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Duurzaam denken en werken

Dit jaarbeeld van Hogeschool Zuyd heeft als 

thema duurzaamheid. De buitenkant van 

deze duurzaamheid is het gebruik van 

verantwoorde papier- en inktsoorten, het 

beperken van het aantal gedrukte exempla-

ren en het werken met lokale leveranciers. 

Maar deze vorm van duurzaamheid is niet 

het belangrijkste aandachtsgebied van onze 

hogeschool. Onze focus ligt op kennis delen, 

kennis ontwikkelen en zo mogelijk verme-

nigvuldigen. Daarbij houden we rekening 

met onze fysieke omgeving, zoals bij de 

bouw in Heerlen.

Onze belangrijkste bijdragen op het gebied 

van duurzaamheid hebben te maken met 

onze rol in de sociaal maatschappelijke 

omgeving. Het opleiden van de professionals 

op het gebied van techniek, zorg en econo-

mie, die organisaties en instellingen nodig 

hebben om zich te handhaven in onze regio. 

De ontwikkeling van creativiteit en onder-

nemerschap bij jonge mensen op het gebied 

van kennis of kunst, waardoor vernieuwing 

en innovatie de ruimte krijgen. 

Het ontwikkelen en delen van kennis, door 

onderzoek en training, waarmee het 

bedrijfsleven in onze regio haar ’licence to 

operate’ kan behouden en een voorsprong 

kan nemen op concurrenten. 

Het up to date houden en voortdurend 

verhogen van het kennis- en opleidings-

niveau in onze regio en ook van onze eigen 

medewerkers. 

Deze vormen van duurzaamheid hebben 

onze hoogste prioriteit en vormen de reden 

voor ons bestaan.

In dit jaarbeeld leggen we verantwoording af 

over ons beleid en ons financiële beheer.  

We hebben gekozen voor een vorm die voor 

veel mensen toegankelijk is om breed te 

delen wat we kunnen en willen betekenen 

voor onze regio, in de hoop dat veel mensen 

hier kennis van nemen. 

Geeft u deze uitgave dus alstublieft door na 

gebruik en laat de laatste lezer hem bij het 

oud papier leggen. 

Veel leesplezier!

Karel van Rosmalen

Voorzitter College van Bestuur

Voorwoord
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De strategienota van Hogeschool 
Zuyd heet Vooruitblik 2013. Het is 

een klein boekje dat in een 
blikken trommeltje zit. Vandaar: 

de vooruitblik uit het vooruitblik. 
Voorzitter Karel van Rosmalen 

over strategie, de ambitieuze 
plannen voor iArts - en de 

Bahama’s, natuurlijk.

De vooruitblik uit het vooruitblik:

de strategie van Hogeschool Zuyd

Het College
van Bestuur

gaat niet naar
de Bahama’s

Karel van Rosmalen
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Vooruitblik 2013 mag dan een klein boekje 

zijn, er staan toch nog flink wat woorden 

in. Wat beschouwt Karel van Rosmalen als 

de essentie van de strategie die Hogeschool 

Zuyd tot 2013 heeft uitgestippeld? Van 

Rosmalen: ‘Meer en beter opleiden. Door de 

demografische ontwikkeling wonen er in 

de toekomst minder mensen in deze regio, 

terwijl er wel veel hoger opgeleiden nodig 

zijn. De essentie van meer en beter opleiden 

is: tegen de draad van de demografie in toch 

meer mensen op de arbeidsmarkt zetten 

met goeie kwalificaties. Met beter opleiden 

bedoelen we dan: hoe zit het met de mensen 

die hier al studeren? Halen die allemaal hun 

diploma? En als het antwoord daarop nee 

is, moeten we er als de bliksem voor zorgen 

dat we de mensen die hier komen studeren 

allemaal binnenhouden. Onze ambitie ligt 

wat dat betreft heel hoog, en we weten ook 

waar het lek zit. Dat zit niet in de fase na de 

propedeuse, want bijna iedereen die hier z’n 

propedeuse haalt, haalt ook z’n diploma. Ons 

probleem zit in de propedeuse zelf. In de pro-

pedeuse moet je én verwijzen, én selecteren 

én de mensen op een goeie manier in aanra-

king brengen met het vak dat ze studeren. 

Dat is lastig. We vinden dat er te veel mensen 

uitvallen. Dus gaan we, heel concreet, wat 

aan die propedeuse doen. Meer opleiden 

betekent dat we gaan kijken naar andere 

doelgroepen. Bijvoorbeeld naar studenten 

uit andere delen van het land, of uit andere 

delen van de wereld. Of niet alleen naar 18- 

tot 23-jarigen, maar ook naar mensen die al 

werken. Of naar mensen die niet vier jaar bij 

ons komen studeren, maar een jaar, een paar 

maanden of een week.’

Liefst voor het eind van
de week
‘Een ander essentieel onderdeel van onze 

strategie heeft te maken met onderzoek. 

We willen het onderzoek dat we doen binnen 

de lectoraten en de onderzoeksopdrachten in 

het onderwijs veel meer richten op wat in 

deze regio moet gebeuren. In Limburg 

hebben we de Versnellingsagenda. Het is 

toch prachtig als er in een provincie overeen-

stemming is over wat de belangrijkste 

onderwijs- en onderzoeksvragen zijn. Dat is 

niet in alle regio’s zo. 

Het derde wezenlijke onderdeel van onze 

strategie is een afgeleide van de vorige twee: 

die hebben namelijk nogal wat consequen-

ties voor onze interne organisatie. Die moet 

daarop toegesneden zijn. ‘Dat heeft bijvoor-

beeld te maken met houding’, zegt Karel van 

Rosmalen. ‘Tot nu toe maakte niemand in dit 

huis zich zorgen over de vraag of-ie morgen 

werk heeft. Het zou goed zijn als we ons dat 

af en toe afvragen. Dat doet de rest van de 

regio namelijk ook. Het zijn soms kleine 

dingen. Een telefoontje van buiten netjes 

beantwoorden bijvoorbeeld - liefst voor het 

eind van de week.’

Een fax met twee 
duimen omhoog
Om de interne organisatie beter af te 

stemmen op de strategie heeft Hogeschool 

Zuyd ook nagedacht over haar besturingsfilo-

sofie. Van Rosmalen: ‘In onze besturingsfilo-

sofie gaat het in essentie om samenwerking. 

Bij traditionele sturing heb je een model dat 

van boven naar beneden gaat: College van 

Bestuur - directeuren - medewerkers. 

Wij hebben gezegd: we werken liever 

andersom. Wat heeft een professional nodig 

om z’n werk goed te doen? We gaan niet uit 

van de organisatie, we gaan uit van wat we 

nodig hebben en daar bouwen we de 

organisatie omheen. Een belangrijk element 

is samenwerking over faculteitsgrenzen 

heen. Als je 21 faculteiten hebt, heb je 20 

faculteitsgrenzen. Dat zijn twintig hobbels. 

Daarom hebben we nu platforms. Dat is 

eigenlijk een hulpstructuur om samenwer-

king tussen faculteiten makkelijker te 

maken. In een platform zit een aantal 

faculteiten bij elkaar, die doen gewoon hun 

eigen ding. Maar wat ze samen willen doen, 

kunnen ze binnen het platform doen zonder 

gedoe, zonder elkaar rekeningen te sturen, 

zonder flauwekul.’ Belangrijk in de bestu-

ringsfilosofie is ook dat het College van 

Bestuur alleen over de kaders gaat. ‘Wij 

stellen de kaders vast. Maar we zijn niet 

meer van de activiteiten. Daar zijn de 

professionals voor. Vandaar dat we ook in 

onze strategienota veel aandacht besteden 

aan die kaders. Natuurlijk is het niet zo dat 

we als College van Bestuur met z’n drieën 

naar de Bahama’s gaan en ons elke dag een 

fax laten sturen met daarop twee duimen 

omhoog. Natuurlijk hou je de vinger aan de 

pols, maar dat doe je op een andere manier. 

Als het gaat om de inhoud zitten we veel 

meer in de rol van vragensteller. Tegelijker-

tijd zijn we over de concrete afspraken ook 

wat harder. Geen vrijblijvendheid binnen 

gestelde doelen die meetbaar en toetsbaar zijn.’
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Europese hogeschool
Volgens de Vooruitblik 2013 wil Hogeschool 

Zuyd een tweetalige organisatie zijn. Voor 

alle duidelijkheid: die twee talen zijn 

Nederlands en Engels. Veel mensen, of ze 

nou hoger opgeleid zijn of niet, hebben er 

moeite mee zich in hun eigen taal, het 

Nederlands, duidelijk uit te drukken - laat 

staan in het Engels. Voeg daarbij de ernstige 

zelfoverschatting van de gemiddelde 

Nederlander als het gaat om zijn Engelse 

taalvaardigheid en je kunt je afvragen of de 

gewenste tweetaligheid niet ten koste zal 

gaan van de kwaliteit van het onderwijs. 

Karel van Rosmalen: ‘Zo geformuleerd is het 

een risico, maar op die manier doen we het 

niet. Het is niet zo dat we zeggen dat morgen 

al onze opleidingen ook in het Engels 

gegeven worden. Wat we zeggen is: we 

willen een Europese hogeschool worden, en 

bij de opleidingen waar dat relevant is, 

voeren we tweetaligheid in. De Hogere 

Europese Beroepen Opleiding bijvoorbeeld 

gaat per 1 september 2010 European Studies 

heten en wordt dan aangeboden in een 

Nederlandse en een Engelse variant. Dat 

heeft een hele lange voorbereiding gehad 

waarin alle docenten van de Engelstalige 

variant het Engels machtig zijn geworden op 

niveau C2, dat wil zeggen het hoogste niveau 

dat je kunt halen als je geen native speaker 

bent.’ Ook de kunstopleidingen van Hoge-

school Zuyd zijn internationaal: aan het 

Conservatorium en de Academie Beeldende 

Kunsten Maastricht studeren flink wat 

buitenlandse studenten. Naast de bestaande 

kunstopleidingen wil Hogeschool Zuyd - 

samen met de Universiteit Maastricht - een 

nieuwe, interdisciplinaire kunstopleiding 

beginnen: interdisciplinary Arts of iArts. De 

eerste studenten voor die nieuwe opleiding 

worden in september 2011 verwacht. 

Geleidelijk aan zal de opleiding moeten 

doorgroeien tot zo’n vijfhonderd studenten. 

Van Rosmalen: ‘Dat is zeer ambitieus. Het is 

een totaal nieuwe opleiding, een totaal 

nieuw concept dat in Nederland verder niet 

bestaat. En waarom nou in Limburg? Wel, in 

Limburg hebben we een hogeschool en 

universiteit die met elkaar samenwerken.’ /

‘Geen vrijblijvendheid
binnen gestelde doelen die 
meetbaar en toetsbaar zijn.’

/ Hogeschool Zuyd is gevestigd in Heerlen, Sittard en Maastricht, en is een van de grote hogescholen in Nederland; In 2009 waren 14.524

studenten ingeschreven / Het marktaandeel in de nationale instroom hbo bedraagt 3,44% / De hogeschool heeft 21 faculteiten en meer dan 

50 bachelor- en masteropleidingen / Wij bieden onderwijs aan in de sectoren Economie, Gedrag & Maatschappij, Gezondheidszorg, Kunsten, 

Onderwijs en Techniek / Hogeschool Zuyd telt 16 lectoraten en kenniskringen en 6 expertisecentra / Er werken 1.731 medewerkers, waarvan 

1.099 docent en 632 onderwijsondersteunende medewerkers / De begroting heeft een omvang van 2.558.000 euro.
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Dashboard voor
het management
Plannen maken is één ding. Maar 

hoe hou je in de gaten of alles 

volgens planning verloopt, zodat je 

op tijd kunt bijsturen? Daarvoor 

ontwikkelt Hogeschool Zuyd een 

Integrale Management Rapportage. 

De vier strategische doelen zijn 

vertaald naar een aantal succes-

factoren die op hun beurt weer zijn 

ontleed in 28 kritieke prestatie-

indicatoren. Door deze prestatie-

indicatoren te meten, wordt 

inzichtelijk hoever de faculteit of 

dienst is in het realiseren van een 

strategisch doel. Het dashboard 

- want dat is de rapportage feitelijk - 

biedt daarnaast de kans om te 

meten op zaken die specifiek voor 

een faculteit of dienst gelden. Aan 

de basisset van 28 indicatoren 

kunnen enkele indicatoren worden 

toegevoegd, specifiek voor de 

eigen situatie. In de loop van 2010 

wordt de Integrale Management 

Rapportage ingevoerd. Vanaf dat 

moment kan het management 

sturen op inhoudelijke zaken, 

gerelateerd aan de afgesproken 

strategie. Tegelijkertijd ontstaat er 

een benchmark: wie doet het beter 

op welk onderdeel? Niet om elkaar 

de loef af te steken, maar om te 

kijken van wie je iets kunt leren. 

Want samen sta je sterker dan 

alleen. 

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december
Geld voor stichting

Loop naar de pomp

Studenten van de faculteit  

People & Business Management 

verkopen warme chocomel en 

wafels voor het goede doel. De 

opbrengsten gaan naar stichting 

Loop naar de pomp. Deze 

stichting zet zich in voor schoon 

en veilig drinkwater en goede 

sanitaire voorzieningen in Ghana. /

Hoger Onderwijs Groep Bouw

& Ruimte presenteert boek 

over lectoraten

Bert Schroën, directeur van de 

faculteit Bouw en voorzitter van 

de Hoger Onderwijs Groep Bouw 

& Ruimte, overhandigt het eerste 

exemplaar van een boek over 

lectoraten aan Doekle Terpstra, 

voorzitter van de HBO-Raad. Het 

naslagwerk laat zien hoe de 

lectoraten in dit vakgebied in 

Nederland werken en maakt 

inzichtelijk hoe ze een samenhan-

gend en compleet aanbod 

ontwikkelen van kennis waar de 

maatschappij om vraagt. /

Digitale marktplaats voor 

bijspijkerlessen

De faculteit People & Business 

Management opent een bijspijker-

plein op internet. Hier vinden 

studenten die in bepaalde lessen 

bijgespijkerd willen worden, 

aanbieders van deze kennis. / 



Beter opleiden
Onderwijs blijft de kerntaak van 

een hogeschool. Opleiden is het 

vertrekpunt om voldoende hoog 

gekwalificeerde medewerkers te 

kunnen ‘afleveren’. Beter opleiden 

is de eerste strategische doelstel-

ling. Beter bekent dat het 

ambitieniveau van de studenten 

omhoog moet, ze moeten willen 

excelleren. Beter betekent ook 

dat de beroepsgerichtheid van de 

opleidingen omhoog moet; dat 

studenten letterlijk en figuurlijk 

over hun grenzen heen moeten 

stappen en er meer studenten 

zich oriënteren op het onderne-

merschap. 

Méér opleiden
Het tweede doel waar Hoge-

school Zuyd aan werkt, is meer 

opleiden. Er moeten méér 

studenten uit het mbo en 

voortgezet onderwijs doorstro-

men. Daartoe wordt er geïnves-

teerd in de samenwerking in de 

onderwijsketen. Voorlichting 

over studeren moet meer gaan 

over communicatie, ondersteu-

ning, advisering en selectie, 

zodat de potenties van aanko-

mende studenten op de juiste 

plek tot ontwikkeling komen. 

Méér opleiden betekent ook dat 

meer studenten met een diploma 

de school verlaten. Het betekent 

verder meer maatwerk bieden, 

zodat andere doelgroepen dan de 

voltijdstudent hun weg naar 

Hogeschool Zuyd vinden. 

Onderzoek
Van organisaties en bedrijven 

wordt innovatie verwacht. 

Hogeschool Zuyd kan dat 

ondersteunen met onderzoek. 

Daarom versterkt de hogeschool 

de onderzoeksfunctie. Het accent 

ligt op zwaartepunten die 

aansluiten bij de Limburgse 

Versnellingsagenda: nieuwe 

energie, nieuwe materialen en 

transitie naar een duurzaam 

gebouwde omgeving; autonomie, 

participatie en sociale integratie 

van burgers; de internationale 

kunstenfaculteit; toekomstge-

richt ondernemerschap. 

Investeren in de
organisatie
Medewerkers zijn het belangrijk-

ste kapitaal van Hogeschool 

Zuyd. Om de drie strategische 

doelen te realiseren, moet dit 

kapitaal alle ruimte krijgen zich 

te ontplooien en te ontwikkelen. 

Daarom is de vierde doelstelling 

investeren in de organisatie. Dat is 

een voorwaarde om de betekenis 

van Hogeschool Zuyd voor de 

regio waar te kunnen maken. / 

Strategie 2009-2013 in vogelvlucht

Hogeschool Zuyd doet er toe! 
Hogeschool Zuyd is een medespeler in de Limburgse samenleving. Een leverancier van hooggekwalificeerde 
professionals, die onmisbaar zijn voor de omslag van deze regio naar een kenniseconomie. De vier 
doelstellingen uit de strategienota 2009-2013 onderstrepen dat de hogeschool er voor deze regio toe doet. 
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Niet afwachten, maar zelf 

brainstormen en actief deel- 

nemen aan de strategiediscussie. 

Dat was de aanpak van de CMR. 

Met als resultaat een visiedocu-

ment, dat aangeboden is aan het 

College van Bestuur. Ruim 

voordat deze de strategienota 

vaststelde en inbracht in het 

officiële inspraakcircuit. In dit 

visiedocument schetsen mede-

werkers en studenten in de raad 

hoe zij denken dat de strategie er 

moet uitzien. ‘Niet als een 

schaduwdocument. Maar als een 

toetssteen. Wat vinden wij als 

CMR nu belangrijk? Komt dat in 

de strategie terug?’, legt Jan 

Bertholet, voorzitter tot decem-

ber 2009, uit. 

 
Vier thema’s
Belangrijke punten voor de CMR 

waren het pleidooi voor vier 

faculteiten in plaats van eenen-

twintig en het opnieuw invoeren 

van de functie hoofd opleiding. 

In feite gaat deze CMR-visie een 

stap verder dan de keuze voor 

platforms die verwante facultei-

ten bundelen. Veel en intensief 

contact tussen studenten en 

docenten was een ander punt. 

Een absolute voorwaarde voor 

kwaliteit. Moderne onderwijssys-

temen zijn prima, maar pas na 

een goede afweging van alle 

argumenten en zeker niet louter 

om financieel-economische 

redenen. Studenten uitdagen was 

een ander punt dat volgens de 

CMR in de strategie verankerd 

zou moeten worden. Uitdagen 

door de beste studenten meer te 

bieden, zoals masterclasses. 

Differentiatie, summercourses om 

studenten bij te spijkeren. En 

omdat goed onderwijs niet 

zonder goed gemotiveerde 

docenten kan, zou er in de 

strategie ruimte moeten zijn 

voor docentprofessionalisering 

en meer invloed van de docent 

op het onderwijs. 

Duurzaamheid
Vanaf het begin meesturen in 

een discussie kan leiden tot 

nieuwe inzichten. Zo heeft de 

pro-actieve opstelling van de 

CMR expliciet het thema 

duurzaamheid in de strategie-

nota gebracht. Duurzaamheid in 

de brede zin van het woord, 

maar vooral als een balans 

nastreven tussen economie, 

ecologie en equity. Daarin moet 

de hogeschool als een gids voor 

de studenten fungeren. Lees 

meer over Summer Courses in het 

thema Internationaal@Zuyd /

CMR: actieve rol in strategiediscussie

Mede-zeggenschap betekent 
ook mee-denken 
Medezeggenschap. Twee woorden: mede en zeggenschap. Vaak uitgelegd als achteraf beleidsvoornemens van 
bestuurders toetsen. De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) van Hogeschool Zuyd geeft er een nieuwe 
invulling aan. Actief meedenken, liefst vanaf het begin beleid mee ontwikkelen. 

Meer thema’s op 
de agenda
Hoewel de strategiediscussie de 

CMR-agenda heeft gedomineerd, 

heeft het CMR op meer besluiten 

invloed gehad. Zo is onder 

voorwaarden ingestemd met een 

nieuwe verdeelsleutel voor de 

financiële middelen tussen 

faculteiten en centrale onder-

steuning. Op aandringen van de 

CMR is een overgangstermijn 

gecreëerd waarover verschuivin-

gen door deze herverdeling 

uitgesmeerd worden. 

Studenten vormen 
dagelijks bestuur CMR
Medewerkers en studenten 

hebben eind 2009 een nieuwe 

Centrale Medezeggenschapsraad 

gekozen. De negen medewerkers 

en negen studenten hiervan 

hebben zelf begin 2010 een 

nieuw dagelijks bestuur gekozen. 

De voorzittersfunctie, het 

vice-voorzitterschap en de 

secretarisfunctie zijn in handen 

van een student. Alleen de 

functie van penningmeester 

wordt vervuld door een mede-

werker. Dat is uniek bij Hoge-

school Zuyd, maar ook bijzonder 

in het Nederlandse hbo. Het 

toont aan dat Hogeschool Zuyd 

studenten serieus neemt en ze 

de kans geeft om zich te 

ontplooien en te ontwikkelen, 

vinden de studenten zelf. 

‘Eigenlijk is dit de ultieme manier 

om de student centraal te 

stellen’, zegt Franklin Koll, de 

nieuwe voorzitter. Hoewel de 

studenten - om uiteenlopende 

redenen - bewust voor deze 

bestuursfuncties hebben 

gekozen, zien ze deze stap niet 

als het creëren van een wij-zij 

verhouding in de raad. ‘We 

vormen één raad. We moeten 

niet denken in wij en zij, maar 

samen het beste voor de 

hogeschool willen’, zegt Koll.  
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‘Simpel, helder   en haalbaar’

In januari 2009 rondde een 

extern adviesbureau een 

onderzoek af naar de 

kwaliteit van de 

ondersteunende diensten 

van Hogeschool Zuyd. 

‘Verbinden en versterken’ 

heette het rapport en de 

belangrijkste conclusie was: 

de ondersteunende diensten 

zijn onvoldoende klaar voor 

de toekomst. Inmiddels is 

hieraan gewerkt en de vraag 

luidt: hoe staan de zaken er 

nu voor? Een tweegesprek.

Eerst maar eens even vaststellen waar we het 

precies over hebben als we spreken over 

‘ondersteunende diensten’. Emilie Hilbers, 

hoofd van de dienst Ondersteuning Onder-

wijs- en Studentenzaken, somt op: een 

financieel-economische dienst, hrm-diensten, 

een facilitaire dienst die zich richt op 

gebouwen en ICT, ZuydPlein dat zich 

bezighoudt met innovatie, het projectbureau 

ZuydPool en ten slotte de dienst van Emilie 

Hilbers zelf, Ondersteuning Onderwijs- en 

Studentenzaken. ‘Lang niet alle medewerkers 

van Hogeschool Zuyd weten precies welke 

diensten er allemaal geleverd worden’, zegt 

Emilie Hilbers. ‘Ze vragen zich soms af: wat 

doet die dienst precies?’, zegt Ellen Laeven, 

directeur van de Faculteit Sociale Studies.

De bomen tot in de hemel
Gevraagd naar wat voor hen de essentie is 

van het advies van BMC, gebruiken Ellen 

Laeven en Emilie Hilbers alle twee het woord 

partnership. Partnership tussen de faculteiten 

en de ondersteunende diensten, natuurlijk. 

Maar ook partnership tussen de faculteiten 

en de ondersteunende diensten onderling. 

Ellen Laeven geeft een voorbeeld. ‘Als we als 

faculteit een nieuw onderwijsprogramma 

samenstellen, kunnen we de ondersteunende 

diensten er meteen bij betrekken. Zo zorgen 

we er niet alleen voor dat we inhoudelijk een 

goed programma hebben, maar dat ook de 

ondersteuning goed geregeld is. Het is 

gemakkelijk om qua onderwijsconcept de 

bomen tot in de hemel te laten groeien en 

vervolgens het probleem neer te leggen bij 

de ondersteunende diensten. Maar we 

moeten samen optrekken. Dat is een 

veranderslag.’ ‘Zo hebben we de kosten van 

maatwerkonderwijs bijvoorbeeld nooit 

uitgerekend’, zegt Emilie Hilbers. ‘Als je 

maatwerkonderwijs goed wil vastleggen in 

een studievolgsysteem, kost dat heel veel geld. 

Daar is niks mis mee, maar je moet je dus wel 

realiseren wat de prijs is van flexibiliteit.’

Emilie Hilbers (links),

 Ellen Laeven (rechts)

Onderzoek naar de kwaliteit van ondersteunende diensten
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Een spel
Als faculteiten in een vroeg stadium met de 

ondersteunende diensten delen wat hun 

beleidsintenties zijn, zegt Emilie Hilbers, 

kunnen de ondersteunende diensten daar 

beter op inspelen. Het is ook goed dat 

faculteiten nu samenwerken in platforms: 

want als 21 faculteiten allemaal een andere 

kant op willen, is het niet bij te benen. Daar 

staat tegenover, zegt Ellen Laeven, dat de 

instelling van ondersteunende diensten 

hoort te zijn: we gaan samen naar oplossin-

gen zoeken. ‘Dat is soms lastig, maar we 

moeten ook willen leren van onze fouten, we 

moeten fouten durven maken.’ ‘We moeten 

ook kritisch kijken naar de veelheid van 

diensten’, zegt Hilbers, ‘naar het aantal 

organisatie-eenheden. De diensten moeten 

goed op elkaar aansluiten, het moet niet zo 

zijn dat faculteiten naar te veel loketten 

moeten.’ Ellen Laeven: ‘Ik zie het ook als een 

spel, een onderhandeling. Je bent samen 

verantwoordelijk, maar iedereen heeft een 

belang te behartigen. En het is ook goed dat 

je dat in alle redelijkheid verkent met elkaar. 

Net zoals je iets zou uitonderhandelen met 

een externe partner. Die relatie heb je ook.’

 

De goede toon
Wat is het overheersende gevoel dat Ellen 

Laeven en Emilie Hilbers in dit stadium van 

het proces hebben? Emilie Hilbers: ‘We zijn 

de goeie weg ingeslagen. De toon is de goede 

toon: we werken er samen aan. Vanuit mijn 

perspectief geeft het delen van visie een 

voedingsbodem van waaruit ik kan opere-

ren.’ Ellen Laeven: ‘Hogeschool Zuyd is een 

jonge, energieke organisatie die heel veel 

wil. Wat wij ook met elkaar moeten leren, is 

dat we keuzes moeten maken. Niet alles kan. 

Laten we het simpel, helder en haalbaar 

houden.’ /

‘Simpel, helder   en haalbaar’

Excellente ondersteuning 
voor excellent onderwijs
Het onderzoek naar de ondersteu-

nende diensten werd uitgevoerd 

door BMC advies en management. 

Het eindrapport kreeg de titel 

Onvoldoende klaar voor de 

toekomst. Harrie van Beek van 

BMC: ‘Daarmee is niet gezegd dat 

de ondersteuning niet goed was. 

De operationele ondersteuning was 

veelal voldoende tot, op een aantal 

plaatsen, goed. Dat zie je terug in 

de studenttevredenheidsonderzoe-

ken. Hogeschool Zuyd doet het 

gewoon goed. Maar een aantal 

dingen kan beter.’ Adviezen voor 

verbetering kwamen in het 

volgende rapport, Verbinden en 

Versterken. ‘Zowel de ondersteu-

ning als de organisatiestructuur 

van Hogeschool Zuyd zijn 

versnipperd. We hebben een aantal 

adviezen geformuleerd om tot 

excellente ondersteuning te komen. 

Die adviezen hebben betrekking op 

de ondersteunende diensten zelf, 

de faculteiten en het college. 

Samen zijn ze verantwoordelijk 

voor excellent onderwijs.’

Onderzoek naar de kwaliteit van ondersteunende diensten
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Marja Hooft en Marco Juriën, beiden beeldend kunstenaar en docent 

aan de Academie Beeldende Kunsten Maastricht, hebben de Table of 

Fame ontworpen en gemaakt. Een tafel, bestaande uit een stevig 

stalen onderstel met daarin een structuur van zestien vakken.  

Vier van deze vakken zijn gevuld met organisch geboetseerde 

vormen van wit porselein, een puur en kwalitatief hoogstaand 

materiaal. Op een van de vormen bevinden zich vingerafdrukken van 

Marianne Dunnewijk, uitgevoerd in een blauwe schildering van cobalt 

oxide. ‘Het totaalbeeld memoreert aan de organisatie’, legt Marco 

Juriën uit. ‘De hogeschool is een strakke organisatie. Marianne 

Dunnewijks handelen wordt gesymboliseerd door haar vingerafdruk-

ken. Bij de fusie waaruit Hogeschool Zuyd is voortgekomen, heeft ze 

een dominante rol gespeeld. Effecten van haar handelen zijn te zien 

en te bespeuren.’ Zelfs achter het blauw gaat een bewuste keuze 

schuil. Het blauw symboliseert volgens de kunstenaars de lange 

keramische traditie in Nederland. Met de keuze van porselein en de 

blauwe beschildering worden de kwaliteiten van Marianne Dunnewijk 

in de Table of Fame in beeld gebracht. Zo verwijst het naar haar 

doortastendheid voor beslissingen gebaseerd op diepgaande 

motieven en de wijze waarop Marianne Dunnewijk haar rol als eerste 

collegevoorzitter van Hogeschool Zuyd heeft ingevuld. 

 

Stijlvol afscheid
Deze rol - een tikkeltje eigenzinnig maar tegelijkertijd doelgericht - 

heeft Marianne Dunnewijk tot aan de laatste minuut van haar 

afscheid volgehouden. Een afscheid in haar stijl, waar de inhoud 

prevaleerde boven de lofuitingen waarin doorgaans op dit soort 

bijeenkomsten gegrossierd wordt. De rol van bestuurders stond 

centraal, onder meer verwoord in de presentatie van Change 

Management Consultants, die de resultaten presenteerden van hun 

onderzoek naar de uiterste houdbaarheidsdatum van eindverant-

woordelijke bestuurders. ‘Een Realpolitiker mit Ausdauer’, zo 

omschreef Just Fransen van de Putte, voorzitter van de Raad van 

Toezicht, haar. En Marianne Dunnewijk zelf? Zij genoot, was aange-

naam verrast door de Koninklijke Onderscheiding. Haar slotwoorden: 

‘Ik heb steeds genoten van mijn werk hier. De drager daarvoor is 

geweest dat we altijd weer de dialoog vonden.’ 

 

Permanent kunstwerk
Haar vingerafdruk is nu vereeuwigd in het permanente kunstwerk, 

dat ruimte biedt aan anderen die hun stempel op de organisatie 

drukken en afscheid nemen. Met een personal touch die bij ze past, 

krijgen ook zij straks een plekje op de Table of Fame, zo hebben de 

kunstenaars het voor ogen. Precies zoals de veelkleurigheid van 

Hogeschool Zuyd. /

Blijvende herinnering bij afscheid Marianne Dunnewijk

Table of Fame
Een variant op de Walk of Fame: de Table of Fame. Dat is het afscheidscadeau van de 
hogeschool voor Marianne Dunnewijk, de eerste collegevoorzitter van Hogeschool Zuyd, 
die in 2009 afscheid heeft genomen. Geen cadeau dat ze mee naar huis mocht nemen. 
De Table of Fame blijft bij de hogeschool. Als blijvend monument ook voor anderen die 
hun stempel op deze organisatie hebben gedrukt. 

/ Het College van Bestuur van Hogeschool Zuyd bestaat momenteel uit Karel van Rosmalen (voorzitter), Jos Willems en Remmelt Vetkamp. 
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Het vergroten van de slagkracht. Dat vindt 

Remmelt Vetkamp, in september 2009 

aangetreden als nieuw lid van het College 

van Bestuur, de grootste kans voor de 

hogeschool. ‘De stap van analyse naar 

uitvoering versnellen.’ Daarnaast denkt hij 

dat de uitdaging wordt om zowel rendement 

te verbeteren als het kwaliteitsniveau. 

Remmelt Vetkamp is afkomstig uit het 

bedrijfsleven. Voordat hij de overstap naar 

de hogeschool maakte, heeft hij zestien jaar 

bij KPN gewerkt in verschillende functies in 

zowel het binnen- als buitenland. /

De een gaat, 
de ander komt

Ton Goedmakers, lid van de Raad van 

Bestuur van Vebego, vindt het bijna een 

voorwaarde dat je als hogeschool de buiten-

wereld betrekt bij zo’n discussie over de 

strategie. ‘Gooi de luiken open. Als je puur 

vanuit jezelf redeneert, ga je aanbod- 

gericht werken. Ik geloof meer in vraag- 

gestuurd werken.’ Precies dat is de bedoeling 

geweest om de discussie op deze wijze te 

voeren. Geen strategie die aan de collegetafel 

tot stand is gekomen, maar die gevoed is 

vanuit alle hoeken van de organisatie en de 

samenleving en daardoor ook breed gedra-

gen wordt. 

Ruimer blikveld
Gewaagd was de inzet van een wiki. Iedereen 

kon op de speciale website mee discussiëren 

en schrijven aan conceptdocumenten. Zo’n 

vijftig mensen - medewerkers, studenten 

maar ook relaties - hebben dat actief gedaan. 

Een veel grotere groep heeft via de wiki het 

proces gevolgd. Wekelijks bezochten een 

kleine duizend mensen de wiki. Gedurende 

het hele discussietraject zijn er in totaal 

28.000 unieke bezoekers geweest. Leon 

Pieters, docent aan de faculteit Gezondheid & 

Zorg, vond het een verrijking: ‘Ik kon kennis 

nemen van meningen en standpunten van 

collega’s. In het dagelijks leven blijft dat 

beperkt tot je directe collega’s. Nu heb ik ze 

vanuit zeer verschillende hoeken kunnen 

zien en daarom kunnen mee discussiëren.’ 

Jan Kleijnen, werkzaam bij Audit & Control, 

denkt dat via zo’n wiki vooral meer aspecten 

van een vraagstuk aan bod komen. ‘Daar 

zorgt de wisdom of the crowd voor. In de 

toekomst zou de wiki iets meer het karakter 

van een referendum moeten krijgen. 

Verwoord een probleem kernachtig en vraag 

daar reacties op.’ 

Meepraten
Studenten hebben vooral meegepraat in twee 

discussiebijeenkomsten. Eén specifiek voor 

de Centrale Medezeggenschapsraad, de 

tweede was de slotmanifestatie over de 

strategienota. Hieraan deden behalve zo’n 

honderd medewerkers ook verschillende 

studenten mee. In groepjes van vier discus-

sieerden ze over een thema om de bevindin-

gen later terug te koppelen naar de grote 

groep. Judith Wintraecken (studente 

Bouwtechnische Bedrijfskunde): ‘Op deze 

manier kwam ieders mening aan bod.’ /

Strategie-ontwikkeling anno 2009
 

Wiki, blog en stevig
discussiëren
De discussie over de nieuwe strategienota is Hogeschool Zuyd breed 
gevoerd. Met inzet van nieuwe instrumenten, zoals blogs en een wiki, 
naast traditionele discussiedagen. Daarmee zijn heel nadrukkelijk stu-
denten, medewerkers én externe relaties betrokken bij het formuleren 
van de strategie voor de komende jaren. 
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Faculteiten Lectoraten Expertisecentra

• Bouw

• ICT

• Life Sciences

• Techniek

• Life Sciences

• Nieuwe Energie

• Gebouwde Omgeving en Regionale Ontwikkeling

• Innovatie Bouwproces en Techniek 

• Infonomie en Nieuwe Media

• Gebouwde Omgeving

• ICT

• Technologie & Design

Integratie onderwijs en 
onderzoek
Onderwijs en onderzoek schuiven 

bij het platform Techniek & ICT 

steeds verder in elkaar. Dankzij de 

projecten, gerelateerd aan de 

zwaartepunten. De faculteiten, 

lectoraten en expertisecentra 

willen nog een stap verder gaan: 

werken vanuit een centrale regie.

De Wijk van Morgen, CHEMaterials 

Campus en RiBuilT, het onder-

zoeksinstituut naar een duurzaam 

gebouwde omgeving, hebben 

nadrukkelijk een effect op het 

onderwijs van de faculteiten. De 

leerjaren 3 en 4 worden steeds 

meer vormgegeven in een 

leeromgeving die rijk is aan 

praktische leerervaringen in een 

van deze zwaartepuntprojecten.

 

Belang van onderzoek
De faculteit Life Sciences is het 

verst in deze integratie van 

onderwijs en onderzoek, mede 

doordat bijna alle docenten hier 

betrokken zijn bij onderzoek én 

doordat deze studie opleidt voor 

onderzoekswerk. Eind 2009 is er 

een begin gemaakt met het 

fusieproces tussen het lectoraat 

Life Sciences en de faculteit Life 

Sciences. De andere faculteiten 

binnen het platform kijken 

belangstellend naar dit model. 

Onderzoeksvragen uit het 

midden- en kleinbedrijf genereren 

nieuwe kennis voor het primaire 

onderwijsproces en het volwasse-

nenonderwijs en kunnen de lagere 

instroom van studenten in het 

reguliere onderwijs compenseren. 

Meer docenten kunnen dan ingezet 

worden in onderzoek, dat de regio 

ondersteunt en het onderwijs 

actueel houdt. 

Een centrale aansturing
De faculteiten van het platform 

Techniek & ICT denken dat ze hun 

onderzoeksrol nog beter kunnen 

invullen als opleidingen, lectoraten 

en expertisecentra vanuit een 

centrale regie aangestuurd worden. 

Het zwaartepuntbeleid is daarvoor 

het uitgangspunt en heeft spin off 

naar onderwijs en onderzoek. De 

winst hiervan moet vooral het 

delen van kennis zijn. Tegelijkertijd 

komt het onderwijs hiermee 

tegemoet aan de veranderende 

samenleving. Innovatie en 

ontwikkeling gebeuren steeds meer 

op het snijvlak van disciplines. Wil 

Nederland in de kenniseconomie 

een rol blijven spelen, dan 

vervullen bèta-technici die juist 

opgeleid zijn in multidisciplinair 

denken en werken, een cruciale rol. 

Samenwerking is hiervoor een 

voorwaarde. 

Bij het zwaartepunt Nieuwe energie, nieuwe materialen en transitie naar een duurzaam 
gebouwde omgeving vindt een bijzondere regionale samenwerking plaats. Binnen 
de twee projecten ‘De Wijk van Morgen’ en ‘CHEMmaterials Campus’ worden 
de expertises uit verschillende technische faculteiten verbonden aan regionale 
behoeften vanuit het bedrijfsleven en de overheid. In deze projecten komen 
praktijkgerichte thema’s aan bod. Zoals nieuwe vormen en toepassingen van 
energie, transitiestrategieën, de toepassing van nieuwe materialen in een 
bebouwde omgeving, de vermindering van het energiegebruik en de uitstoot 
van CO2 - cradle to cradle-gedachte - duurzaamheid, nanotechnologie en het 
gebruik van slimme materialen.

Samenwerken en samenleven@Zuyd

Platform:  Techniek en ICT
Zwaartepunt:  Nieuwe energie, nieuwe materialen 
 en transitie naar een duurzaam gebouwde 
 omgeving
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Faculteiten Lectoraten Expertisecentra

• Bouw

• ICT

• Life Sciences

• Techniek

• Life Sciences

• Nieuwe Energie

• Gebouwde Omgeving en Regionale Ontwikkeling

• Innovatie Bouwproces en Techniek 

• Infonomie en Nieuwe Media

• Gebouwde Omgeving

• ICT

• Technologie & Design
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Integrale visie
Hogeschool Zuyd heeft de 

afgelopen jaren als het om 

duurzaamheid in de gebouwde 

omgeving gaat een koplopers- 

positie in Nederland veroverd 

met De Wijk van Morgen. Hierin 

werken publieke en private 

organisatie op een innovatieve 

wijze samen aan het realiseren 

van een wijk dit het milieu 

nauwelijks belast. Internationaal 

bestaat er veel interesse voor De 

Wijk van Morgen. ‘Dat toont ook 

aan dat er behoefte is aan een 

instituut dat onderzoek bundelt 

en aan een integrale visie werkt’, 

zegt Bert Schroën, directeur van 

de faculteit Bouw. ‘Dat gaat 

RIBuilT doen. Het uitgangspunt 

voor de onderzoeken is dat ze 

bijdragen aan de missie om in 

2030 tot een zero impact gebouw-

de omgeving te komen.’ 

Vijf keer 0
‘Eén van de ambities van de 

wereldwijde klimaataanpak is 

tachtig procent reductie van 

CO2-uitstoot. Dat kan alleen met 

een nieuwe integrale aanpak’, 

zegt Ronald Rovers, lector 

Gebouwde Omgeving en 

Regionale Ontwikkeling bij 

Hogeschool Zuyd. ‘Daarvoor 

moeten we naar gebouwde 

omgeving die zero impact heeft op 

het milieu. Vijf keer O: voor de 

bouw en het gebruik van een 

woning worden per saldo geen 

materiaalbronnen uitgeput, 

onttrokken aan de aarde, geen 

(fossiele) energie verbruikt, geen 

vervuild water geproduceerd, 

geen schadelijk emissies of 

vervuilde lucht en het land 

degradeert niet door er op te 

bouwen.’ De kringloop is 

gesloten. Die visie gaat de 

hogeschool in het nieuwe 

kennisinstituut RIBuilT vertalen 

naar de realiteit in 2030.  

Impuls voor regio
Rovers en Schroën zijn er van 

overtuigd dat RIBuilT uitgroeit 

tot een internationaal topinsti-

tuut. Daardoor is het een 

belangrijke impuls voor Parkstad 

Limburg en de hele Euregio. 

‘Samen met andere initiatieven, 

zoals de cradle to cradle-aanpak in 

Venlo en de energieresearch op 

Avantis, kan RIBuilT eraan 

bijdragen dat dit de topregio in 

de wereld wordt wat betreft zero 

impact’, zegt Bert Schroën. / 

RIBuilT: internationaal topinstituut voor 
een duurzaam gebouwde omgeving
Hogeschool Zuyd maakte in november 2009 de 
oprichting van RIBuilT bekend, het Research Institute 
Built environment of Tomorrow. RIBuilT wordt een 
internationaal topinstituut, dat zowel onderzoek doet 
naar een volledig duurzaam gebouwde omgeving als de 
transitie naar zo’n omgeving in 2030 gaat vormgeven. 
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Met de officiële opening van het 

inlooplab op de CHEMaterials 

Campus, zetten de faculteit Life 

Sciences, de kenniskring Life 

Sciences en Chemelot een 

nieuwe stap in hun samenwer-

king. Bestaande mkb-bedrijven, 

maar vooral ook innovatieve 

starters kunnen gebruik maken 

van de kennis, diensten en inzet 

van studenten en docenten. 

Gino van Strydonck, coördinator 

van het Zuydlab, verwacht dat 

studentprojecten nog nauwer 

kunnen aansluiten bij de 

behoeften van het bedrijfsleven. 

Dat hier behoefte aan is, toont 

een marktverkenning door 

Sander Kerbusch (student Techni-

sche Bedrijfskunde) aan. Hij deed 

onderzoek onder enkele 

honderden ondernemers. Niet 

alleen hebben zich al twintig 

bedrijven met een concrete vraag 

gemeld; ook hebben veel 

bedrijven aangegeven het lab in 

de toekomst te willen gaan 

gebruiken. 

Lector Paul Borm: ‘We hebben 

nu inzicht in de vraag, we 

hebben een aantal launching 

customers, het is nu de kunst om 

een werkmodel te vinden waarin 

wij ons op de campus als een vis 

in het water voelen.’ Frank 

Schaap, hoofd business- 

development bij Chemelot, 

verwacht veel van de bedrijven 

die op deze manier hun weg 

naar de campus vinden en de 

dynamiek die ontstaat door de 

komst van studenten en 

docenten van Hogeschool Zuyd. 

Zuydlab is integraal onderdeel 

van CHEMaterials Campus dat 

Hogeschool Zuyd en Chemelot in 

april 2008 zijn gestart met steun 

van de Provincie Limburg. /

Inlooplab op CHEMaterials Campus geopend
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De Wijk van Morgen
Het project De Wijk van Morgen ontwikkelt, realiseert, exposeert en exploiteert vier energiezuinige en 

slimme gebouwen op het grensoverschrijdende bedrijventerrein Avantis European Science and

Business Park in Heerlen/Aken. Het is een samenwerkingsverband van onderwijs, overheden, onder- 

nemers en andere organisaties. Tegelijk is De Wijk van Morgen een omgeving voor lectoraten en 

bedrijven voor onderzoek naar toepassing en effecten van de inzet van geavanceerde technologie. 

Thema’s zijn energie, wonen en werken, expositie, zorg, mobiliteit, duurzaamheid en cradle to cradle. 

De Wijk van Morgen in 2009 - een overzicht.

20     Samenwerken en samenleven@Zuyd

Na een jaar van voorbereiding 

gaat De Wijk van Morgen in 

januari echt van start, met de 

aftrap voor de fysieke uitvoering 

het project. Dat gebeurt met een 

aantal presentaties op Avantis.

Hogeschool Zuyd kiest voor 

duurzaam vervoer naar De Wijk 

van Morgen met de elektrisch 

aangedreven auto Th!nk City. 

Lector van Gebouwde Omgeving 

en Regionale Ontwikkeling, 

Ronald Rovers: ‘60% van de 

kunststofdelen aan de carrosse-

rie is gemaakt van gerecycled 

kunststof. De auto zelf kan voor 

95% gerecycled worden.’ 

Samen met studenten zetten 

vertegenwoordigers van Hoge-

school Zuyd, Provincie Limburg, 

Gemeente Heerlen en het 

ministerie van VROM op de Dag 

van de Duurzaamheid symbo-

lisch de eerste schop in de grond 

voor de bouw van de eerste 

woning Knik naar de Zon. Een 

nul-energiewoning die rond de 

zomer van 2010 klaar moet zijn. 

Bert Kersten, gedeputeerde

van de Provincie Limburg:  

‘Hogeschool Zuyd beseft dat je 

kennis moet verbinden en heeft 

een moedige en verstandige 

keuze gemaakt door in het 

project De Wijk van Morgen 

samen te werken met mbo- en 

vmbo-scholen, bedrijfsleven en 

drie woningcorporaties.’

Niet alleen uit Nederland, ook 

uit het buitenland komen 

geregeld gasten op bezoek om 

zich over De Wijk van Morgen te 

laten informeren. Woonpunt, 

een van de grotere woningbouw-

corporaties in Limburg, organi-

seert rond het thema duurzaam 

bouwen en wonen een bezoek 

voor managers van Nederlandse 

en Britse sociale verhuurders.

Europese erkenning voor De 

Wijk van Morgen. Het project is 

officieel partner van de Sustainable 

Energy Europe Campaign, een 

initiatief van de Europese 

Commissie. Deze commissie wil 

met de Sustainable Energy 

Europe Campaign mensen, 

bedrijven en organisaties bewust 

maken van het belang van een 

duurzame energievoorziening en 

goede initiatieven steunen. 

‘Hiermee krijgen we een 

platform om ons project breder 

In september vindt op de Dag 

van de Duurzaamheid de ‘eerste 

steenlegging’ van De Wijk van 

Morgen plaats. Deze mijlpaal 

wordt gevierd met een feestelijk 

en afwisselend programma. 

Ongeveer 400 gasten zijn 

aanwezig, waaronder bedrijven 

en tientallen kinderen van 

basisscholen.

Samenwerken en samenleven@Zuyd

Platform:  Techniek en ICT
Zwaartepunt:  Nieuwe energie, nieuwe materialen 
 en transitie naar een duurzaam gebouwde 
 omgeving
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uit te dragen’, reageert Ronald 

Rovers. De Wijk van Morgen is 

een van de acht Nederlandse 

projecten die tot nu toe officieel 

als partner zijn erkend.

Hogeschool Zuyd exporteert De 

Wijk van Morgen naar Rusland. 

Daartoe sluit de hogeschool een 

samenwerkingsovereenkomst 

met een van de beste bouwuni-

versiteiten van Rusland in 

Nizhny Novgorod. Ook komen 

Russische studenten naar 

Heerlen om bij Hogeschool Zuyd 

af te studeren. 

Hogeschool Zuyd behaalt zilver 

bij de GasTerra Transitie 

Jaarprijs 2009 met het ontwerp 

van het eerste gebouw Knik naar 

de Zon, dat in De Wijk van 

Morgen gerealiseerd wordt.  

De jury is onder de indruk van 

de creativiteit, de techniek en de 

vernieuwende gedachtegang 

achter deze woning. Het ontwerp 

is van de hand van Kaj Segers en 

Addo Frits, verleden jaar 

afgestudeerd aan de faculteit 

Bouw. 

Roel Derckx en Leroy Merks 

maken het winnende ontwerp 

voor het tweede gebouw in De 

Wijk van Morgen. De studenten 

hebben het gebouw de naam Eco/ 

nnect gegeven, een duidelijke 

verwijzing naar het ecologische 

karakter van het gebouw en de 

verbinding met de omgeving. 

Zes installatiebedrijven onder-

tekenen een intentieverklaring 

met De Wijk van Morgen.  

De bedrijven gaan studenten 

ondersteunen bij het uitwerken 

van nieuwe, milieuneutrale 

technische installaties voor de 

gebouwen die de komende jaren 

in De Wijk van Morgen ontstaan. 

Electric Challenge op 

Francorchamps: de Think! City 

zet op het wereldvermaarde 

circuit een record neer. De 

Think! is de eerste elektrische 

auto met Europese toelating. 

Veel concurrentie is er dus niet. 

En dat is de reden voor deze 

actie. De hogeschool daagt de 

auto-industrie uit om het record 

snel te verbreken met andere 

elektrische creaties. Als dat lukt, 

zijn ze immers beschikbaar voor 

de Europese markt. Wie nog 

sceptisch is over de CO
2 uitstoot: 

Hogeschool Zuyd ontwikkelt een 

zonnelaadstation, waardoor de 

Think! jaarlijks circa tweedui-

zend kilometer volledig CO2-

neutraal kan rijden. /

Tijdens de bijeenkomst Sleutels naar een duurzame toekomst 

presenteren studenten van de faculteiten Facility Management en 

Commercieel Management hun eindwerken, onder andere over de 

exploitatie van het eerste gebouw in De Wijk van Morgen. Bij de 

bijeenkomst zijn bedrijfsleven, overheid en onderwijs aanwezig, 

waaronder hogeschool INHolland, die interesse heeft in de samenwer-

king tussen hbo, mbo en vmbo in het project.

Tijdens de Nacht van de Duur-

zaamheid krijgt Hogeschool 

Zuyd voor De Wijk van Morgen 

een van de negen Groene 

Fakkels. Minister Kramer van

het ministerie van VROM reikt 

ze uit aan belangrijke voorbeeld-

projecten op het gebied van 

duurzaamheid. 

Een gezamenlijk initiatief van 

hbo mbo en vmbo onderwijs- 

instellingen uit de regio 

Parkstad en EOS-Demo. Bij het 

project zijn ondertussen een 

zestigtal partners betrokken. 

Gezamenlijk realiseren 

ondernemers, overheden en 

onderwijsinstellingen een R&D 

omgeving op Avantis en laat 

men zien hoe een wijk er in de 

nabije toekomst uit kan zien. 

Het project De Wijk van Morgen 

is uitgevoerd met subsidie van 

het Ministerie van Economische 

Zaken; regeling Energie 

Onderzoek Subsidie; demon-

stratie (artikel 18b).                                                                                                                                            

       

Meer informatie: 

www.dewijkvanmorgen.nl
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Het onderwijsbeleid van Hogeschool Zuyd

Een community
van studenten
en docenten

Dien Mueters

Onderwijsbeleid
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Maatwerk
‘Bij Hogeschool Zuyd valt nog een grote slag 

te maken wat maatwerk betreft.’ Aan het 

woord is Dien Mueters, student Facility 

Management en vicevoorzitter van de Centra-

le Medezeggenschapsraad. ‘Hogeschool Zuyd 

kan meer maatwerk bieden, studenten meer 

mogelijkheden bieden. Het makkelijker 

maken om een minor bij een andere faculteit 

te volgen, bijvoorbeeld. Ervoor zorgen dat 

iemand die van het vwo komt een verzwaard 

traject krijgt, of iemand die van het een mbo 

komt juist extra ondersteuning.’  

‘We hebben er nog wel moeite mee om te 

zeggen: de competenties die je verworven 

hebt bij faculteit x gelden ook bij faculteit y,’ 

zegt Jos Lipsch, beleidsadviseur onderwijs en 

docent bij de opleiding Fysiotherapie. En om 

studenten dus te stimuleren om bijvoorbeeld 

een minor te volgen bij een andere faculteit.’ 

Maatwerk kan ook zijn: deeltijdonderwijs 

aanbieden aan mensen die al een baan 

hebben, zegt Bert Smeets, docent bij de

opleiding Informatie Management en 

projectleider Rendementsverhoging. Daarbij 

speelt EVC, erkenning van verworven 

competenties, een rol: de erkenning van 

kennis en vaardigheden die iemand in de 

praktijk heeft opgedaan.

Dat Hogeschool Zuyd de beste grote hogeschool van 
Nederland is, is reden tot tevredenheid. Maar geen reden 
om relaxed achterover te leunen. Want er valt nog veel te 
doen. Op het gebied van maatwerk, excellentie en 
rendement, bijvoorbeeld. Een gesprek met vier personen.

Jos Lipsch

 / Onderwijsbeleid

Mariëlle DiederenBert Smeets



Excellentie, op de beste grote 
hogeschool van Nederland
‘Iedereen heeft het over excellentie’, zegt Jos 

Lipsch. ‘Maar wat is excellentie? De beste 

student? De beste hogeschool? Of zijn we 

excellent als we erin slagen het beste uit elke 

student te halen?’ Ook docenten moeten het 

beste uit zichzelf blijven halen, zegt Dien 

Mueters. Waarop docent Jos Lipsch aan haar 

vraagt: wat is volgens jou een excellente 

docent? Dien Mueters: ‘Een excellente docent 

is betrokken, durft over de muren van zijn 

vakgebied heen te kijken, heeft feeling met 

het werkveld en is vakinhoudelijk goed. En 

vooral: een excellente docent heeft persoon-

lijke aandacht voor de student.’ ‘Didactiek 

hoort daar ook bij’, zegt Lipsch. ‘Als je 

vakinhoudelijk goed bent maar, wat je 

vertelt wordt maar door veertig procent van 

de studenten begrepen, ben je niet goed 

bezig.’ Bert Smeets: ‘Hebben we in Nederland 

ook niet lange tijd de indruk gewekt dat we 

vooral met middelmaat bezig zijn? Het is 

goed dat er aandacht is voor studenten die 

achterblijven, maar waar is de aandacht voor 

studenten die willen excelleren, die er een 

schepje bovenop willen doen? Zijn we daarop 

ingericht?’ Op deze plek mag wel even 

vermeld worden dat Hogeschool Zuyd 

volgens de Keuzegids Hoger Onderwijs de 

beste grote hogeschool van Nederland is. 

Marielle Diederen, instroommanager: ‘Die 

positie in de Keuzegids is voor een deel 

gebaseerd op het oordeel van studenten: hoe 

ervaren studenten hun studie aan de 

hogeschool? Daarnaast is die positie geba-

seerd op een oordeel over de interne 

organisatie: zijn je toetsen op tijd, is je 

rooster op tijd klaar, dat soort dingen. Het 

feit dat we daar hoog scoren is prima, maar 

geen reden om achterover te leunen.’

 

Persoonlijke aandacht en 
eigen verantwoordelijkheid
Jos Lipsch: ‘Ik ben ervan overtuigd dat 

betrokkenheid een sleutelwoord is als het 

gaat om het succes van de hogeschool. Dat 

geldt voor docenten die betrokken moeten 

zijn bij studenten, maar ook voor studenten 

die betrokken moeten zijn bij hun opleiding. 

Niet hier om vijf voor elf binnenkomen, je 

lesje volgen en om vijf over één weer 

weggaan. Dat is voor mij geen betrokken-

heid.’ Bert Smeets: ‘Dat kan ik bevestigen, 

ook vanuit de literatuur. Als je nagaat welke 

factor het meest bijdraagt aan de tevreden-

heid van studenten, dan is dat betrokken-

heid. De betrokkenheid die ze zelf ervaren, 

maar ook hun eigen betrokkenheid bij de 

opleiding. Wat daar ook heel goed bij past is 

dat ene woord, aandacht. Dat is ook het 

beleid van de hogeschool dat zegt: als we ons 

ergens op willen laten voorstaan, is het dat 

we aandacht hebben. Aandacht voor de 

student, aandacht voor elkaar.’ Dien Mueters: 

‘Door die aandacht kun je ook maatwerk 

bieden.’ Maar bij persoonlijke aandacht 

hoort ook eigen verantwoordelijkheid, vindt 

Hogeschool Zuyd. Dat geldt niet alleen voor 

studenten, maar ook voor docenten en voor 

de hogeschool als geheel. Jos Lipsch: ‘Het 

vraagt om ontwikkeling binnen een oplei-

ding of faculteit. Je moet werken aan de 

ontwikkeling van een community waarin 

studenten en docenten samenwerken. Als je 

dat gevoel kunt creëren, ben je een heel 

eind.’

De juiste student op de 
juiste plek
 ‘Het toeleverende veld.’ Voor Hogeschool 

Zuyd zijn dat de havo- en vwo-scholen en de 

ROC’s. In de regio, maar ook in de rest van 

het land. Instroommanager Mariëlle Diede-

ren: ‘In het verleden was ons contact met het 

toeleverende veld vooral wervend. ‘Kom naar 

onze hogeschool, want hier is het leuk.’ Maar 

nu is onze voorlichting meer competentiege-

richt: wat wil de student eigenlijk, en welke 

opleiding past dan het best bij hem? Zodat je 

de juiste student op de juiste plek krijgt.’ Dat 

probeert Hogeschool Zuyd vooral te bereiken 

door scholieren voordat ze aan een studie 

beginnen al enigszins te laten ervaren hoe het 

is om een bepaalde opleiding te volgen. 

Bijvoorbeeld door meeloopdagen of door 

havo-leerlingen het profielwerkstuk dat ze 

moeten maken in hun examenjaar op de 

hogeschool te laten uitvoeren. Zo maak je 

Ons onderwijsconcept: Vraaggestuurd Competentiegericht 
Maatwerkonderwijs
Hogeschool Zuyd heeft als onderwijsconcept gekozen voor Vraaggestuurd Competentiegericht 

Maatwerkonderwijs. Vraaggestuurd betekent dat het onderwijs rekening houdt met de leerbehoef-

ten van de student. De leervraag van de student staat voorop, hij is de ontwerper van zijn eigen 

leerproces. Praktisch uitgewerkt betekent dit bijvoorbeeld dat de student deels zelf zijn studiepro-

gramma kan samenstellen - zolang hij binnen de door de opleiding opgestelde regels inzake 

samenhang en niveau blijft. Welke competenties iemand moet hebben om op hbo-niveau in een 

bepaald beroep te kunnen functioneren, wordt in grote lijnen vastgesteld door de opleiding, in 

samenwerking met de beroepspraktijk. Studenten zijn vanaf het allereerste begin van hun opleiding 

bezig met het verwerven van die competenties. Maatwerk wil zeggen dat het onderwijs zoveel 

mogelijk aansluit bij de situatie van de individuele student. Wat kan een student al, welke compe-

tenties had hij al toen hij aan de opleiding begon? Dat kan heel relevant zijn als iemand bijvoorbeeld 

al jaren in de praktijk heeft gewerkt. Flexibilisering is ook een belangrijk aspect van maatwerk: het 

onderwijs kan naar inhoud, vorm, tijd en plaats aangepast worden - denk aan deeltijdonderwijs voor 

volwassenen en afstandsonderwijs met behulp van digitale leeromgevingen.
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ook de kans dat studenten later uitvallen zo 

klein mogelijk. Dien Mueters: ‘Aansluiting 

kun je ook breder zien. Als een student 

eenmaal aan zijn opleiding begonnen is en 

uitvalt, moet hij ook aansluiting kunnen 

vinden bij andere opleidingen binnen de 

hogeschool. En ook na zijn opleiding, als hij 

z’n diploma op zak heeft. Aansluiting bij het 

werkveld, aansluiting bij een andere 

opleiding, bij een masteropleiding aan 

Hogeschool Zuyd.’ Jos Lipsch: ‘Daar zijn we 

nu mee aan de slag. We kijken hoe we dat 

kunnen vormgeven bij de hogeschool: dat we 

de student die uitvalt op de juiste plek 

krijgen. We hopen dat dat binnen de 

hogeschool kan, maar het kan ook buiten de 

hogeschool zijn.’ Mariëlle Diederen: ‘Het is 

niet zo dat we daar nu niets aan doen. Maar 

het idee dat het een gezamenlijke verant-

woordelijkheid is van alle faculteiten en 

ondersteunende diensten, daar zou nog wel 

verbetering in kunnen komen.’

 / Onderwijsbeleid

/ In 2009 zijn 14.524 studenten ingeschreven / Het marktaandeel ingeschreven studenten is 3,59% / Er stromen 4.470 nieuwe studenten in, 

3% meer dan in 2008. Daarvan is ruim 5% een deeltijd of duaal student / Er studeren meer vrouwen dan mannen bij de hogeschool, het verschil 

is 4% / 8% van de studenten is ouder dan 25 jaar / Het diplomarendement na 5 jaar studie is in 2009 58%, het propedeuserendement na 1 jaar 

studie is 33% en na 2 jaar studie 64% / 4.847 studenten stromen in 2009 uit, waarvan 2.658 met een diploma. 2.189 studenten staken hun 

studie; 502 studenten starten met een andere studie aan Hogeschool Zuyd, 1.687 niet / 548 studenten verlaten de hogeschool met een bindend 

afwijzend studieadvies.

 

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600
1800

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

A
ca

d
em

ie
 B

ee
ld

en
d

e 
K

u
n

st
en

A
ca

d
em

ie
 v

an
 B

o
u

w
ku

n
st

A
ca

d
em

ie
 V

er
lo

sk
u

n
d

e

B
o

u
w

C
o

m
m

er
ci

ee
l M

an
ag

em
en

t

C
o

n
se

rv
at

o
ri

u
m

Fa
ci

lit
y 

M
an

ag
em

en
t

G
ez

o
n

d
h

ei
d

 e
n

 T
ec

h
n

ie
k

G
ez

o
n

d
h

ei
d

 e
n

 Z
o

rg

H
E

A
O

 F
in

an
ci

ee
l M

an
ag

em
en

t

H
o

g
e 

H
o

te
ls

ch
o

o
l

IC
T

In
te

rn
at

io
n

al
e 

C
o

m
m

u
n

ic
at

ie

L
if

e 
S

ci
en

ce
s

O
n

d
er

w
ijs

P
eo

p
le

 &
 B

u
si

n
es

s 
M

an
ag

em
en

t

R
ec

h
t

S
o

ci
al

e 
S

tu
d

ie
s

Te
ch

n
ie

k

To
n

ee
la

ca
d

em
ie

Verdeling ingeschreven studenten naar faculteit

Lees meer over excellentie op pagina 32 in het thema Studeren@Zuyd /

De Wijk van Morgen gaat 

van start

Na een jaar van voorbereidin-

gen start de fysieke uitvoering 

van De Wijk van Morgen.  

Op bedrijventerrein Avantis - 

waar De Wijk van Morgen zal 

ontstaan - vinden presentaties 

plaats over de uitvoeringsfase 

van de voorbereidingsfase. / 

 

Veel interesse voor

pensioenspreekuur 

Negentig mensen melden zich 

aan voor het pensioenspreekuur. 

Dit spreekuur organiseren 

studenten Facility Management 

samen met Pensioenkijker.nl.  

In Maastricht, Sittard en Kerkrade 

kunnen mensen terecht met 

vragen over hun pensioen. /

Officiële start Zorgacademie 

Parkstad Limburg

Hogeschool Zuyd is sinds 2006 

deelnemer aan de Zorgacademie 

Parkstad Limburg. In februari 

vindt de officiële start plaats.  

De Zorgacademie is een samen-

werkingsverband tussen zorgaan-

bieders en opleiders in Parkstad 

dat flexibel wil inspelen op nieuwe 

technieken in de zorg en ontwik-

kelingen op de arbeidsmarkt. / 

Studenten Personeel & Arbeid 

gecertificeerd als LPM Coach

Zo’n twintig studenten van de 

faculteit People & Business 

Management, opleiding Personeel 

& Arbeid, zijn erkend als LPM 

Coach. LPM staat voor Loopbaan 

Potentieel Methodiek. Deze 

methodiek is bedoeld om de 

employability van medewerkers te 

meten. /



We geven het toe. Het woord 

‘dilemma’ kenden we, maar 

‘trilemma’? Een leuk bedenksel 

van Bert Smeets die het project 

Rendementsverhoging leidt, 

dachten we. Maar nee, volgens 

Van Dale is trilemma een keurig 

Nederlands woord. En het geeft 

inderdaad in essentie weer voor 

welke opgave Hogeschool Zuyd 

zich gesteld ziet.

 
Bedrijfseconomisch en 
maatschappelijk
Maar laten we bij het begin 

beginnen. Hoe definiëren we het 

studierendement van Hoge-

school Zuyd? Bert Smeets: ‘Dat is 

het percentage van de studenten 

dat uiteindelijk met een diploma 

de hogeschool verlaat.’ Het 

rendement van Hogeschool Zuyd 

ligt nu rond de zestig procent. 

Smeets: ‘De kans dat een student 

die hier binnenkomt met een 

diploma weggaat, is dus zes op 

tien. Maar de kans dat dat niet 

gebeurt, is vier op tien. Dat 

willen we verbeteren.’ Er zitten 

verschillende kanten aan dat 

rendement. Allereerst een 

bedrijfseconomische. ‘Uit studies 

die we gedaan hebben blijkt, dat 

je om de uitval van één student 

te compenseren drie nieuwe 

studenten moet werven.’ Het ligt 

dus vanuit bedrijfseconomisch 

perspectief erg voor de hand de 

uitval van studenten zoveel 

mogelijk te beperken. Maar 

daarnaast heeft rendement te 

maken met de maatschappelijke 

verantwoordelijkheid van 

Hogeschool Zuyd, zegt Smeets. 

‘De Nederlandse samenleving 

heeft hoog opgeleiden immers 

hard nodig als ze zich daadwer-

kelijk wil ontwikkelen tot een 

kenniseconomie. En dus willen 

we iedere student die potentieel 

het vermogen daartoe heeft aan 

een hbo-diploma helpen.’

Het trilemma
Goed, het rendement moet beter. 

Maar dan. Bert Smeets en zijn 

mensen hebben tien factoren 

geïdentificeerd die van invloed 

kunnen zijn op rendementsver-

betering. De instroom, de 

toetsing, inhoudelijke en 

sociaal-emotionele binding - om 

er maar eens een paar te 

noemen. Een andere factor is de 

sturing van het gedrag van de 

student. ‘We zijn er waarschijn-

lijk te lang van uitgegaan dat 

studenten verstandig genoeg zijn 

om zelfstandig keuzes te kunnen 

maken, om zelfstandig hun 

studie te plannen. Dat is vaak 

ook wel zo, maar lang niet altijd. 

Sommige studenten maken 

bepaalde keuzes niet, laten  

het versloffen. Dus denken wij 

dat elke opleiding aan gedrags-

sturing moet doen. Ondanks het 

feit dat we uitgaan van de eigen 

verantwoordelijkheid van de 

student. We mogen niet aanne-

men dat het altijd goed gaat. Dat 

blijkt ook uit de recente litera-

tuur over het puberbrein.’ Dit is 

maar één voorbeeld van de vele 

factoren die het rendement 

beïnvloeden. In essentie, zegt 

Bert Smeets, gaat het om het 

verenigen van drie elementen. Je 

wil een hoger rendement - dat is 

één. Tegelijkertijd wil je niet het 

niveau verlagen, je wil kwaliteit 

blijven afleveren - dat is twee. En 

je wil ook een zo hoog mogelijke 

instroom, je wil zoveel mogelijk 

jonge mensen de kans bieden 

om een opleiding aan Hoge-

school Zuyd te volgen - dat is 

drie. Zie hier het trilemma van 

Bert Smeets. Die drie elementen 

verenigen - dat is de uitdaging. 

Bert Smeets: ‘Dat kán. Het is 

geen gemakkelijke opgave, maar 

we kunnen het.’ /

 

Het trilemma van
rendementsverbetering
Het rendement van Hogeschool Zuyd is te laag. Vindt zijzelf. Daar moet dus iets aan gedaan worden. 
Maar wat? Dat blijkt nog niet zo eenvoudig. Projectleider Bert Smeets over het trilemma van de 
rendementsverbetering.

/ Onderwijsbeleid
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Het accent in de werving verschuift in de 

richting van voorlichting, constateert 

Mariëlle Diederen, instroomcoördinator bij 

de dienst Ondersteuning Onderwijs & 

Studentzaken. Met de vier Maastrichtse 

vo-scholen heeft de hogeschool het voorlich-

tingstraject Zuydstad ingezet. Vanuit compe-

tenties hebben voorlichters van Hogeschool 

Zuyd voorlichting aan de leerlingen gegeven. 

‘Geen werving en reclame, maar laten 

ervaren wat een studierichting inhoudt.’ 

Daarna kozen de aankomend studenten voor 

een verdiepingsdag. De leerlingen werden 

aan het werk gezet in de hbo-opleiding van 

hun keuze. ‘Dit is een veel betere manier van 

voorlichten dan een gewone open dag. Ze 

lopen een dag mee, maar verdiepen zich ook 

echt in de studierichting’, zegt Diederen.

Een hoger studierendement begint met minder uitval. 

Goed kiezen is essentieel. Ook voor de studenten zelf, 

want studiefinanciering is beperkt in tijd. Hogeschool 

Zuyd werkt daarom aan een omslag van werving naar 

instroommanagement. Samen met de scholen voor 

voortgezet onderwijs en het mbo. 

liever niet als het om je studie gaat

Doorstroom Nu! 
Hogeschool Zuyd werkt ook met 

andere hbo’s samen aan de 

doorstroomproblematiek. Dat 

heeft in het najaar van 2009 

geleid tot de eerste conferentie 

Doorstroom Nu! Naast algemene 

inleidingen waren er vijftien 

workshops. Hierin gingen de 

deelnemers aan de slag met best 

practices van doorstroompro-

gramma’s bij de verschillende 

hogescholen. Studenten zelf zijn 

ook betrokken bij de conferentie. 

In een forumdiscussie gaven zij 

vooral aan zich gekend te willen 

voelen. Studieloopbaanbegeleiding 

is een belangrijke voorwaarde 

voor een succesvolle doorstroom.  

 / Onderwijsbeleid

Zappen
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Profielwerkstuk:  
snuffelen aan het hbo
Paul Huppertz studeert nu bij 

Hogeschool Zuyd Werktuigbouw-

kunde. Vorig jaar heeft hij op 5 

havo van Scholengemeenschap 

Sophianum in Gulpen zijn 

profielwerkstuk Natuur en 

Techniek gemaakt bij de faculteit 

Bouw van de hogeschool. ‘Je kunt 

alvast kennis maken met de 

docenten, raakt al een beetje 

wegwijs in dat grote gebouw. Het 

is een heel andere ervaring dan 

op de middelbare school. Meer 

studenten, minder begeleiding, je 

moet veel zelfstandiger werken. 

Als je met studenten praat, krijg 

je een beter beeld van de 

opleiding. Zij ervaren zo’n studie 

toch net even anders dan de 

docent. En je staat als scholier 

natuurlijk dichter bij de student. 

Maar de meeloopdag geeft een 

nog beter beeld van de opleiding, 

dan leer je ook hoe je moet 

plannen, hoe groepswerk gaat, 

hoe docenten met studenten 

omgaan.’ Destijds twijfelde hij 

tussen de twee studierichtingen. 

Uiteindelijk heeft de meeloopdag 

bij Werktuigbouwkunde de 

doorslag gegeven. ‘Op een open 

dag worden vooral dingen 

tentoongesteld. Na zo’n 

profielwerkstuk of meeloopdag 

weet je al een beetje hoe het er 

aan toe gaat, hoe de manier van 

werken is.’ 

Profielwerkstukken
Een ander voorbeeld zijn de profielwerkstuk-

ken. Steeds meer faculteiten bieden leerlin-

gen de kans om hun profielwerkstuk bij de 

hogeschool te maken, onder begeleiding van 

een hogeschooldocent. ‘Volgens de richtlij-

nen die wij voor onze studenten hanteren als 

zij een werkstuk moeten maken’, zegt 

Mariëlle Diederen. ‘Zo ervaren de leerlingen 

wat van ze verwacht wordt. Ze voelen in drie 

dagen wat het betekent hier te studeren.’ 

Inmiddels maken jaarlijks zo’n vierhonderd 

havo-5 leerlingen van alle profielen van 

veertien vo-scholen van deze kans gebruik. 

Over de schutting
Caspar Gardeniers, decaan bij het Porta 

Mosana College in Maastricht, ziet in deze 

nieuwe manier van voorlichten een middel 

om uitval in het onderwijs tegen te gaan. 

‘Uitval wordt vaak veroorzaakt doordat 

leerlingen niet genoeg af weten van de 

opleiding die ze kiezen.’ Daarom zijn deze 

samenwerkingsprojecten tussen het hbo en 

de vo-scholen belangrijk. ‘We moeten de 

leerling niet over de schutting gooien.’ 

Aansluitingsmonitor
Om beter zicht te krijgen op de aansluiting 

met het hbo, voert de hogeschool onder de 

nieuwe eerstejaars studenten elk jaar een 

onderzoek uit. Daarin 

staat de didactische en 

vakinhoudelijke aanslui-

ting centraal. Sluit 

bijvoorbeeld het wiskun-

deniveau en de sociale integratie aan? Voel je 

je thuis bij Zuyd? Deze resultaten worden 

teruggekoppeld naar zowel de eigen facultei-

ten als de toeleverende scholen. Elke school 

krijgt de gegevens van de eigen leerlingen en 

een benchmark, hoe scoort de school vergele-

ken met de rest in de regio. 

Zappen: niet handig
Mariëlle Diederen verwacht dat de samen-

werking in de onderwijskolom nog verder 

gaat. ‘We moeten nog meer samenwerken 

om te zorgen dat de leerlingen op de juiste 

plek terechtkomen.’ Waarom bijvoorbeeld 

niet een reken- en taaltest afnemen in Havo 

4, dan heb je nog anderhalf jaar de tijd om 

de leerlingen bij te spijkeren als dat nodig is. 

Stella Maris College in Meerssen en de Pabo 

werken zo al samen op rekengebied. En met 

het mbo zijn er al in meerdere studierichtin-

gen doorstroomprogramma’s ontwikkeld. De 

opleiding Social Work gaat dit jaar als pilot 

studiekeuzegesprekken voeren. Niet om 

studenten te weigeren, wel om samen te 

kijken of ze in deze opleiding echt wel op de 

juiste plek zitten. Zappen kan dan wel bij de 

generatie X horen, handig als het om een 

hbo-opleiding gaat, is het niet. /

Mariëlle Diederen

/ Het propedeuserendement voor studenten die in 2008 zijn ingestroomd is in 2009 33%, na 2 jaar is dit 64% / Het diplomarendement in 2009 

na 5 jaar studie is 58% / Het studierendement ongeacht de studieduur is voor studenten die in 2002 zijn gestart 61,3% en in 2003 59,3% / 

Hogeschool Zuyd realiseerde voor het instroomcohort 2003 een hoofdfaserendement - rendement van studenten na de propedeutische fase - 

van 81,6% / Dit resultaat moet in 2013 verbeterd zijn naar meer dan 90%.

 

/ Onderwijsbeleid

‘We moeten nog meer samenwerken 
om te zorgen dat de leerlingen op de 
juiste plek terechtkomen.’



 / Onderwijsbeleid

Jaarbeeld 2009 / 2010  Studeren@Zuyd    31       Hoge Hotelschool Maastricht



Jaarbeeld 2009 / 2010 32     Studeren@Zuyd

We beginnen maar met een licht provoce-

rende vraag. Waar komt dat woord excellent 

toch vandaan? Het lijkt als een soort virus 

door het hoger onderwijs te waren, iedereen 

heeft het erover. Daar heeft Frits Kamps, 

auditor bij Hogeschool Zuyd, wel een 

antwoord op. ‘Ik denk dat het een landelijke 

trend is. Balkenende zei het al: we moeten af 

van de zesjescultuur. Robbert Dijkgraaf, 

president van de Koninklijke Nederlandse 

Akademie van Wetenschappen, verwoordde 

het als volgt: ‘Nederland is wereldkampioen 

gemiddeld zijn. Daar mogen we wel van af.’ 

Het is niet alleen een trend in het hoger 

onderwijs, maar ook in andere sectoren van 

het maatschappelijk leven. Je mag je weer 

onderscheiden. Er is meer oog voor individu-

ele kwaliteiten, prestaties mogen gezien 

worden. Vroeger was een zes min vaak het 

mooiste punt: met een minimum aan 

inspanning een optimaal resultaat halen. Ik 

denk dat studenten daar nu toch wel anders 

tegenaan kijken.’ Claudy Cobben, manager 

van het Honours Programme van Hogeschool 

/ Onderwijsbeleid

Een zes min was ooit het 

mooiste punt: met een 

minimum aan inspanning 

behaalde je een optimaal 

resultaat. Maar die tijd is 

voorbij: excellente 

prestaties mogen gezien 

en gewaardeerd worden.  

Ook bij Hogeschool Zuyd. 

Hoe Hogeschool Zuyd tegen excellentie aankijkt

‘Als je het goed doet, bied je    onderwijs voor elk wat wils’
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Zuyd, vult aan: ‘Het internationaal perspec-

tief speelt ook een rol. Over de grens vinden 

ze zesjes niet zo geweldig.’

Honours Programme
In 2008 is Hogeschool Zuyd gestart met het 

Honours Programme voor excellente 

studenten. Dit speciale programma wordt 

hen aangeboden naast hun reguliere 

studieprogramma, en betekent een extra 

studiebelasting van zo’n vier uur per week. 

Claudy Cobben: ‘Het Honours Programme is 

multidisciplinair, er doen studenten van 

verschillende opleidingen aan mee. Ze 

werken samen aan projecten, ze werken 

samen om hun skills te vergroten.’ Hoge-

school Zuyd is naar het idee van Claudy 

Cobben nog te veel een school, en te weinig 

een plek van debat. In het Honours Program-

me wil ze het debat stimuleren. Bijvoorbeeld 

door mensen van naam binnen te halen, 

mensen die iets bereikt hebben en studenten 

kunnen inspireren. ‘Want daar gaat het 

uiteindelijk toch ook om: dat wij als hoge-

‘Er is een 
Maatwerk Award 
voor docenten
en voor de beste 
ondersteunende 
medewerker.’

Frits Kamps (links),

Claudy Cobben (rechts)

 / Onderwijsbeleid

Hoe Hogeschool Zuyd tegen excellentie aankijkt

‘Als je het goed doet, bied je    onderwijs voor elk wat wils’
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/ Onderwijsbeleid

school ervoor zorgen dat we jonge mensen 

inspireren. En daar voorbeelden van in huis 

hebben of halen.’ En daarbij is het niet de 

bedoeling het voorbeeld na te volgen dat een 

collega van Claudy Cobben in de Verenigde 

Staten zag. ‘Daar had je binnen een universi-

teit een aparte verdieping. Die was alleen 

toegankelijk voor de Honours.’ 

Stimulantia
Toch betekent excellentie voor Hogeschool 

Zuyd meer dan alleen aandacht voor de vijf 

procent beste studenten, zeggen Claudy 

Cobben en Frits Kamps. Excellentie betekent 

ook: ervoor zorgen dat iedereen het beste uit 

zichzelf haalt. Dat geldt niet alleen voor 

studenten, maar ook voor medewerkers. 

Claudy Cobben: ‘Als je het goed doet, bied je 

onderwijs voor elk wat wils: voor de minder 

makkelijk studerende student, voor de 

middenmoot én voor de top.’ Hogeschool 

Zuyd stimuleert ook medewerkers om 

excellent te presteren, zegt Frits Kamps.  

‘In financieel opzicht, via het hrm-beleid. 

Hogeschool Zuyd biedt medewerkers ook de 

mogelijkheid om te promoveren, dat wordt 

financieel ondersteund. Er is een Maatwerk 

Award voor docenten en voor de beste 

ondersteunende medewerker. Bij beide 

prijzen dragen studenten docenten en 

medewerkers voor. Claudy Cobben:  

‘Dat is het leuke ervan.’ /

Doe maar gewoon, dan doe je al 

gek genoeg. Het is een uitdrukking 

die regelmatig gebruik wordt. 

Afwijken van de norm ligt vaak 

moeilijk in Nederland polderland, 

ook als het gaat om voortreffelijke 

prestaties. Maar dat is aan het 

veranderen: overal in het hoger 

onderwijs wordt gesproken over 

‘excellentie’. Zo ook in het 

programma Excellence! van 

Hogeschool Zuyd.

‘Studenten extra prikkelen om 

kritisch te leren denken. Om een 

onderzoekende houding aan te 

nemen. Met Excellence! willen we 

de gemiddeldheid overstijgen.’ Aan 

het woord is Jo Spaubeck, 

coördinator van het programma 

Excellence! van Hogeschool Zuyd.

Niet vrijblijvend
Het programma is bedoeld voor 

studenten accountancy en 

bedrijfseconomie van de 

Faculteit HEAO Financi-

eel Management. Wie 

een zeven gemiddeld of 

hoger op zijn of haar 

cijferlijst heeft, komt in 

aanmerking voor het programma. 

De deelname is vrijwillig, maar niet 

vrijblijvend. Het programma vraagt 

extra inzet van de studenten: ze 

moeten rekenen op minimaal vier 

extra lesuren per week, plus extra 

thuisopdrachten. Wie het program-

ma met succes afrondt, ontvangt 

een certificaat en krijgt een 

aantekening op het officiële 

diploma.

Doe maar niet gewoon
‘Excellence! voorziet in een 

verdieping én een verbreding van 

het vak. De studenten krijgen de 

mogelijkheid over de grenzen van 

hun vak heen te kijken’, zegt Jo 

Spaubeck. ‘En uiteraard draagt de 

leerinhoud bij aan het ontwikkelen 

van de competenties die horen bij 

het curriculum van de opleiding. 

We zijn ervan overtuigd dat 

maximaal ontwikkeld talent alles 

en iedereen voortstuwt: student, 

docent en hogeschool. Bij het 

programma Excellence! geldt: doe 

maar even niet gewoon.’

Programma Excellence!

Doe maar niet gewoon

ondersteunende medewerker. Bij beide 

prijzen dragen studenten docenten en 

medewerkers voor. Claudy Cobben:  

Niet vrijblijvend
Het programma is bedoeld voor 

studenten accountancy en 

bedrijfseconomie van de 

Faculteit HEAO Financi-

eel Management. Wie 

een zeven gemiddeld of 

hoger op zijn of haar 

cijferlijst heeft, komt in 

Waarom
Gratis basiscursus

Duurzaamheid, Milieukunde 

en Cradle to Cradle

Het expertisecentrum 

Technology & Design organi-

seert voor zowel studenten als 

medewerkers een basiscursus 

Duurzaamheid, Milieukunde en 

Cradle to Cradle. /

 

Minorenmarkt voor studenten 

en medewerkers

De Minorenmarkt is dé kans voor 

studenten en medewerkers om 

zich te laten inspireren voor de 

Zuydminoren. Hier kunnen ze 

presentaties bijwonen over 

Zuydminoren en een van de 

informatiestands bezoeken.  

De minorcontactpersonen zijn 

aanwezig om vragen te beant-

woorden. /

Hogeschool en UM bezegelen 

samenwerking in doorstroom-

minor 

Met de ondertekening van een 

convenant bezegelen het platform 

Economie, Talen en Recht van 

Hogeschool Zuyd en de Faculty 

of Economics and Business 

Administration van de Universiteit 

Maastricht hun samenwerking. 

Als concreet resultaat volgen nu 

32 hogeschoolstudenten een 

doorstroomminor, die direct 

toegang biedt tot de masteroplei-

dingen International Business en 

Management of Learning van de 

universiteit. /



Persoonlijke begeleiding van 
studenten is belangrijk, zegt 
Hogeschool Zuyd. En waarom dan 
wel? Zou de argeloze buitenstaander 
zich kunnen afvragen. Waarom moet 
er eigenlijk tijd en geld besteed 
worden aan speciale persoonlijke 
begeleiding van studenten? Ze 
hebben een opleiding gekozen en 
komen naar de hogeschool om die te 
volgen. Daar zijn ze oud en slim 
genoeg voor, en verder geen gezeur.

persoonlijke
begeleiding

van studenten
noodzakelijk is

Persoonlijke aandacht en eigen verantwoordelijkheid

Jaarbeeld 2009 / 2010Ton Gardier (links), Ilse Kaelen (midden), Paul Boumans (rechts)   Studeren@Zuyd    35       
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‘Dat is een van de grootste valkuilen’, zegt 

Ton Gardier, senior studentendecaan. ‘Ervan 

uitgaan dat een student van zeventien jaar de 

juiste keuze kan maken. Dat wordt onder-

streept door allerlei onderzoeken en 

publicaties.’ Zijn collega Paul Boumans vult 

aan: ‘Je moet er ook niet zonder meer van 

uitgaan dat een student a: de juiste keuze 

kan maken en b: de juiste studiehouding 

heeft. Daar schort het ook aan. Mensen die 

de juiste studie hebben gekozen, vallen 

vervolgens toch uit omdat ze niet de juiste 

houding hebben.’ De juiste houding? Paul 

Boumans: ‘Ik beschrijf het vaak op deze 

manier: het is een stap als van hoofdklasse 

amateurvoetbal naar Champions League. 

Hier moeten ze elke dag trainen en behoor-

lijk aan de bak. Ze zijn niet gewend dat ze zo 

intensief moeten studeren en vooral ook hun 

studie zelf moeten plannen en organiseren. 

Ze zijn gewend dat alles in hapklare brokken 

voor ze klaargezet wordt.’ 

Eigen verantwoordelijkheid
Dat brengt ons dan meteen bij twee belang-

rijke waarden van Hogeschool Zuyd: eigen 

verantwoordelijkheid en persoonlijke 

aandacht. Uit onderzoek blijkt dat de 

hersenen van een achttienjarige niet 

uitontwikkeld zijn, dat is pas rond het 

eenentwintigste levensjaar het geval. Dat 

betekent dat studenten die op de hogeschool 

binnenkomen vaak simpelweg nog niet in 

staat zijn alles te overzien. Ilse Kaelen, 

studieloopbaanbegeleider: ‘Dat is inmiddels 

doorgedrongen. Paul Boumans: ‘Wij verwach-

ten van studenten een bepaalde volwassen-

heid, maar die hebben ze vaak nog niet.’ Ilse 

Kaelen: ‘Het gaat om eigen verantwoordelijk-

heid binnen een bepaalde marge. Binnen 

onze faculteit bieden we een programma aan 

van negen tot vijf dat de gemiddelde student 

zonder al te veel huiswerk kan afronden. Dat 

hebben we gedaan omdat we erachter zijn 

gekomen dat het niet werkt als je tegen 

studenten zegt: ‘Hier heb je een opdracht, ga 

maar aan het werk’. Dat hebben ze niet 

gehad op de havo en het mbo. In het begin 

begeleiden we ze intensief, en dat wordt 

minder naarmate de studie vordert.’

Persoonlijke aandacht 
In de begeleiding van studenten maakt 

Hogeschool Zuyd onderscheid tussen eerste-, 

tweede- en derdelijnsservice. De eerste lijn, 

dat zijn de studieloopbaanbegeleiders met in 

hun kielzog de docenten. Als een student 

ergens mee zit, kan hij naar een studieloop-

baanbegeleider gaan. Dat kan voor van alles 

zijn - van pijn aan je dikke teen tot proble-

men met een docent, bijvoorbeeld. Als 

studieloopbaanbegeleider en student er niet 

uitkomen, gaan ze naar de studentendecaan. 

Ton Gardier: ‘Het is belangrijk je te realise-

ren dat een decaan geen docent is. Hij is 

onafhankelijk, alles wat gezegd wordt blijft 

binnenskamers. Dat ligt vast in een gedrags-

code.’ Naast de algemene, eerstelijnsservice 

is er dus ook de tweedelijnsservice, bijvoor-

beeld voor studenten met persoonlijke 

problemen. Ton Gardier: ‘De derdelijnsser-

vice is de verwijzing naar gespecialiseerde 

deskundigen buiten de hogeschool. Dan 

moet je denken aan psychologen, maatschap-

pelijk werk of budgetteringsondersteuning.’ 

/ Persoonlijke aandacht en eigen verantwoordelijkheid

‘Wij verwachten van studenten
een bepaalde volwassenheid,
maar die hebben ze vaak nog niet.’

/ Voor studenten die door bijzondere persoonlijke omstandigheden studievertraging oplopen, bijvoorbeeld omdat ze topsport bedrijven, actief 

zijn in de medezeggenschap of zwanger zijn geweest, heeft Hogeschool Zuyd de regeling Financiële Ondersteuning Studenten. In 2009 doen

37 studenten een aanvraag, 42,3% meer dan in 2008. 20 aanvragen worden toegekend, 5 afgewezen en 12 aanvragen zijn nog in behandeling. 

In totaal keert de hogeschool ruim 74 duizend euro uit. Daarnaast is er nog een noodfonds voor studenten die door een acute noodsituatie in 

financiële problemen komen. Dit is een lening, het bedrag moet worden terugbetaald. 

 

/ In 2008 en 2009* nemen 11.645 studenten contact op met de

studentendecanen van Hogeschool Zuyd / 47% van de contacten 

gaat over ‘doorstroom’, 21% over ‘uitstroom, 14% over persoonlijke 

problemen en 8% over (studie)financiering / Er melden zich 189

nieuwe studenten met een functiebeperking, waarvan 111 met  

dyslexie, 27 met psychische problemen en 51 met fysieke problemen 

/ Studenten met een beperking kunnen lid worden van de klankbord-

groep Studeren met een functiebeperking 

* cijfers september 2008 - eind 2009

 

‘Het allerbelangrijkste
is persoonlijke aandacht

voor de student.’



Bekend en gekend
De individuele problemen waar Hogeschool 

Zuyd mee geconfronteerd wordt, zijn vaak 

niet gering. Dyslexie, autisme, psychische 

problemen zoals depressies. Verslaving aan 

games, gedragsproblemen als ADHD en 

borderline. Dergelijke problemen ziet de 

hogeschool steeds vaker. Omdat de begelei-

ding in het voortgezet onderwijs en het mbo 

steeds beter wordt, kunnen steeds meer 

studenten met persoonlijke problemen of 

functionele beperkingen doorstromen naar 

het hbo. En, terugkerend naar de vraag die in 

het begin gesteld werd: er zijn dus wel 

degelijk allerlei redenen waarom persoon-

lijke begeleiding van studenten noodzakelijk 

is. Hogeschool Zuyd gaat heel ver in het 

aanbieden van maatwerk in dit opzicht. Dat 

gaat van het één-op-één voorlezen van een 

tentamen voor een student met zware 

dyslexie tot speciale financiële regelingen 

voor studenten die door bijzondere omstan-

digheden studievertraging hebben opgelo-

pen. Maar het allerbelangrijkst is persoon-

lijke aandacht voor de student. Dat kan 

zoiets simpels zijn als de opmerking: ‘Hé, ik 

heb je gemist in de les.’ Als de student 

bekend en gekend is, zoals Ton Gardier het 

uitdrukt, is de kans dat hij of zij de opleiding 

met succes afrond het grootst. /

De persoonlijke hogeschool die 

Zuyd wil zijn, komt heel goed tot 

uitdrukking in het werk van de 

studieloopbaanbegeleiders en de 

studentendecanen. Deze laatste 

bieden ondersteuning bij zaken die 

niet zozeer inhoudelijk met de 

studie te maken hebben, maar de 

studievoortgang wel beïnvloeden. 

Uitgangspunt in hun aanpak is dat 

de student - met een steuntje in de 

rug - zelf zijn problemen aanpakt. 

Dat waarderen studenten.

Liesbeth: maatwerk-
oplossingen voor
functiebeperking
Ondersteunen is wat anders dan 

betuttelen. De hogeschool kiest 

voor het eerste. Ook bij studenten 

met een functiebeperking. Je moet 

zelf aan de bel trekken, dan kan er 

veel geregeld worden, weet 

Liesbeth inmiddels. Ondanks dat ze 

op haar 15e reuma kreeg en in een 

revalidatieprogramma belandde, is 

ze met een opleiding Ergotherapie 

gestart. Ze kon hooguit twintig uur 

in de week echt actief zijn, 

verspreid over zeven dagen. Twee 

weken na de start, botste ze al op 

de grenzen van haar fysieke 

kunnen. ‘Het is dom om geen hulp 

te vragen’, zegt ze nu. Als je je 

probleem wel bespreekbaar maakt, 

wordt naar maatwerkoplossingen 

gezocht. Want de oplossing die bij 

de ene student werkt, hoeft niet bij 

de ander goed uit te pakken. 

Daarom heeft de hogeschool onder 

andere Routeplanner ontwikkeld: 

een informatiebron op de 

intranetsite waarop de studenten 

- en docenten - kunnen zien welke 

oplossingen al eens bedacht zijn 

voor bepaalde problemen die 

studenten met een functiebeper-

king ervaren. Bijvoorbeeld 

faciliteiten bij tentamens. Liesbeth 

is tevreden over de ondersteuning 

die ze gekregen heeft. ‘Maar je 

moet er voor knokken.’ Haar studie 

heeft ze inmiddels afgerond. En 

nog voor de diploma-uitreiking had 

ze al een baan. 

De persoonlijke hogeschool
 

‘Het is dom om
geen hulp te vragen’

/ Persoonlijke aandacht en eigen verantwoordelijkheid
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/ Hogeschool Zuyd biedt studenten die last 

hebben van faalangst een training aan om 

hier vanaf te komen. Ervaringen laten zien 

dat veel studenten hier baat bij hebben:  

enkele korte trainingen leveren al resultaat 

op. In 2008 en 2009* werd de training door 

24 studenten gevolgd. 

* cijfers september 2008 - eind 2009
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Onderwijs en maatschappij

De Wijk van Morgen is mis-

schien wel het meest concrete 

voorbeeld hoe duurzaamheid als 

thema in het onderwijs vervloch-

ten is. Studenten bedenken, 

ontwikkelen en bouwen samen 

met het werkveld de gebouwde 

omgeving van morgen, die 

zorgvuldig omgaat met grond-

stoffen, die klimaat- en energie-

neutraal is. ‘Het zou schandalig 

zijn als je studenten niet opleidt 

om de transitie naar een 

duurzame wereld in de praktijk 

vorm te geven. Doen wij dat niet, 

dan komt de verandering nooit’, 

zegt Ronald Rovers, in het 

voorjaar van 2009 aan de slag 

gegaan als lector Gebouwde 

Omgeving en Regionale Ontwik-

keling. Samen met de lectoraten 

Innovatie Bouwproces en 

Techniek en Nieuwe Energie 

geeft dit lectoraat inhoud aan 

het streven naar een duurzame 

omgeving. 

Energie besparen,  
mét studenten
Duurzaamheid komt niet alleen 

terug in dit ambitieuze project. 

Ook down to earth pakt de 

hogeschool duurzaamheid aan. 

Bijvoorbeeld energiebesparing. 

Hogeschool Zuyd wil het 

energieverbruik in de eigen 

gebouwen met dertig procent 

terugdringen. Cofely, technisch 

dienstverlener, werkt daar 

samen met studenten van de 

opleiding Technische Bedrijfs-

kunde aan. Deze opleiding heeft 

een leerwerkbedrijf voor dit 

soort vraagstukken, E-Grr. Voor 

het leerwerkbedrijf zelf zou deze 

klus te omvangrijk zijn. Door de 

samenwerking met het externe 

bedrijf kunnen studenten toch 

de nodige ervaring opdoen en 

kan de hogeschool de energiebe-

sparingsdoelstelling realiseren. 

‘Zo’n opdracht maakt het leren 

realistisch’, zeggen Sofije Asllani 

en Erik Beckers, beiden student. 

‘We lopen tegen dingen die we 

straks in het bedrijfsleven ook 

tegenkomen. En we zijn ons er 

van bewust geworden dat het om 

veel geld gaat.’ Cofely bevalt de 

samenwerking met de studenten 

goed, zegt Stephan Küppers, 

projectleider Technical 

Inspections & Solutions bij 

Cofely. ‘We willen de studenten 

ook bij projecten voor andere 

opdrachtgevers gaan inzetten.’ 

RiBuilT
Gaat het in het project met 

Cofely om de hogeschool zelf en 

in De Wijk van Morgen om de 

Euregio, in RiBuilT wordt 

duurzaamheid nog verder 

uitgedragen. De hogeschool 

heeft het initiatief voor dit 

kennisinstituut genomen om 

samen met internationale 

partners, waaronder het iiSBE 

(een internationale organisatie 

voor een duurzaam gebouwde 

omgeving), een gebouwde 

omgeving te ontwikkelen die 

zero impact heeft op het milieu: 

per saldo worden geen materiaal-

bronnen uitgeput, er wordt geen 

fossiele energie verbruikt, geen 

vervuild water geproduceerd, er 

is geen schadelijke emissie naar 

de lucht en evenmin wordt het 

land waarop gebouwd wordt 

gedegradeerd. /

 

Nieuwe generatie professionals
leert duurzaam denken en werken
Duurzaam is voor Hogeschool Zuyd geen loze kreet of hype. Het betekent, naast verantwoord omgaan met 
het milieu, een generatie professionals opleiden die weet dat de voorraden essentiële grondstoffen eindig zijn. 
Die begrijpt dat de welvaart in de wereld eerlijker verdeeld moet worden. Die respect heeft voor mens en 
natuur. Jonge professionals die in hun opleiding vanuit zo’n visie leren denken en werken. 

Ronald Rovers
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Expeditie 4810 is vanaf het begin vooral een 

onderwijsproject. Studenten Fysiotherapie en 

Biometrie hebben de expeditieleden in de 

voorbereiding medisch en conditioneel 

getest; studenten Commercieel Management 

hebben fundraisingacties mee op touw gezet. 

Studenten Facility Management hebben het 

hele facilitaire traject voor hun rekening 

genomen. En studenten Communication and 

Multimedia Design hebben onder andere 

tijdens de expeditie dagelijks verslag 

uitgebracht via web-tv en de website. ‘Zo’n 

project zorgt voor integratie van vakdiscipli-

nes’, zegt Hans Gijsbers, projectleider en 

interim directeur Facility Management.  

‘Je leert in zo’n project professioneel 

samenwerken’, concludeert Robert Lambrix 

als de expeditieleden al lang weer heelhuids 

zijn teruggekeerd van hun avontuur. Hij 

verwoordt als geen ander de betekenis van 

dit soort projecten voor het onderwijs. 

Robert studeert aan de opleiding Communi-

cation & Multimedia Design en is een van de 

vele tientallen studenten die bij Expeditie 

4810 betrokken zijn geweest. ‘Het is de 

praktijk, een grote opdracht. Dit levert veel 

ervaring op die we niet zouden krijgen bij 

een gewone opdracht’, vindt ook Sheila 

Lopez, studente Facility Management. 

Studeren moet méér inhouden dan 
alleen je studie. Sociale activitei-
ten horen ook bij het studenten- 
leven. Daarom ondersteunt 
Hogeschool Zuyd initiatieven 
die het studentenleven verrijken. 

‘Als je niks organiseert, is dat slecht voor het 

imago van de hogeschool’, zegt Jeroen 

Cremer. Hij studeert aan de faculteit 

Commercieel Management en is bestuurslid 

van de SIS, die jaarlijks de introductie voor 

eerstejaars hbo-studenten in Sittard organi-

seert. Met veel succes heeft het SIS-bestuur 

ook een galafeest voor alle studenten van 

zowel Hogeschool Zuyd als Fontys Hogescho-

len georganiseerd. ‘Zo’n feest helpt om 

andere studenten te leren kennen.’ 

Financiële ondersteuning
De studenten hebben het galafeest, waarvoor 

in mum van tijd 1.200 kaartjes werden 

verkocht, zelf georganiseerd. Hogeschool 

Zuyd heeft financieel bijgedragen. ‘Voor de 

hogeschool is de sociale binding die studen-

ten met de hogeschool en met de stad 

hebben, belangrijk. Een sterke sociale 

binding heeft positieve invloed op de 

studieresultaten’, zo motiveert Romina 

Quaedflieg deze sponsoring. Romina - zelf 

net afgestudeerd bij de hogeschool - houdt 

zich bij de dienst Ondersteuning Onderwijs 

& Studentzaken bezig met activiteiten die 

het studentenleven verrijken. ‘Per aanvraag 

bekijken we of de hogeschool financieel 

bijdraagt aan een activiteit of niet. Bij deze 

overweging houden we rekening met het 

tijdstip van de activiteit, de hoogte van de 

bijdrage maar het belangrijkste, of een 

activiteit aan onze doelstellingen en doel-

groep voldoet.’ Romina: ‘Het is belangrijk dat 

studenten de stad en de andere studenten 

leren kennen. Dat maakt studeren aantrek-

kelijker.’ 

Aantrekkelijkere line up
Jeroen Cremer denkt dat de financiële 

bijdrage het verschil maakt tussen een line up 

waarmee je je als galafeest onderscheidt of 

een die je in elke dorpskroeg kan verwach-

ten. ‘Zonder deze bijdrage hadden wij niet de 

artiesten kunnen boeken die er nu zijn 

geweest en hadden de kaartjes het dubbele 

gekost. Voor een goed programma hebben 

we die bijdrage nodig. En zonder goed 

programma komen geen studenten.” De 

studenten hebben overigens zelf ook nog 

sponsoren voor het galafeest gezocht. In dat 

traject, helpt een toezegging van de hoge-

school soms om anderen over de brug te 

halen. /

Samen naar de top van Europa voor het goede doel 

 Expeditie 4810

Expeditie 4810 was gekoppeld aan een goed 

doel, namelijk geld inzamelen voor de 

stichting Mariamma. Deze kreeg dankzij de 

geslaagde expeditie een cheque van maar 

liefst veertig duizend euro. Aangevuld met 

een bedrag van Cordaid is er in totaal ruim 

zestig duizend euro beschikbaar voor de 

bouw van een highschool voor de gehandicapte 

en weeskinderen in het Indiase Vandalur. De 

bouw van die school is inmiddels gestart. /

Meer weten over Expeditie 4810 

of de Stichting Mariamma? 

Kijk op www.expeditie4810.nl

Rijk studentenleven hoort bij een hbo-studie

Hogeschool Zuyd staat al enkele jaren achter elkaar in de top van beste 
hogescholen van Nederland. De ambities reiken verder, naar Europa. 
Letterlijk heeft een expeditieteam van medewerkers die top al bereikt: 
in september 2009 stonden ze op de top van de Mont Blanc, de hoogste 
berg van Europa. Het initiatief kwam van enkele medewerkers: een 
expeditie voor een goed doel; om onderwijs voor de studenten aantrekke-
lijker te maken; maar ook om te laten zien dat je samen een topprestatie 
kunt leveren. 

/ Onderwijs en maatschappij

Bouw highschool voor gehandicapten

en weeskinderen in Vandalur (India).
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ICTO staat voor ICT en Onderwijs - dat vroeg 

u zich misschien af. En ZuydPLEIN staat 

voor... ‘Plek voor leren en innoveren. 

ZuydPLEIN is een deel binnen de organisatie 

van Hogeschool Zuyd dat speciaal bedoeld is 

om de faculteiten en opleidingen te onder-

steunen bij het onderzoeken, ontwikkelen 

en implementeren van onderwijsvernieu-

wing’, zegt Marianne Pauwels.

Resultaatgerichte netwerken
‘Het idee was dat er een groep binnen de 

hogeschool moest komen dat het delen van 

kennis over onderwijsvernieuwing zou 

bevorderen. In het eerste jaar hebben we de 

organisatie op poten gezet, het idee omgezet 

in de praktijk’, zegt Jack Pleumeekers. ‘Zo 

zijn wij bezig geweest met het initiëren van 

resultaatgerichte netwerken.’ Marianne 

Pauwels: ‘De hogeschool bestaat van oudsher 

uit heel veel verschillende locaties, facultei-

ten en opleidingen. Daar zit veel kennis op 

allerlei gebieden, voor een deel ook kennis 

over dezelfde gebieden. Maar ze wisten het 

niet van elkaar. Een van de opdrachten aan 

ons is dan ook dat wat op verschillende 

locaties gebeurt meer met elkaar in verband 

te brengen. Zodat de kennis gedeeld en 

doorontwikkeld kan worden.’ In de resultaat-

gerichte netwerken zitten docenten en mede-

werkers van verschillende faculteiten die 

zich samen in een bepaald thema verdiepen. 

Marianne Pauwels: ‘Resultaatgericht 

betekent dat er niet zomaar wat gezellig 

gebabbeld wordt over een thema. Zo’n 

netwerk stelt zichzelf bepaalde doelen: hoe 

kunnen we onze kennis delen binnen de 

hogeschool? Organiseren we scholingstrajec-

ten, zowel intern als extern? Hoe maken we 

onszelf zichtbaar?’ De bibliotheek maakt 

deel uit van ZuydPLEIN omdat zij van 

oudsher een rol in de kennisdeling speelt. 

Jack Pleumeekers: ‘Ook de bibliotheek richt 

zich op nieuwe technologieën zoals eReaders 

en web 2.0 tools.’ Binnen Hogeschool Zuyd 

kent iedereen inmiddels de naam ZuydPLEIN. 

Dat is bereikt. ‘Maar nog niet iedereen weet 

wat we doen’, zegt Pleumeekers. ‘Dat is een 

Onderwijsinnovatie

ZuydPLEIN, het deel van 

Hogeschool Zuyd dat zich 

specifiek met onderwijs- 

innovatie bezighoudt, bestaat 

één jaar. Tijd voor een aantal 

voor de hand liggende vragen. 

Hoe gaat het? Zijn jullie 

tevreden over de behaalde 

resultaten? Wat zijn die 

resultaten eigenlijk? En wat 

kan beter? Marianne Pauwels, 

adviseur Onderwijs en 

Innovatie, en Jack 

Pleumeekers, ICTO-adviseur, 

geven antwoord.

‘We moeten als hogeschool
leren sneller te veranderen’
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opdracht voor de komende tijd.’ ‘De uitda-

ging is ook zichtbaar te maken wat de 

resultaatgerichte netwerken kunnen beteke-

nen voor de hogeschool’, zegt Marianne 

Pauwels. ‘Hogeschool Zuyd wil zich ontwikke-

len tot een leven lang leren-instituut. Ze wil 

een grotere rol spelen als het gaat om 

scholing van volwassenen en professionals. Ik 

ben ervan overtuigd dat de netwerkontwikke-

ling een heel belangrijke rol kan spelen in het 

bedienen van professionals.’ 

Nieuw en snel
Binnen Hogeschool Zuyd zijn er veel 

collega’s die de doelen van ZuydPLEIN al zien 

en willen meewerken aan innovatie - ook op 

het gebied van ICT bijvoorbeeld, zegt 

Pleumeekers. Toch is het idee van ZuydPLEIN 

nog nieuw, ‘het moet nog landen’, zoals  

Marianne Pauwels het uitdrukt. Gevraagd 

naar dingen die beter zouden kunnen, zegt 

Pleumeekers: ‘We moeten als Hogeschool 

Zuyd leren sneller te veranderen. Sneller in 

te spelen op veranderingen in de samenle-

ving, op veranderingen in de technologie. 

Daar liggen kansen om als hogeschool te 

scoren.’ /

De resultaatgerichte 
netwerken van
ZuydPLEIN
• Coachen in Didactische  

 Context

• Studieloopbaanbegeleiding

• Digitale Leer en Werkomgeving

• Toetsexpertise

• Examencommissies

• Zuydminoren

• Aansluiting Zuyd

• Burgerschap

• Serious Gaming

• Creatief/Innovatief denken

• Gelijke Kansen

/ Onderwijsinnovatie

Jack Pleumeekers (links),

Marianne Pauwels (rechts)

Burgerschapsvorming
op de agenda
Hogeschool Zuyd wil Burgerschapsvorming 

meer nadrukkelijk op de agenda zetten, vanuit 

de overtuiging dat (hoger) onderwijs naast haar 

kwalificerende ook een socialiserende taak 

heeft. Als onze studenten de schoolbanken 

verlaten moeten ze zich niet alleen - als 

professional - een plek veroveren op de 

arbeidsmarkt, maar ook - als burger - in een al 

voorgevormde samenleving. Het netwerk 

burgerschap, geïnitieerd en ondersteund door 

ZuydPLEIN, gaat zich hiervoor inzetten door 

gezamenlijke activiteiten  te organiseren die 

hieraan bijdragen. Ook ondersteunen ze 

faculteiten bij de integratie en implementatie 

van activiteiten met betrekking tot burger-

schapsvorming in hun curriculum. 

/ In totaal participeren er ruim 120 medewerkers van 19 verschillende faculteiten in de resultaatgerichte netwerken van ZuydPLEIN. Het meren-

deel hiervan is docent / De netwerken komen gemiddeld vier tot vijf keer per jaar samen / Het netwerk Coachen in Didactische Context heeft 

afgelopen jaar 14 cursussen en workshops verzorgd / In totaal profiteerden ongeveer 110 cursisten van hun expertise. / Ook de netwerken

Toetsexpertise en Studieloopbaanbegeleiding verzorgden in 2009 enkele workshops / Deelnemen aan een netwerk kost gemiddeld 40 uur per jaar.
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Het gaat dus niet uitsluitend om 

de toepassing van een nieuwe 

technische tool, maar om een 

bewuste didactische vertaling 

van de leervormen die nodig zijn 

als je van conventioneel leren 

overstapt naar blended learning: 

een juiste mix tussen afstands- 

leren en contactonderwijs. Els 

Koelewijn is beleidsmedewerker 

communicatie en ict bij de 

Academie Verloskunde Maas-

tricht (AVM) en betrokken bij het 

project Digitale Leer en Werkom-

geving (DLWO). ‘De kwartjes 

vallen pas als je er daadwerkelijk 

mee aan de slag gaat. Dan is 

duidelijk wat er mogelijk is en 

hoe het werkt. Wij hebben erg 

gelachen bij het testen met de 

webcam op Surfgroepen. Wie in 

de nieuwe communicatievormen 

duikt ontdekt dat het leuk is en 

dat stimuleert om te experimen-

teren en leren.’  

Ambitieus
De Academie Verloskunde 

Maastricht past blended learning 

toe in een aantal onderdelen.  

In de European Master in 

Midwivery is afstandsleren het 

uitgangspunt, omdat deze samen 

met internationale partners 

wordt aangeboden en studenten 

uit heel Europa kunnen deel- 

nemen. Digitale interactie tussen 

studenten en begeleiders speelt 

een essentiële rol, bij- voorbeeld 

in digitale hoorcolleges, web- 

coaching en videoconferencing. 

Maar ook de cursus Klinische 

Verloskunde is verbouwd tot een 

blended learning variant met een 

mix van (zelf )studie op afstand 

en contactonderwijs. Els 

Koelewijn: ‘We zijn redelijk 

gevorderd, maar we zijn 

ambitieus en er moet nog veel 

worden ontwikkeld. Het zou zo 

mooi zijn als we van elkaar 

kunnen leren en daarom is het 

ook goed dat binnen de hoge-

school inmiddels een netwerk 

DLWO is opgericht.’ /

Studenten ABKM ontwerpen  

dé Voedselbank

Tweedejaarsstudenten van de 

Academie Beeldende Kunsten 

Maastricht ontwerpen dé 

Voedselbank. Zij hebben namelijk 

een speciale bank én stand van de 

Voedselbank op de woonbeurs 

Woonidee Nederland ontworpen. 

Natascha en René Froger -  

ambassadeurs van de Voedsel-

bank - openen de stand zelf. /

Hogeschool Zuyd alumna 

eerste verpleegkundig 

specialist

Minister Ab Klink van Volks- 

gezondheid Welzijn en Sport 

verwelkomt de eerste verpleeg-

kundig specialisten in Nederland. 

De eerste registratie wordt 

uitgereikt aan Monique Sijster-

mans, die bij Hogeschool Zuyd de 

masteropleiding Advanced 

Nursing Practice heeft gevolgd. /

Verloskunde op afstand?
 
De Academie Verloskunde Maastricht experimenteert 
met een digitale leer- en werkomgeving. Techniek 
maakt nieuwe vormen van leren mogelijk. Maar die 
techniek moet vooral aansluiten bij het onderwijs en 
de doelgroepen. 

/ Onderwijsinnovatie

Examinering op afstand
Enkele Duitse studenten Logopedie verdedigden 
onlangs hun scriptie, terwijl hun coach de presentatie 
in Amerika via internet volgde en aansluitend deelnam 
aan het juryoverleg. Een experiment dat nieuwe 
perspectieven opent.

Docente Anke Alpermann woont 

tijdelijk in de VS. Ze werkt daar 

aan haar promotieonderzoek, 

maar is ook nog verbonden aan 

Hogeschool Zuyd. Daar heeft ze 

twee groepen studenten begeleid 

bij hun eindscriptie. Bij de 

eindpresentatie presenteren zij 

dit werk voor een jury: hun 

coach, een onafhankelijke 

beoordelaar en de juryvoorzitter. 

Pernelle van Loon, coördinator 

van de speciale Duitse opleiding 

van Logopedie: ‘Deze examine-

ring was een goed moment om 

te testen of videoconferencing in 

dit soort situaties een oplossing 

is. Anke kon via internet niet 

alleen de presentaties live 

volgen, maar ook direct commu-

niceren met studenten. Beeld 

voegt wel wat toe, bij chatten of 

skypen mis je de non verbale 

communicatie.’ De opleiding ziet 

in de toekomst nog andere 

toepassingen voor videoconfe-

rencing. ‘Bijvoorbeeld om 

contact te houden met stagiairs, 

een gastcollege op afstand of een 

externe beoordelaar of begelei-

der laten meebeoordelen tijdens 

een examen’, oppert Pernelle van 

Loon. /
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De bibliotheken van Hogeschool 
Zuyd maken sinds 2009 deel uit 
van ZuydPLEIN. En ZuydPLEIN is 
dat deel van de hogeschool dat 
zich specifiek met onderwijsinno-
vatie bezighoudt. Dat roept als 
vanzelf de vraag op: hoe innovatief 
zijn de bibliotheken zelf eigenlijk? 
Annerie Claus, teamcoördinator 
van de bibliotheek Hoge Hotel-
school Maastricht, geeft antwoord.

‘Soms zien mensen de bibliotheek als een 

suffig gebeuren, zo goed als overbodig 

gemaakt door internet. Maar juist door 

internet blijkt hoeveel we te bieden hebben. 

We zijn in feite makelaars in informatie. Wij 

weten de weg te vinden, we weten hoe je 

goed moet zoeken, in databases en in de 

enorme hoeveelheid informatie op internet. 

En die kennis kunnen we met anderen delen. 

Je kunt wel leuk een zoekterm intikken bij 

Google en dan 100.000 hits krijgen, maar dan 

weet je nog niks. Hoe selecteer je de waarde-

volle informatie? Als mensen in een biblio-

theek komen, gaan ze er terecht vanuit dat 

de boeken die daar staan zinnige informatie 

bevatten. Maar als je denkt dat de eerste tien 

hits bij Google ook per definitie zinnige 

informatie bevatten, heb je het mis. Door 

dergelijke inzichten wordt de bibliotheek 

steeds vaker bij het onderwijsproces 

betrokken.’

HBO Kennisbank
‘Dat is een van de dingen die we doen: we 

geven les in informatievaardigheden. Hoe 

zoek je de informatie die je nodig hebt, hoe 

selecteer je en beoordeel je? Daarnaast geven 

we instructies in het zoeken in specifieke 

databases. En lessen EndNote, een program-

ma waarmee je snel literatuurlijsten kunt 

samenstellen. Handig bij het maken van 

scripties. Over scripties gesproken: de 

bibliotheken van Hogeschool Zuyd doen ook 

mee aan de HBO Kennisbank. Daarin kunnen 

studenten hun scripties full text landelijk 

beschikbaar stellen, en docenten hun 

publicaties of onderzoeken. Op de website 

van de Bibliotheek Hogeschool Zuyd vind je 

ook de E-bronnen databank, waarin e-jour-

nals, voorgeselecteerde websites en databan-

ken zijn ondergebracht. Studenten en 

medewerkers kunnen de databanken van 

Hogeschool Zuyd trouwens ook van thuis uit 

raadplegen. We zijn ook aan het denken over 

een federatieve zoekmachine. Dat is een 

stukje software dat het mogelijk maakt om 

allerlei verschillende bestanden met één 

zoekgang te doorzoeken.’ 

User experience
‘We zijn ook bezig met allerlei Web 2.0-ach-

tige toepassingen. We hebben weblogs 

waarin we actuele informatie opnemen die 

interessant kan zijn voor studenten en 

medewerkers. Die weblogs zijn ook te volgen 

via Twitter of je kan er een abonnement op 

nemen via e-mail of rss. Elke middag staat op 

onze website een chatvenster open, zodat 

studenten en medewerkers online recht-

streeks vragen kunnen stellen aan de 

bibliotheek. User experience, aansluiten bij 

de belevingswereld van de gebruiker, dat zal 

de komende tijd een belangrijk aandachts-

punt van de Bibliotheek Hogeschool Zuyd 

worden. Dat geldt zowel voor de digitale als 

voor de fysieke bibliotheek. Voor de digitale 

bibliotheek betekent dat bijvoorbeeld dat je, 

omdat gebruikers gewend zijn te zoeken in 

Google, je eigen digitale bibliotheek dezelfde 

look and feel geeft. En voor de fysieke 

bibliotheek kan het minder regeltjes en meer 

gastvrijheid betekenen, het inrichten van 

loungeruimtes waar mensen zich prettig 

voelen en dus ook graag komen.’ /

De twitterende bibliothecaris
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/ Onderwijsinnovatie

Annerie Claus

Eerste Limburgse Dag van de 

Nieuwe Energie

Het lectoraat Nieuwe Energie 

en de gemeente Heerlen 

organiseren de Eerste Limburgse 

Dag van de Nieuwe Energie. 

Deelnemers krijgen praktische 

en realistische handvatten 

aangereikt om te innoveren op 

het gebied van nieuwe energie. /

IBMS-studenten in inter- 

nationale hotelbranche 

Zo’n honderd tweedejaars 

studenten International Business 

and Management Studies doen dit 

jaar mee aan HOTS, een internati-

onaal businessgame, georgani-

seerd in samenwerking met de 

Economische Voorlichtingsdienst 

(EVD) van het ministerie van 

Economische Zaken. /

Deputé Bert Kersten geeft aftrap C2C-cursus 

Inzetten op duurzame ontwikkelingen biedt bedrijven economische 

kansen. Juist nu moeten ze hierin investeren om straks bij een 

economische opleving bij de koplopers te horen. De cradle to cradle 

filosofie is een goede aanzet hiervoor. Dit is een van de boodschap-

pen die Bert Kersten, gedeputeerde Milieu bij de Provincie Limburg, 

presenteert tijdens een lezing bij Hogeschool Zuyd. /



Jaarbeeld 2009 / 2010 44     Studeren@Zuyd

Waardering, visitatie en accreditatie

De eerste ster is voor de excellente kwaliteit 

van haar programma. Leo Swinkels, directeur 

van de Toneelacademie Maastricht: ‘Sinds 

jaar en dag leveren wij de top af voor de 

Nederlandse en Vlaamse theater-, film- en 

televisiewereld. Het is fantastisch dat dit nu 

officieel erkend is door het hoogste orgaan 

op dit gebied, de NVAO. Het is ook uniek: de 

NVAO heeft geen enkele andere theateroplei-

ding in Nederland en Vlaanderen zo’n ster 

toegekend.’

 

De tweede ster is voor een bijzonder 

kenmerk van de opleidingen: intermediali-

teit. Intermedialiteit staat voor de manier 

waarop de Toneelacademie Maastricht 

voorloper is in het onderzoek en gebruik van 

nieuwe media in de podiumkunsten. Leo 

Swinkels: ‘Deze tweede ster bevestigt onze 

inspanningen van de afgelopen tien jaar om 

niet alleen een artistieke en vakkundige 

topopleiding te zijn, maar ook midden in 

deze tijd te staan. Zonder laptop kun je niet 

studeren aan onze academie.’ De NVAO 

onderkent de innovatiekracht en beloont 

deze met een ster. ‘Dat geeft ons de moed om 

door te gaan, vooral met het oog op onze 

verdere stappen richting een Europese 

interdisciplinary Arts opleiding samen met de 

andere kunstopleidingen van Hogeschool 

Zuyd en de Universiteit Maastricht.’ /

 

NVAO: masteropleiding 
Vaktherapieën inter- 
nationaal voorbeeld
De Nederlands Vlaamse 

Accreditatie Organisatie (NVAO) 

laat zich in 2009 bijzonder 

lovend uit over de masteroplei-

ding Vaktherapieën van Hoge-

school Zuyd. Zij noemt de 

opleiding een internationaal voor-

beeld. De masteropleiding 

Vaktherapieën is bedoeld voor 

met name drama-, muziek-, 

dans- en beeldend therapeuten 

met de nodige werkervaring. 

Henk Smeijsters, lector kennis-

kring Kennisontwikkeling 

Vaktherapieën: ‘Bijzonder is dat 

onze masteropleiding bedoeld is 

om het beroep van vaktherapeut 

verder te innoveren door middel 

van praktijkonderzoek.’ Zowel qua 

profiel als aanpak is de opleiding 

trendsettend. 

In december 2009 prijken er twee sterren 

boven de deur van Toneelacademie Maastricht.  

De Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie 

(NVAO) kent de academie twee sterren toe voor 

haar excellente kwaliteit.  

Zoete vruchten 
Hogeschool Zuyd streeft naar kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Daarom polsen we 

regelmatig bij studenten in hoeverre we deze ambitie bereiken en op welke onderdelen 

verbetering nodig of wenselijk is. Maar ook anderen toetsen ons onderwijs, met accreditaties 

en nationale enquêtes. En dat werp zijn vruchten af, zoete vruchten. 

Sterren voor Toneelacademie 
Maastricht

Leo Swinkels
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Niet één, niet twee, nee, liefst 
zes keer de beste opleiding van 
Nederland. Dat is Hogeschool 
Zuyd. 

In de Keuzegids HBO 2010 bestempelen de 

studenten niet alleen Hogeschool Zuyd als 

geheel tot de beste grote hogeschool van 

Nederland. Ze zetten ook zes opleidingen in 

hun segment op de eerste plaats. Dit zijn de 

opleidingen Ergotherapie, Fysiotherapie, 

Creatieve Therapie, de Hoge Hotelschool 

Maastricht, Academie Verloskunde Maas-

tricht en European Studies. Samen met de 

eerste plek in de algemene rangschikking, 

laat Hogeschool Zuyd zien over een breed 

vlak constant kwaliteit te bieden. 

Collegevoorzitter Karel van Rosmalen: ‘Dat 

we nu weer nummer één zijn, betekent nog 

meer dan de eerste plaats in 2007. Ik ben 

trots op de hogeschool en op alles dat we 

samen doen om die kwaliteit te bereiken. 

Dat onze waarden, waaronder persoonlijke 

aandacht en aanspreken op verantwoorde-

lijkheid, de goede zijn, wordt weer bevestigd 

door de keuze van de studenten.’ /

Taart voor de beste 
hogeschool
Als je wordt uitgeroepen tot de 

beste grote hogeschool van 

Nederland, mag dat gevierd 

worden. Daarom trakteerde 

Hogeschool Zuyd medewerkers en 

studenten op alle locaties op 

gebak. Slagroomtaarten, Bossche 

bollen, op sommige plaatsen zelfs 

een glaasje champagne. Voor een 

keer telden niet de calorieën maar 

de waardering die de studenten in 

de Keuzegids HBO 2010 voor 

Hogeschool Zuyd uitspreken.

Elsevier 
Een aantal opleidingen van 

Hogeschool Zuyd scoort in 2009 

opnieuw beter dan gemiddeld in 

het jaarlijks onderzoek naar de 

beste hbo-opleidingen door 

Elsevier. De opleidingen 

International Business and 

Languages en Fysiotherapie 

scoren zelfs aanzienlijk hoger 

dan gemiddeld, met respectieve-

lijk 7,3 en 7,8. Deze opleidingen 

staan op de eerste plaats in hun 

categorie. Facility Management 

staat op de tweede plaats met 

een waardering van 7,2. 

Gemiddeld zakt Hogeschool Zuyd 

een plaats in het Elsevierlijstje: 

van vier naar vijf. Van de 29 

opleidingen die Elsevier in de 

afgelopen jaren onderzocht 

scoren er twaalf meer dan een 7. 

Elsevier stelt de lijsten samen 

door een oordeel te vragen aan 

studenten zelf. Zij geven 

rapportcijfers over zaken als de 

inzet en het enthousiasme van 

docenten, de kwaliteit van het 

onderwijs en de faciliteiten.  

Keuzegids HBO 2010:
zes keer de beste!

/ Waardering, visitatie en accreditatie

/ Visitaties en accreditaties. Van 2003 tot en met 2009 zijn alle opleidingen van Hogeschool Zuyd één keer succesvol gevisiteerd volgens de

Accreditatiekaders 2003 van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie / Hogeschool Zuyd kijkt tevreden terug op de resultaten van die 

visitaties. Om ervoor te zorgen dat de opleidingen van Hogeschool Zuyd permanent hun accreditatiewaardigheid kunnen aantonen, toetst de 

Audit & Controlgroep van Hogeschool Zuyd sinds 2009 jaarlijks het zogenaamde Informatiedossierplus en komt waar nodig met aanbevelingen 

voor verbetermaatregelen voor het onderwijs of de bedrijfsvoering van opleidingen / In 2009 is de master Personal Leadership in Innovation & 

Change Management definitief geaccrediteerd / De masteropleiding Interieurarchitectuur is met een positief resultaat beoordeeld. In 2010 zal 

voor deze opleiding een aanvraag voor macrodoelmatigheid bij het ministerie worden ingediend, waarna bij een positief resultaat in september 

2010 de eerste studenten van start kunnen gaan.
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‘De alumni zijn onze ambassadeurs’, zegt 

Anne-Marie Sommer, alumnicoördinator 

voor de hele hogeschool. ‘Ze staan nog dicht 

bij de studenten. Willen we een beroepen-

veld toelichten, dan kunnen zij dat goed. 

Maar we hebben ook al eens sollicitatietrai-

ningen gedaan voor studenten, waarbij 

alumni een rol vervulden.’ Tegelijkertijd 

vormen ze een belangrijke doelgroep, nu de 

hogeschool zich in het kader van leven lang 

leren steeds meer op scholing van professio-

nals richt. En in de derde plaats zijn ze een 

belangrijke informatiebron. Alumni weten 

als geen ander hoe ze met hun kennis en 

ervaring vanuit hun studie aan de slag 

konden op de arbeidsmarkt. En waar 

verbeteringen in het curriculum mogelijk 

zijn. Daarom nemen sommige opleidingen 

alumni op in hun werkveldcommissie. Een 

andere manier om deze informatie te 

verzamelen is het jaarlijkse alumnionderzoek. 

Onderwijs, werkveld en alumni

Hogeschool Zuyd wil na het 

afstuderen contact blijven 

houden met de studenten. 

Daarom is er hogeschool-

breed een alumnibeleid en 

hebben de faculteiten eigen 

alumnicoördinatoren.  

Centraal staat onder andere 

een alumniwebsite, 

waarop zich al meer dan 

elf duizend alumni hebben 

geregistreerd. 

/ Uit de Alumnimonitor 2009 blijkt dat 63% van de afstudeerders in dat jaar betaald werk heeft gevonden / 20% heeft besloten verder te

studeren, een deel is een eigen bedrijf gestart en 9% heeft geen werk gevonden / De groep die betaald werk heeft gevonden, is wel kleiner 

geworden dan in de jaren daarvoor (2007: 88%) / Voor de meesten (56%) is de inhoud van een baan de doorslaggevende factor of ze hiervoor 

kiezen of niet / Ze zoeken verder vooral kansen op zelfontplooiing in hun werk (49%); groei- en carrièremogelijkheden (44%); salaris (33%) en 

verantwoordelijkheid (24 procent) en de afstand tot de woonplaats (23%) / Bijna driekwart heeft een baan die tegemoet komt aan de ambities.

/ De rest bestempelt zijn werk als een overbruggingsbaan / Van de groep die in 2009 is afgestudeerd, heeft 61% werk gevonden in Limburg; 

10% is naar de Randstad vertrokken en 13% werkt in het buitenland.

Anne-Marie Sommer

Contact met alumni

Uit de klas, 
maar niet 
uit het hart!
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Co-creatie: opleiding en 
werkveld geven inhoud 
aan onderwijs
Verklein de kloof tussen onderwijs en werkveld. Hoe 
doe je dat beter dan het werkveld actief betrekken bij 
de ontwikkeling van onderwijs? Co-creatie blijkt alleen 
maar winnaars op te leveren. 

De intensieve samenwerking met Limbourg & Partners, een werving- 

en selectiebureau, komt voort uit de kloof tussen theorie en praktijk. 

Nogal wat afgestudeerden van de opleiding komen in de zakelijke 

dienstverlening terecht. Alumni geven in onderzoeken echter aan de 

commerciële ervaring te hebben gemist in hun opleiding. ‘Ook 

vanuit het werkveld kwam die opmerking. Daarom hebben we samen 

met een externe partner een minor ontwikkeld. Zo ben je zeker dat 

je onderwijs biedt dat de markt wil’, zegt Jol Stoffers, docent bij de 

faculteit People & Business Management. Zijn collega Erik Canisius 

schrijft deze ontwikkeling toe aan de kanteling van aanbod- naar 

vraaggestuurd onderwijs. ‘Vroeger deden we wat we dachten dat goed 

was. Nu laten we het werkveld aangeven wat belangrijk is voor onze 

alumni.’ 

Opleiding en werkveld vinden elkaar
Ook de opleiding Information Management wil studenten ook buiten 

de stages kennis laten maken met de praktijk. Daarom is samen met 

Atos Origin de module Kwaliteit in ICT ontwikkeld. Daarin is zeer 

nadrukkelijk de praktijkervaring van deze automatiseerder verwerkt. 

Consultants van het bedrijf verzorgen gastcolleges. ‘Hier vinden 

opleiding en werkveld elkaar dus’, zegt Tijme Dragstra, docent bij 

Information Management. De inbreng door het bedrijf maakt de 

module interessanter voor de studenten, terwijl het bedrijf voeling 

houdt met het onderwijs. Tijme Dragstra merkt dat de studenten de 

rol van een bedrijf als zeer positief ervaren. ‘Met name de actuele 

praktijkervaring van de docenten.’ Daarnaast krijgen studenten een 

duidelijk beeld van beroepen die ze later kunnen uitoefenen. /

/ Onderwijs, werkveld en alumni

januari februari maart april mei juni juli august
Studenten PLIC adviseren op 

Wall Street

Zo’n tien studenten van de 

masteropleiding Personal 

Leadership in Innovation and 

Change zijn samen met drie 

docenten in New York. Daar 

adviseren ze de New Yorkse 

vestiging van APG Asset 

Management (Investments) over 

de invoering van een op Neder-

landse leest geschoeid hrm-

beleid, waaronder een beoorde-

lingssysteem en Talent 

Management. /

Succes voor studenten 

Life Sciences

Twee studenten Life Sciences 

boeken succes met hun stage- en 

afstudeerwerk. Laura Brylka, 

zomer 2008 afgestudeerd, is een 

van de drie genomineerden voor 

de Gouden Spatel van de KNCV 

(Nederlandse beroepsvereniging 

voor chemici). Chris van den 

Hoogen heeft op zijn stageplek 

een foto gemaakt die de cover 

siert van het internationale 

tijdschrift Science. /

Internet community
De alumniwebsite speelt een centrale rol in 

het alumnibeleid. De site ontwikkelt zich in 

de richting van een community, waar oud-

studenten de carrière van hun vroegere 

klasgenoten volgen, nieuws van de hoge-

school bijhouden, of interessante opleidings-

trajecten vinden. Vaak kunnen ze deze met 

korting volgen. De hogeschool koppelt aan 

de site een vacatureservice. Alumni worden, 

als ze dat willen, gericht geïnformeerd over 

vacatures in hun richting. Per maand 

bezoeken zo’n 4000 oud-studenten deze 

website (www.alumni.hszuyd.nl). Studenten 

kunnen al in de laatste maanden van hun 

studie hun account activeren.  

Alumni Zuyd Magazine
In het alumnibeleid is niet alleen ingezet op 

digitale informatie. Sinds twee jaar ver-

schijnt ook het Alumni Zuyd Magazine, een 

lifestyle achtig blad met naast informatie over 

zaken die jonge professionals aangaat, ook 

portretten van succesvolle en bijzondere 

alumni. /

Kennis verbreden en 
verdiepen
Alumni worden ook uitgenodigd 

voor het Open Huis, dat speciaal 

bedoeld is voor de professionals. 

Ira Baggen (2009, Facility 

Management) heeft deze bijeen-

komst vooral aangegrepen om te 

netwerken. Wat ze interessant 

vindt, is de mogelijkheid die de 

hogeschool in 2009 heeft geboden 

aan net afgestudeerden om bij 

minoren aan te schuiven. Een 

initiatief van het programma Leven 

Lang Leren, om juist in een tijd 

waarin het aantal vacatures 

beperkt is, alumni de kans te geven 

hun kennis aan te scherpen of te 

verbreden. ‘Interessant omdat een 

minor slechts tien weken duurt’, 

vindt Ira Baggen. ‘Zo’n periode valt 

te overzien. Dat is beter dan aan 

een nieuwe opleiding te beginnen 

die jaren duurt.’ 
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Nauwe betrokkenheid van 
verloskundigen bij de opleiding 
levert dubbele winst op, vindt 
Sarah Mathijs. Drie jaar geleden is 
ze afgestudeerd aan de Academie  
Verloskunde Maastricht.  
Sinds kort wisselt ze haar werk als 
verloskundige (vervanging) af met 
het tutorschap en het geven van 
vaardigheidstrainingen aan de 
academie. Ze neemt haar 
praktijkervaringen mee naar het 
onderwijs en de nieuwste inzichten 
uit de theorie weer mee naar het 
werkveld. 

‘We willen bewust een binding creëren met 

studenten aan onze opleiding, zodat ze ook 

na hun afstuderen een bijdrage aan het 

onderwijs willen leveren’, legt Peter Evers, 

hoofd opleiding bij de AVM uit. ‘Studenten 

kunnen veel van alumni leren, want ze 

komen vers uit de praktijk. En ze staan nog 

heel dicht bij de student.’ Sarah Mathijs 

ervaart dat iedere keer als ze met een 

tutorgroep werkt. ‘Voorbeelden uit de 

praktijk prikkelen. Studenten hebben een 

hapklaar antwoord uit de theorie paraat, 

maar de praktijk is soms niet zo hapklaar als 

in de boeken staat.’ Vooral dat aspect is 

volgens Sarah belangrijk, niet zo zeer het feit 

dat ze zelf pas een paar jaar geleden de 

opleiding heeft afgerond. ‘Dat heeft zeker 

een voordeel, omdat ik weet wat van de 

studenten gevraagd wordt. En ik laat zien dat 

als je klaar met de opleiding, een volleerd 

verloskundige bent. Maar wat vooral telt, is 

dat je kunt vertellen vanuit je eigen praktijk. 

Dan hangen de studenten aan je lippen.’ 

Betrokkenheid creëren
De academie investeert veel in de relatie met 

het werkveld. Verloskundigen participeren 

bijvoorbeeld in klankbordgroepen bij 

onderwijsontwikkeling of -evaluatie.

Stagebegeleider zijn vaak alumni. Ze worden 

daarvoor jaarlijks getraind en bijgeschoold. 

En ze worden in toenemende mate ingezet 

als gastdocent, cursusleider of bij het 

ontwikkelen van trainingen. ‘Zo blijven we 

betrokken bij elkaar’, meent Peter Evers. 

‘Opleiden doe je samen met het werkveld. 

Het is niet wij en zij. Samen werken we aan 

de toekomst van de verloskunde.’ 

Twee richtingen
Dat lukt, is Sarah’s overtuiging. De wissel-

werking tussen opleiding en praktijk 

verloopt namelijk in twee richtingen. ‘Ik 

krijg nieuwe inzichten sneller mee doordat 

ik er in de opleiding mee geconfronteerd 

word. Als verloskundige gaan we steeds meer 

werken op basis van wetenschappelijk 

aangetoonde feiten. Dat neem ik nu veel 

sneller mee naar het werk dan zonder de 

betrokkenheid bij de opleiding.’ /

Academie Verloskunde Maastricht investeert in relatie alumni en werkveld

Opleiden doe je samen

‘Studenten kunnen
veel van alumni leren, 
want ze komen vers uit
de praktijk.’

/ Onderwijs, werkveld en alumni

Peter Evers Sarah Mathijs
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januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

Voor Gerrie Bours, coördinator 

van de master ANP, is betrokken-

heid van de alumni een vanzelf-

sprekendheid. ‘Een beroeps- 

opleiding kan alleen bestaan als 

er een goede wisselwerking is 

met het werkveld.’ Dat geldt 

zeker voor een nog jong beroep, 

dat van nurse practitioner. 

Opleiding en alumni trekken 

samen op om het beroep 

duidelijk te positioneren in de 

zorgsector. ‘Het is onze verant-

woordelijkheid een goed 

programma neer te zetten.  

De invulling ervan doe je in 

afstemming met het werkveld.’

 Inhoudelijke rol
De alumni geven daartoe 

feedback op de opleiding, legt 

Quaedvlieg uit. ‘Vanuit de eigen 

ervaring, maar ook op basis van 

signalen die we van verpleegkun-

dig leermeesters krijgen. Ze 

hebben een goed programma, 

maar in het werkveld zie je toch 

wel eens iets waarvan wij 

denken dat het verdieping nodig 

heeft.’ Gevraagd en ongevraagd 

geven de leden van de stuur-

groep dat advies. De alumniver-

eniging kiest nadrukkelijk voor 

deze inhoudelijke rol. Gaan 

activiteiten niet over de oplei-

ding, dan staat wel een thema op 

de agenda dat rechtstreeks het 

beroep van deze gespecialiseerde 

verpleegkundige raakt.

Praktijk dichterbij 
brengen
Verder vervullen de alumni 

diverse rollen, als gastdocent, 

observator bij toetsen, om een 

masterclass te verzorgen. ‘Zo 

houden wij contact met het 

werkveld. De alumni geven ons 

informatie over hun ervaringen 

met de opleiding en hoe we 

samen het beroep kunnen 

positioneren’, aldus Gerrie Bours. 

Wat de alumni zelf betreft, 

willen ze best vaker aan de bak 

als gastdocent. Steph Quaedvlieg: 

‘Hierdoor kun je de lessen 

dichterbij de praktijk van de 

studenten brengen. Neem de les 

klinisch redeneren. Daar zit een 

arts bij als docent. Prima, maar 

een arts is toch anders opgeleid 

dan een verpleegkundige. Met 

een gastcollege door een nurse 

practitioner maak je zo’n les 

levendiger en breng je het 

dichterbij de studenten. Je geeft 

dan in feite een best practice; 

studenten leren iets van hun 

eigen vakbroeders.’ /

/ Onderwijs, werkveld en alumni

Alumnivereniging master ANP zoekt inhoudelijke rol

Samen werken aan kwaliteit

Studenten werktuigbouwkunde

de lucht in

Hoe maak je de mand van een 

luchtballon toegankelijker voor 

gehandicapten? Dat is het 

vraagstuk waar studenten 

werktuigbouwkunde zich over 

buigen. Stichting Ballon en 

Blauwe Vogel organiseert 

namelijk ballonvaarten voor 

gehandicapten en wil ook 

rolstoelgebruikers meenemen 

tijdens zo’n vlucht. Via het 

expertisecentrum Technology & 

Design is de opdracht uitgezet bij 

studenten van de opleiding 

Werktuigbouwkunde. /

ABKM-studenten 

op Milaanse beurs

Studenten van de afdeling 

Sieraad en Product van de 

Academie Beeldende Kunsten 

Maastricht staan op de Salone 

Satellite, een internationale 

meubelbeurs in Milaan. De 

afdeling is door de beursorganisa-

tie gevraagd een stand in te 

richten waar de studenten hun 

werk presenteren. /

Samen leren innoveren

Zes regionale zorginstellingen, 

veertien mkb-ondernemingen en 

Vilans hebben samen met de 

kenniskring Technologie in de 

Zorg samengewerkt aan technolo-

gie voor ondersteuning van de 

ouderenzorg. Aanbieders van 

ouderenzorg willen moderne 

technologie innovatief toepassen 

in de zorg en in hun professioneel 

handelen. Daarvoor willen ze 

meer kennis hebben van de 

mogelijkheden, maar ook van de 

onmogelijkheden van de techno-

logie. In die vraag ligt de aanlei-

ding voor het RAAK-project. /

IBMS-studenten naar Parijs 

hoofdkantoor BNP Paribas

Twaalf studenten IBMS worden 

ontvangen op het hoofdkantoor 

van de Franse bank BNP Paribas 

in Parijs. De studenten eindigden 

met hun teams op de eerste drie 

plaatsen bij een businessgame. 

Ze mogen hun scenario’s in Parijs 

presenteren. / 

Op verschillende manieren spelen alumni een rol in 
de master Advanced Nurse Practitioner (ANP). Niet 
alleen als gastdocent. De oud-studenten adviseren 
de opleiding ook over accenten die inhoudelijk gelegd 
moeten worden, kijkend vanuit hun werkpraktijk.  
‘Die invloed is belangrijk zodat de kwaliteit van de 
opleiding verhoogd kan worden en deze beter aansluit 
op de wensen van de studenten’, zegt Steph 
Quaedvlieg, voorzitter van de stuurgroep van de 
alumnivereniging van deze masteropleiding. 
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Prijzen voor 
studenten Japans
Imre Deneer, derdejaars student 

Japans aan de opleiding Oriën-

taalse Talen en Communicatie, 

wint de Japanese Public Speaking 

Contest. De eerste vier plaatsen 

werden dit jaar allemaal 

veroverd door studenten van 

Hogeschool Zuyd. /

Alumni Award 
Hotelschool voor 
hofmaarschalk van 
koningin Beatrix
Sjoert Klein Schiphorst wint dit 

jaar de Alumni Award Hotel-

school. De hofmaarschalk van de 

koningin, een oud-student van 

de Hoge Hotelschool Maastricht, 

krijgt de award uitgereikt tijdens 

de openingsavond van de 

Limburg Week. /

Violist Andrea Obiso wint 
Music Award Maastricht
Andrea Obiso wint de negende 

Music Award Maastricht. De uit 

Italië afkomstige vioolstudent 

aan het Conservatorium 

Maastricht is pas vijftien jaar en 

daarmee de jongste kandidaat. / 

Drie bekers voor 
betonkanoteam  
Hogeschool Zuyd
De kano’s van Hogeschool Zuyd, 

die door twee studententeams 

van elk acht studenten (jongens 

én meisjes) van de faculteit 

Bouw gebouwd zijn, houden 

goed stand bij de jaarlijkse 

Betonkanorace. Een team sleept 

drie bekers in de wacht. Beide 

kano’s van Hogeschool Zuyd 

krijgen een prijs in de categorie 

voor de lichtste kano en de 

tweede prijs in de categorie beste 

constructie. /

Finale businessgame 
HOTS
Het team van International 

Business and Management 

Studies (IBMS) studenten en 

uitwisselingsstudenten van 

Anglia Ruskin University in 

Cambridge wint de finale van 

HOTS. HOTS is een businessgame 

georganiseerd door de opleiding 

IBMS in samenwerking met het 

ministerie van Economische 

Zaken. / 

ABKM-studente wint 
HEMA ontwerpwedstrijd
Marloes van Geel, studente aan 

de Academie Beeldende Kunsten 

Maastricht, is door de vakjury 

verkozen tot winnaar in de 

categorie mode van de HEMA-

ontwerpwedstrijd. Marloes heeft 

van HEMA-folders een vrolijke 

regenjas met bijpassende 

zuidwester gemaakt. / 

Alumnus Conservatorium 
wint Hustinx Prijs 2009
Cellist Mateusz Kwiatkowski, 

alumnus van Mirel Iancovici aan 

het Conservatorium Maas-

tricht, wint de Henriëtte Hustinx 

Prijs 2009. Dit is bekend gemaakt 

tijdens de officiële opening van 

de Coup Maastricht 2009. /

ABKM-studenten 
maken winnend ontwerp 
Future Center
Studenten van de Academie 

Beeldende Kunsten Maastricht 

winnen de ontwerpwedstrijd 

voor de entree van Future Center 

‘Het Lab’. Ze ontvangen de prijs 

uit handen van gedeputeerden 

Odile Wolfs en Noël Lebens. / 

Daniëlle Voncken 
wint vb&t facilitair 
management award
Daniëlle Voncken, deze zomer 

afgestudeerd aan de opleiding 

Facility Management, wint de 

eerste vb&t facilitair manage-

ment award. In de strijd om de 

titel ‘Facility Management 

student van het jaar’ weet zij 

met haar afstudeerresultaten als 

beste te eindigen. /

Micha Verboeket wint Mediaan ICT-prijs / Prijzen voor studenten Japans / Alumni Award Hotelschool voor hofmaarschalk van koningin Beatrix / Violist Andrea Obiso wint 
Music Award Maastricht / Drie bekers voor betonkanoteam Hogeschool Zuyd / Finale businessgame HOTS / ABKM-studente wint HEMA ontwerpwedstrijd / Alumnus 
Conservatorium wint Hustinx Prijs 2009 / ABKM-studenten maken winnend ontwerp Future Center / Linking Pinguïnprijs voor hbo-V studente / Daniëlle Voncken wint vb&t 
facilitair management award   Winnaars Maatwerk Awards 2009 / Tom Vranken wint Faculteit Techniek Afstudeerprijs / BE alumnus bij Financial Talent Award 2009 in de 
prijzen / Hilde van Schaeren in de prijzen bij de Challenging Diversity Award / Vier winnaars Kennis in Bedrijfprijs 2009 / Publieksprijs SNVP 2009 voor Maastrichtse sopraan 
Kai Yi Min / Bart van Wiggen wint de APG-Scriptieprijs 2009 / ABKM-student maakt ‘beste Jaarverslag 2008’ / Jaarverslag Hogeschool Zuyd beste in categorie Onderwijs / 

Micha Verboeket wint Mediaan ICT-prijs 
Micha, student ICT, wint met de ontwikkeling van een e-bay-

achtige portal voor een nieuw op te richten bedrijf in de markt 

van koeriersdiensten de Mediaan ICT-prijs. Deze prijs van de 

Heerlense ICT-dienstverlener Mediaan/abs is in 2009 voor de vijfde 

keer uitgereikt. /

Linking Pinguïnprijs 
voor hbo-V studente
Marina Berezynaya wint de 

Linking Pinguïnprijs 2009. 

De studente Verpleegkunde, dit 

jaar cum laude afgestudeerd, 

heeft als afstudeerproject een 

literatuurstudie gedaan en een 

pilotproject uitgevoerd rond 

het opbouwen van samenwer-

king tussen mantelzorgers en 

professionals bij kleinschalige 

woongroepen voor demente-

rende ouderen. /

Prijzen in 2009
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Tom Vranken wint  
Faculteit Techniek  
Afstudeerprijs
Tom Vranken, afgestudeerd aan 

de opleiding Werktuigbouwkun-

de, wint dit jaar de Faculteit 

Techniek Afstudeerprijs. Zijn 

afstudeerbegeleider Pieter Stel 

van DAF in Eindhoven reikt hem 

de prijs, een cadeaubon ter 

waarde van 250 euro, uit. /

BE alumnus bij Financial 
Talent Award 2009 in 
de prijzen
Joey Appiah, net afgestudeerd 

aan de opleiding Bedrijfsecono-

mie, wordt derde bij de Vitae 

Financial Talent Award 2009 met 

zijn scriptie ‘Compliant of niet’. 

Joey schrijft zijn afstudeerscrip-

tie bij DSM. Hij doet hier 

onderzoek naar de externe 

verslaggeving. De jury van de 

Vitae Financial Talent Award 

2009 vindt het niveau van zijn 

scriptie hoog, zijn presentatie 

flitsend, serieus maar ook met 

een vleugje humor. /

Hilde van Schaeren in de 
prijzen bij de Challenging 
Diversity Award
Hilde van Schaeren, docente aan 

de faculteit Sociale Studies, 

wint de aanmoedigingsprijs bij 

de uitreiking van de Challenging 

Diversity Award. Zij was een van 

de overgebleven genomineerden 

die een presentatie mochten 

houden voor de jury, onder 

voorzitterschap van het Tweede 

Kamerlid John Leerdam (PvdA). /

Publieksprijs SNVP 2009 
voor Maastrichtse 
sopraan Kai Yi Min
De van oorsprong Taiwanese 

sopraan Kai Yi Min van het 

Conservatorium Maastricht 

wint de publieksprijs van het 

gerenommeerde Presentatie 

Concert van de Stichting 

Nederlandse Vocalisten Presenta-

tie (SNVP). Het concert vindt 

plaats in de Vredebergkerk in 

Oosterwijk. /

Bart van Wiggen wint de 
APG-Scriptieprijs 2009 
In een spannende finale tijdens 

Kennis in Bedrijf weet hij met 

zijn professionele presentatie de 

jury te overtuigen. Al tien jaar 

stelt het APG jaarlijks een prijs 

ter beschikking voor de beste 

afstudeeropdracht op het gebied 

van ICT. Die prijs bestaat uit een 

geldbedrag van drieduizend euro 

en een oorkonde. /

ABKM-student maakt 
‘beste Jaarverslag 2008’
Berry Godec ontwerpt voor de 

VPRO het best verzorgde 

jaarverslag van 2008. Berry is dit 

jaar afgestudeerd aan de afdeling 

Visuele Communicatie/Grafische 

vormgeving van de Academie 

Beeldende Kunsten Maas-

tricht. De prijs wordt uitgereikt 

door de Grafische Cultuurstich-

ting. De jury kwalificeerde het 

verslag als helder, informatief en 

visueel uitnodigend. /

Jaarverslag Hogeschool 
Zuyd beste in categorie 
Onderwijs 
Jaarverslag 2008 van Hogeschool 

Zuyd is door de jury van de

F.G. Kordes-prijs uitgeroepen tot 

het beste (semi-)publieke 

jaarverslag in de categorie 

Onderwijs. De hogeschool neemt 

al jaren deel aan deze prestigi-

euze ranking en na een eervolle 

vermelding in 2008 volgde nu de 

hoofdprijs binnen de onderwijs-

sector. De Kordes-trofee ging 

naar AFM en nipt voorbij aan 

Zuyd. /

Micha Verboeket wint Mediaan ICT-prijs / Prijzen voor studenten Japans / Alumni Award Hotelschool voor hofmaarschalk van koningin Beatrix / Violist Andrea Obiso wint 
Music Award Maastricht / Drie bekers voor betonkanoteam Hogeschool Zuyd / Finale businessgame HOTS / ABKM-studente wint HEMA ontwerpwedstrijd / Alumnus 
Conservatorium wint Hustinx Prijs 2009 / ABKM-studenten maken winnend ontwerp Future Center / Linking Pinguïnprijs voor hbo-V studente / Daniëlle Voncken wint vb&t 
facilitair management award   Winnaars Maatwerk Awards 2009 / Tom Vranken wint Faculteit Techniek Afstudeerprijs / BE alumnus bij Financial Talent Award 2009 in de 
prijzen / Hilde van Schaeren in de prijzen bij de Challenging Diversity Award / Vier winnaars Kennis in Bedrijfprijs 2009 / Publieksprijs SNVP 2009 voor Maastrichtse sopraan 
Kai Yi Min / Bart van Wiggen wint de APG-Scriptieprijs 2009 / ABKM-student maakt ‘beste Jaarverslag 2008’ / Jaarverslag Hogeschool Zuyd beste in categorie Onderwijs / 

Vier winnaars Kennis in Bedrijfprijs 2009 
Er zijn deze keer niet één, maar twee Kennis in Bedrijfprijzen 

2009 uitgereikt. Dat toont aan hoe hoog het niveau van de 

afstudeerscripties is. De jury besluit twee prijzen toe te kennen 

omdat deze studenten in hun afstudeerscriptie over de grenzen 

van hun eigen discipline heen zijn gegaan en een relatie hebben 

gelegd naar een andere discipline. Twee alumni van het Conserva-

torium Maastricht, Ango Hofmans en Annelijn Asseldonk, doen 

voor hun afstuderen onderzoek naar de toepassing van orthopeda-

gogische muziekbeoefening. De twee andere prijswinnaars zijn 

Vincent Olieslagers en Chris Muller, alumni van Communication 

and Multimediadesign. Zij ontwikkelen samen een concept om 

van een non-place, bijvoorbeeld een wachtruimte op een vliegveld, 

een plek met sociale interactie voor mensen te maken. /

Winnaars Maatwerk 
Awards 2009 
Het hele docententeam van de 

faculteit Facility Management 

wint de Maatwerk Award 2009 

voor docenten. John Soons van 

het Frontoffice van de faculteit 

Sociale Studies wint die 

onderscheiding bij de onder-

steunende medewerkers. De 

Maatwerkaward is een prijs 

voor medewerkers van de 

hogeschool.

2009
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Het hrm-beleid van Hogeschool Zuyd 

‘Het is jouw pad.

Paul Stallenberg



Jaarbeeld 2009 / 2010  Werken@Zuyd    55       

Even voor wie het niet weet: Zuyd Kompas is 

het loopbaancentrum voor medewerkers van 

Hogeschool Zuyd. Paul Stallenberg: ‘De 

dienst Personeel en Organisatie staat voor 

het totale hrm-werkpakket van Hogeschool 

Zuyd. Dat betekent dat wij de faculteiten en 

diensten ondersteunen met professioneel 

advies. Daarnaast doen we de administratie 

en hebben we een aantal specialiteiten in 

huis. Eén van die specialiteiten is Zuyd Arbo. 

Dat is een volledig ingerichte arbodienst. Die 

hebben we dus in huis, die huren we niet in. 

De tweede specialiteit binnen de dienst P&O 

is Zuyd Kompas.’ Astrid Raats: ‘Zuyd Kompas 

is de plek binnen Hogeschool Zuyd waar alles 

zich verzamelt rond de ontwikkeling van 

medewerkers. En dan hebben we het over 

loopbaanontwikkeling en mobiliteit.’

Duurzaam inzetbaar
Wat zijn de uitdagingen waar het hrm-beleid 

van Hogeschool Zuyd voor staat? Paul 

Stallenberg: ‘De uitdaging voor P&O zit hem 

in het beter richten op datgene waar het 

werkelijk om gaat. En dan hebben we 

meteen de rode draad te pakken, want waar 

het om gaat is de duurzame inzetbaarheid 

van onze medewerkers. Dat komt nadrukke-

lijk voor verbetering in aanmerking. 

Medewerkers moeten zich nog meer bewust 

worden van de vraag: ik zit nu wel op de 

goede plek, maar hoe is dat over drie jaar? 

Heb ik daar over nagedacht? Bij leidinggeven-

den moet het besef versterkt worden dat je 

Eigen verantwoordelijkheid en persoonlijke aandacht. 
Preventie. Duurzame inzetbaarheid. Het verschil tussen 
werkdruk en werkdrukbeleving. Paul Stallenberg, hoofd 
personeel en organisatie, en Astrid Raats, coördinator 
Zuyd Kompas over het humanresourcesbeleid van 
Hogeschool Zuyd.

Jij moet lopen.’ 

Astrid Raats
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mensen aandacht moet geven om te voorko-

men dat ze op enig moment niet meer bij 

hun taken passen en mogelijk uitvallen.  

Die preventiegedachte moeten we bij 

leidinggevenden nadrukkelijker op het 

netvlies krijgen. Aandacht hebben voor 

mensen lijkt heel soft, maar het is zakelijk in 

die zin dat je er zo voor kunt zorgen dat je 

ook op de lange termijn die mensen in huis 

hebt die het beste bijdragen aan datgene wat 

je wil bereiken.’

Eigen verantwoordelijkheid 
en persoonlijke aandacht
Binnen Hogeschool Zuyd hoor je ook 

geluiden over hoge werkdruk. Is dat een 

issue? Astrid Raats: ‘De werkdrukbeleving is 

een issue.’ Paul Stallenberg: ‘Wij horen dat er 

een beleving is van hoge werkdruk. Dat heeft 

weer te maken met aandacht: daar moet je 

als leidinggevende aandacht voor hebben. 

Hoe belast ik mensen? Wat vraag ik van ze? 

Wat kunnen ze? Vraag ik onhaalbare dingen? 

Dat hoort bij leiding geven. Als daar verdieping 

in moet komen, dan komen de specialisten 

om de hoek kijken. Zo is het bijvoorbeeld de 

ambitie van Zuyd Arbo om te komen tot een 

preventiebeleid. Om je beleidsinstrumenten 

aan de voorkant zodanig in te zetten dat 

mensen duurzaam inzetbaar blijven.’ De 

twee-eenheid eigen verantwoordelijkheid en 

persoonlijke aandacht, zegt Astrid Raats, ‘is 

de manier waarop we met onze medewerkers 

om willen gaan. Als medewerkers zich bij 

Zuyd Kompas melden met een vraag, dan 

denken we met ze mee. Wat brengt jou hier? 

Wat heb je nodig? Maar we zeggen ook 

voortdurend tegen die medewerker: het is 

jouw loopbaan, het zijn jouw keuzes. Wij 

ondersteunen je waar we kunnen, maar het 

is jouw pad. Jij moet lopen. Als mensen zich 

bij ons melden en zeggen: ik zou wel iets 

anders willen vinden binnen de hogeschool, 

dan verken ik met ze wat mogelijk is. Ik help 

ze met een netwerk. Maar ik ga geen baan 

voor ze regelen. Dat is hun eigen verantwoor-

delijkheid.’ /

‘Medewerkers moeten zich nog meer bewust worden van 
de vraag: ik zit nu wel op de goede plek, maar hoe is dat 
over drie jaar? Heb ik daar over nagedacht?’

/ Het aantal medewerkers - exclusief externe deskundigen en gedetacheerden - in 2009 bedraagt 1.731 / Daarvan zijn 1.099 onderwijsgevend en 

632 onderwijsondersteunend medewerker / Dat komt overeen met respectievelijk 791,9 en 514,5 fte / Het percentage medewerkers met een vast 

dienstverband is 85,9% / Het aantal nieuwe medewerkers is 258 / 189 medewerkers verlaten Hogeschool Zuyd, 160 medewerkers vinden een 

andere functie binnen de organisatie / De gemiddelde leeftijd is 47,1 jaar / Percentage man/vrouw is nagenoeg gelijk / Het verzuim onder

medewerkers bedraagt 3,6% en dat is iets meer dan het jaar daarvoor.

  

Zuyd Kompas, centrum 
voor loopbaanontwikke-
ling, mobiliteit en 
deskundigheids-
bevordering
Bij Zuyd Kompas kunnen 

medewerkers terecht voor 

ondersteuning op het gebied van 

professionalisering en ontwikke-

ling. Zuyd Kompas adviseert bij 

het in kaart brengen van 

competenties en het onderzoeken 

van loopbaanrichtingen, en biedt 

coaching, training en scholing op 

het gebied van professionele 

vaardigheden. Voor coaching en 

training maakt Zuyd Kompas 

zoveel mogelijk gebruik van eigen 

medewerkers. Een aantal cijfers.
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Loopbaanontwikkeling en mobiliteit

‘En wat mij het
meest verraste …’
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/ In 2009 doen 74 medewerkers een beroep op Zuyd Kompas, 

13% minder dan in 2008 / De meerderheid van de medewerkers is

41 jaar en ouder / Meer dan 60% heeft een onderwijsgevende func-

tie / 57% is vrouw / Vooral het aantal loopbaanvragen neemt toe.

Aantal beroepen op Zuyd Kompas, naar aard beroep

Naar aanleiding van een functio-

neringsgesprek werd mij een 

loopbaanbegeleidingtraject 

aangeboden door mijn directrice, 

Ellen Laeven. Een intakegesprek 

met Astrid Raats van Zuyd 

Kompas volgde. Dankzij scherpe 

en confronterende vragen van 

haar kant hadden we de kern van 

mijn vraag in minder dan twee uur 

duidelijk. Het fijnste van dit 

intakegesprek was dat zij meteen 

duidelijk aangaf wat Zuyd Kompas 

mij wel en niet kon bieden. Het 

advies was dat ik het best 

gekoppeld kon worden aan een 

externe coach.

Al na een week kreeg ik de 

contactgegevens van de externe 

coach. Nadat ik zelf contact had 

opgenomen, startte mijn loopbaan-

begeleidingstraject. In totaal heb ik 

vijf gesprekken gehad, met 

daarnaast veel huiswerkopdrach-

ten. Het was een intensief traject 

met veel - soms pijnlijke – zelfre-

flectiemomenten. Het leidde tot 

een groot aantal conclusies en 

leervragen. Een voorbeeld van een 

conclusie is dat mensen ‘in 

beweging’ krijgen mijn passie is. 

Het lesgeven en trainen van 

studenten past daar goed bij. 

Andere zaken binnen het onderwijs 

veel minder.

Als echte doener heb ik inmiddels 

al een aantal acties ondernomen. 

Zo heb ik bij de faculteit aangege-

ven dat ik volgend jaar minder wil 

gaan werken. Op die manier kan ik 

de overige tijd gebruiken om mijn 

eigen projecten te starten. Ook heb 

ik aangegeven dat ik me volledig 

wil richten op het lesgeven en 

trainen van studenten. Daarnaast 

heb ik ook voor mezelf een vijfjarig 

leertraject geformuleerd, dat in 

grote contouren al helemaal helder 

is. Heerlijk en met hernieuwde 

energie ben ik nu weer aan het 

werk op Hogeschool Zuyd. 

En wat mij het meest verraste … 

Zuyd Kompas , in de persoon van 

Astrid Raats, hield contact met mij. 

Ze stuurde vacatures door waarvan 

ze dacht dat het mogelijk iets voor 

mij zou zijn en we hebben een 

afrondend gesprek gehouden. 

Vooral deze persoonlijke touch en 

betrokkenheid was zeer fijn in een 

grote organisatie als Hogeschool 

Zuyd.

Nicolette van Zeijl, 

Docente muzisch agogisch werken 

en trainster diverse vakgebieden, 

Faculteit Sociale Studies

Aantal beroepen op Zuyd Kompas, naar leeftijd

en aard beroep
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Advies- en trainingscentrum Arbeid en Gezondheid

Werken aan gezond werken
en tegelijk een goede leerplek

Aanvragen voor het centrum komen binnen 

bij Zuyd Arbo. Daar vindt de afweging plaats 

of de vraag geschikt is om door een student 

te worden beantwoord of dat een ervaren 

professional er naar moet kijken. Niki van 

Bommel, derdejaars studente hbo-verpleeg-

kunde, heeft bij het advies- en trainingscen-

trum haar stageplek gehad. ‘Ik heb compe-

tenties ontwikkeld die ik op een andere 

stageplek niet had kunnen ontwikkelen’, 

zegt ze terugkijkend. ‘Je kunt als student in 

de keuken van de hogeschool kijken en je 

krijgt veel verantwoordelijkheden. Je mag 

zelfstandig werken: overleggen met degene 

die een vraag stelt, literatuur raadplegen, een 

plan opstellen en afstemmen met je col-

lega’s. Ik heb tijdens deze stage veel geleerd 

over mijn rollen als regisseur en ontwerper 

van het zorgaanbod.’ 

Raakvlakken met hbo-v
Doorgaans werken er tien studenten in het 

advies- en trainingscentrum. Vooral van 

opleidingen zoals Ergo- en Fysiotherapie. 

Toch denkt Niki van Bommel dat ook de 

hbo-verpleegkunde opleiding heel goed bij 

dit werk aansluit. Zeker voor de studenten 

zoals zij, die voor het uitstroomprofiel 

maatschappelijke zorg hebben gekozen. 

Het belang van preventie groeit. Voorkomen is immers beter dan 
genezen. Arbopreventie kan echter tijdrovend zijn. Veel van het 
preventieve werk, zoals werkplekonderzoek, het houden van inloop-
spreekuren en adviseren over het gebruik van bijvoorbeeld laptops, 
kan goed door studenten worden gedaan, onder begeleiding van een 
ervaren Arbo-deskundige. Het mes snijdt dan aan twee kanten: er 
komt voor de organisatie een behoorlijke capaciteit beschikbaar; voor 
de studenten is er een boeiende leerplek. Precies dat realiseren Zuyd 
Arbo en de faculteiten Gezondheid & Zorg en Gezondheid & Techniek 
met het advies- en trainingscentrum Arbeid en Gezondheid. 

Zuyd Arbo  
Zuyd Arbo bevordert de 

veiligheid, gezondheid en het 

welzijn van medewerkers om 

verzuim en arbeidsongeschikt-

heid te voorkomen. Zuyd Arbo 

staat voor deskundigheid, 

klantgerichtheid en dienstverle-

ning. Hierbij ligt de nadruk op 

preventie en op het zoeken naar 

oorzaken. Om eventuele 

problemen vroegtijdig te 

signaleren voert Zuyd Arbo onder 

andere werkplekonderzoeken, 

healthchecks en trainingen uit.  

In april 2009 is het Advies en 

Trainingscentrum officieel van 

start gegaan. Hierdoor heeft 

Zuyd Arbo haar dienstverlening 

in toenemende mate kunnen 

toespitsen op preventie en is de 

dienstverlening uitgebreid. 

Mexicaanse griep

Zuyd Arbo heeft zich in 2009 

ingezet om de gevolgen van de 

Mexicaanse Griep te beperken en 

de bedrijfscontinuïteit optimaal 

te borgen. Zo is er een Taskforce 

Mexicaanse Griep ingesteld om 

leidinggevenden, medewerkers 

en studenten te adviseren over 

de te treffen maatregelen. Er 

werd een callcenter ingericht om 

ziekmeldingen te registreren. 

Deze informatie was noodzakelijk 

om opvolgende acties te kunnen 

plannen en organisatieonderde-

len te kunnen informeren over de 

ontwikkeling van de pandemie. In 

totaal zijn 81 ziekmeldingen van 

(vermoedelijke) Mexicaanse griep 

geregistreerd.
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KANS-centrum gaat 
verzuim en studie- 
vertraging tegen
Klachten aan armen, nek en 

schouders (KANS) vormen nog 

steeds een belangrijke oorzaak 

van uitval op de werkvloer en 

studievertraging. Hogeschool 

Zuyd en Universiteit Maastricht 

hebben op dit vlak de handen 

ineen geslagen. Ze ontwikkelen 

samen een KANS-centrum. Dat 

gaat zich zowel met preventie als 

behandeling bezighouden. In dit 

centrum werken de disciplines als 

bewegingswetenschappen, 

fysio- en ergotherapie nauw 

samen. Door de kennis en 

ervaring te bundelen, wordt 

verzuim door medewerkers en 

studievertraging bij studenten 

voorkomen of in ieder geval zo 

veel morgelijk beperkt. 

‘Er zijn veel raakvlakken. Dit profiel leidt 

bijvoorbeeld op voor wijkverpleegkundige of 

werken bij een arbodienst.’ Tijdens haar 

stage heeft Niki onder andere een Vitaliteits-

week voor de hogeschoolmedewerkers 

georganiseerd en een kalender ontwikkeld 

met maandelijkse activiteiten die medewer-

kers fit houden. ‘Een blijvend gezond 

leefpatroon bereik je namelijk niet met een 

keer per jaar een Vitaliteitsweek te houden.’ 

Toekomstig professional
De belangrijkste les die ze heeft geleerd, is 

zelfstandig werken en verantwoordelijkheid 

dragen. ‘Je werkt hier als toekomstig 

professional. Die ruimte krijg je, natuurlijk 

onder professionele begeleiding.  

Dat motiveert en maakt deze stageplek 

bijzonder.’ /

/ Zuyd Arbo krijgt ruim 50% meer adviesaanvragen voor werkplekonderzoek, healthchecks en training / In 2009 start Hogeschool Zuyd met een 

regeling voor bedrijfsfitness. 58 medewerkers maken inmiddels gebruik van de regeling. Studenten kunnen tegen een gereduceerd tarief

sporten / 196 medewerkers krijgen in 2009 de ‘gewone’ griepprik op kosten van Hogeschool Zuyd / In totaal zijn 81 ziekmeldingen van (vermoe-

delijke) Mexicaanse griep geregistreerd: het gaat om 19 medewerkers en 62 studenten / Begeleiding bij langdurig verzuim gebeurt door

2 casemanagers. Zij begeleiden 45 verzuimtrajecten en re-integratietrajecten* / Er vinden 16 preventieve acties* plaats om arbeidsonge-

schiktheid en ziekmelding te voorkomen. / * juli 2009 t/m december 2009

 

The Key to Health is 
Balance 
Drie studenten van de opleiding 

Ergotherapie hebben als afstudeer-

opdracht een training ontwikkeld 

om studenten en medewerkers 

verstandig met beeldschermen te 

leren werken. De training is gratis 

te volgen bij het Trainings- en 

Adviescentrum van Hogeschool 

Zuyd. In de training zit onder 

andere een mobilisatieoefening. 

Gezond met je computer werken is 

echter niet enkel een kwestie van 

hoe je werkplek is ingericht. 

‘Zeventig procent heeft te maken 

met psychosociale zaken’, 

concludeert Anja Baumann, een 

van de studenten. Daarom hebben 

ze de training getiteld The Key to 

Health is Balance. Het gaat om de 

balans. En die is heel persoonlijk.

/ Het Advies en Trainingscentrum Arbeid en 

Gezondheid voert in 2009 105 werkplek-

onderzoeken uit, waarvan 80 naar aanlei-

ding van een klacht of vraag en 25 preven-

tief / 12 medewerkers en studenten volgen 

een van de trainingen / Het centrum voert 

300 healthchecks uit / Zo’n 30 keer is het 

centrum benaderd voor advies, 20 keer

individueel en 10 keer door afdelingen.

Duurzame kunstmeubels

Vijf studenten van de Academie 

Beeldende Kunsten Maastricht 

lanceren een bijzondere 

meubellijn. Onder de naam 

Spunk brengen ze meubels op 

de markt, die ontworpen zijn 

volgens het cradle to cradle 

principe en gemaakt zijn van 

afval van de kunststofindustrie 

en afgedankte meubels. /

Hogeschool Zuyd en 

Forschungszentrum Jülich 

gaan samenwerken 

Het Forschungszentrum Jülich, 

met ruim vierduizend medewer-

kers een van Europa’s grootste 

onderzoekscentra, sluit een 

samenwerkingsovereenkomst 

met de faculteit Life Sciences. 

Medewerkers van Forschungs- 

zentrum Jülich die hun interne 

‘Betriebsbildung’ afronden, 

kunnen hierdoor bij de faculteit 

Life Sciences de bacheloroplei-

ding volgen. /
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Docenten onderschrijven massaal de visie 

van de werkgroep dat er voor docenten meer 

horizontale carrièrepaden moeten komen. 

Topdocenten die alleen onderwijs doen, 

moeten hetzelfde beloond worden als een 

docent die managementtaken of onderzoek 

uitvoert. ‘Puur docentschap moet gewaar-

deerd worden’, vat Martin van Gend (faculteit 

Gezondheid en Zorg) de visie van zowel de 

werkgroep als de docenten samen. Het idee 

dat je alleen carrière kunt maken via een 

managementfunctie, wordt verworpen. 

Daarmee draaien de docenten beslist niet de 

klok terug naar de tijd waarin het klaslokaal 

het koninkrijkje van de leerkracht was. 

Autonomie vinden docenten minder 

belangrijk dan het teambelang, blijkt uit de 

enquête. Docenten moeten afgerekend 

worden op zowel hun individuele prestatie 

als die van het hele team. 

Meer invloed 
De werkgroep heeft nog een andere denklijn 

ontwikkeld die eveneens op een breed 

draagvlak kan rekenen. Minder management 

en meer invloed van de docent op het 

onderwijs. Docenten zijn deskundig op hun 

eigen gebied, dan moet je niet top down 

veranderingen in het onderwijs opleggen. 

‘Geef ons een stem in de onderwijsontwikke-

ling’, zegt Martin van Gend. ‘Het hoeft geen 

beslissende stem te zijn, wel een zwaarwe-

gende.’ Die rol zou goed opgepakt kunnen 

worden door een docentenraad. Maud 

Hensen (faculteit Bouw) ziet veel in deze 

bundeling van expertise van de docenten. 

‘De invloed op het onderwijs vanuit de 

docent is nu gefragmenteerd, verspreid over 

een aantal geledingen. In zo’n docentenraad 

kunnen we deze invloed bundelen als het om 

de organisatie van het onderwijs gaat en de 

Droom je eigen droom
In 2008 gaf het College van Bestuur opdracht aan een groep van acht docenten een visie te formuleren op professioneel 
docentschap in de meest ruime zin van het woord: droom je eigen droom. Concreet is de vraag wat zijn professionele docenten en 
hoe moeten zij zich ontwikkelen om samen een excellente hogeschool te worden? Hoe maakt de hogeschool het mogelijk docenten 
nu en in de toekomst perspectief te bieden en dus een 'bindende en boeiende' werkgever te zijn? In 2009 presenteert de werkgroep 
haar bevindingen in het rapport Docentprofessionalisering: de professionele docent op weg naar 2013.

Docentprofessionalisering: breed draagvlak voor visie

‘Puur docentschap
moet beloond worden’

/ Functiemix. De functiemix is de vertaling van de intentie van Minister Plasterk om de kwaliteit 

en aantrekkelijkheid van het onderwijs te verhogen / Eén onderdeel daarvan is het vergroten 

van de mogelijkheid voor docenten om door te stromen naar een hogere functieschaal / In 

2009 heeft Hogeschool Zuyd 653.710 euro gekregen om de functiemix te realiseren / In 2009 

is door de faculteiten 476.969 euro geïnvesteerd in hogere functieschalen voor docenten die 

op 1 januari 2009 in dienst waren bij Hogeschool Zuyd (709 fte) / Daarnaast is er 121.054 euro 

besteed aan flankerend beleid (bijvoorbeeld het opleiden van docenten).

Horizontale carrièrepaden voor docenten, meer invloed op de onderwijs-
ontwikkeling, verplichte contacten met het werkveld én een eigen verant- 
woordelijkheid voor professionele ontwikkeling. Dat zijn vier belangrijke 
punten uit het eindrapport van de werkgroep Docentprofessionalisering. 
Ze kunnen rekenen op een breed draagvlak, zo blijkt uit de docenten- 
enquête die de werkgroep onder docenten van Hogeschool Zuyd heeft 
gehouden. 

Minister Plasterk en Jack Theunisz (rechts)
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ontwikkeling van de beroepsgroep van 

docent.’ De tijd en de cultuur binnen de 

hogeschool zijn rijp voor zo’n verandering. 

Eigen verantwoordelijkheid 
In een docentenstatuut moet de positie en de 

betrokkenheid van docenten bij het beleid 

en innovatie vastgelegd worden, net als de 

professionele ontwikkeling. Want ook daar is 

de werkgroep heel duidelijk over: als docent 

moet je je professioneel ontwikkelen. Net 

zoals je contact met het werkveld moet 

hebben. Fulltime docenten die jarenlang 

nauwelijks buiten de poort komen, dat kan 

niet. Het docentenstatuur pleit er daarom 

voor dat je minstens één keer in de vijf jaar 

de ruimte moet krijgen om een paar 

maanden op werkstage te gaan. Maud 

Hensen denkt dat dit zowel voor de hoge-

school als voor de individuele docent 

aantrekkelijk is. ‘De hogeschool wordt 

daardoor een boeiendere werkgever, want als 

docent blijf je aantrekkelijk voor het 

werkveld als je daar regelmatig ervaring op 

blijft doen.’ Contact met het werkveld is ook 

noodzakelijk om goed onderwijs te kunnen 

bieden, vult Martin van Gend aan. Uit de 

enquête blijkt dat de docenten niet alleen 

meer invloed op het onderwijs willen, maar 

zich ook bewust zijn van de verantwoorde-

lijkheid die ze daarmee op zich nemen.  

Ze zeggen bijvoorbeeld duidelijk dat ze 

elkaar willen aanspreken op afspraken en 

resultaten. ‘Ze doen dat heel stellig, dat heeft 

me wel verbaasd’, zegt Jack Theunisz, 

procesondersteuner. ‘Ze gaan zelfs zover dat 

als je niks aan professionalisering doet, op 

een gegeven moment ook een exit uit het 

onderwijs aan de orde moet komen.’ 

Onderwijs willen geven
Gaat het de docenten in deze hele discussie 

niet om geld? Functieschalen zijn immers 

gekoppeld aan salaris. ‘Nee’, zegt Maud 

Hensen. ‘Als docent willen we erkenning van 

de beroepsgroep die we zijn.’ Martin van 

Gend denkt dat geld een rol speelt als blijk 

van waardering voor geleverde prestaties, 

maar dat de intrinsieke factor is dat de 

docent onderwijs wil geven en daar invloed 

op wil hebben. En ja, als je voor de klas 

stinkend je best doet en een topprestatie 

levert, mag je dan net zoveel verdienen als 

een manager? Maud Hensen: ‘Een beroep om 

trots op te zijn mag ook qua beloning iets 

voorstellen.’ ‘Bij het invullen van een 

docentvacature zoeken we doorgaans naar 

een junior docent. Je zou ook eens topdocen-

ten in schaal 12 of 13 moeten binnenhalen’, 

oppert Martin van Gend. /

‘Streven naar excellentie is naast kunnen en 

willen (vanuit de medewerker) ook een kwestie 

van mogen en faciliteren (vanuit de werkgever).’ 

(uit: rapport werkgroep Docentprofessionalisering)

Thema’s
De groep Docentprofessionalise-

ring heeft vijf thema’s gekozen 

die van belang zijn voor 

professioneel docentschap.  

Een samenvatting. 

 

/ Cultuur

Professionele docenten proberen 

zich voordurend te verbeteren.  

Er is ruimte voor experimenteer-

vrijheid. Respect, collegialiteit en 

samenwerking is belangrijk. 

Collega’s spreken elkaar aan op 

verantwoordelijkheden. Er zijn 

goede contacten met het 

beroepenveld.  

/ Docent en professie

Professionele docenten 

beschikken over pedagogisch-

didactische competenties, 

vakinhoudelijke competenties en 

onderzoekscompetenties. Dit 

‘nieuwe professionalisme’ 

kenmerkt docenten als nieuws-

gierig naar kennis over de 

professie, gericht op voortdu-

rende vernieuwing van de 

praktijk, participatie in onderzoek 

en vertaling naar het onderwijs. 

/ Wat is een goede docent?

De basiscompetenties van 

professionele docenten bij 

Hogeschool Zuyd bestaan onder 

andere uit interpersoonlijke, 

pedagogische, didactische, 

vakinhoudelijke, organisatorische 

competenties en competenties 

gericht op samenwerken, 

reflecteren, ontwikkelen, 

ondernemen, innovatie en ICT. 

/ Horizontale carrièrepaden

Docenten van de toekomst 

maken carrière middels een 

loopbaan waarin ze kiezen uit 

vier docentkwalificaties: een 

docent-docent; docent-onderzoe-

ker; docent-manager; docent-

contractuitvoerder. Uitgangspunt 

is gelijkwaardigheid. 

/ Randvoorwaarden

Randvoorwaarden voor profes-

sioneel docentschap zijn onder 

andere een inspirerende 

werkomgeving, actieve betrok-

kenheid van de hogeschool bij 

om-, bij- en nascholingsplannen, 

marktconforme beloning en een 

docentenstatuut.

Haagse interesse in Zuydplannen
docentprofessionalisering
Zo’n kans krijg je maar één keer: de minister 

van onderwijs opent het hogeschooljaar vlak 

nadat je een rapport over docentprofessionali-

sering hebt geschreven. Deze kans hebben de 

docenten van Hogeschool Zuyd aangegrepen. 

Ze hebben hun rapport aan minister Plasterk 

meegegeven. Hij vroeg zelfs om een extra 

exemplaar voor de Haagse ambtenaren. 

Een afvaardiging van de werkgroep Docent-

professionalisering mocht voorafgaand aan de 

officiële opening de hoogste onderwijsbaas 

van het land rechtstreeks informeren over hun 

ideeën. De bewindsman reageerde positief. 

Vooral op het idee om docenten eens in de vijf 

jaar terug naar de praktijk van hun vakgebied 

te laten gaan. ‘Voor de korte termijn slaat dat 

natuurlijk een gat in de exploitatie, maar voor 

de lange termijn hou je zo enthousiaste en 

gemotiveerde docenten’, vat Jack Theunisz 

van de werkgroep de reactie van de minister 

samen. De werkgroep Docentprofessionalise-

ring had ook nog een cadeautje voor Plasterk: 

de Hogeschool Zuyd starterskit, die sinds 

afgelopen schooljaar elke beginnende docent 

ontvangt. 
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Naam: Frans Schoonbrood

Leeftijd: 50 jaar

Werkt bij Hogeschool Zuyd sinds: 1993

Is nu: docent ergotherapie aan de Faculteit 

Gezondheid & Zorg. Werkt twee dagen per 

week bij de kenniskring Technologie in de 

Zorg. Houdt zich daar vooral bezig met het 

managen van (onderzoeks)projecten.

‘We hebben onlangs een project afgerond dat 

ging over de inzet van technologie ter 

ondersteuning van de ouderenzorg. Het doel 

was onder andere om een platform te 

creëren waar zorg en techniek elkaar 

ontmoeten. Zodat zorgverleners weten bij 

welke bedrijven ze terechtkunnen als ze 

vragen hebben over bijvoorbeeld elektroni-

sche patiëntendossiers of de inzet van 

domotica (domein van huiselijke elektronica) 

in een ruimte. En bedrijven de vraag vanuit 

de zorg beter kennen en hierop kunnen 

inspelen bij de ontwikkeling van producten.’

 

Stellingen

Elke docent zou minstens één keer in de vijf 

jaar stage moeten lopen in de beroepspraktijk.

‘Mee eens. Ik ga zelfs verder: het zou heel 

goed zijn als docenten zowel in de praktijk 

als in het onderwijs zouden werken. Dat 

overbrugt de kloof tussen het onderwijs en 

de ‘echte’ wereld.’

Docenten moeten ook beoordeeld worden 

door collega’s en studenten.

‘Mee eens.’

Prestatiebeloning mag.

‘Mee eens. Mits van tevoren duidelijk is wat 

precies met ‘prestatie’ bedoeld wordt.’

Ontslag bij niet functioneren kan.

‘Mee eens. Capaciteiten en werkplek moeten 

matchen, anders is herplaatsing nodig. In het 

uiterste geval kan ontslag volgen.’ /

Naam: Yvette Fijen

Leeftijd: 50 jaar

Werkt bij Hogeschool Zuyd sinds: 1980

Is nu: hoofddocent bij de spraak- en zangsec-

tie van de Toneelacademie. En coördinator 

van de acteurs- en performersopleiding.

‘Ik heb oorspronkelijk logopedie gestudeerd 

en ben al heel jong, toen ik 21 was, les gaan 

geven aan de Toneelacademie. Eerst maar 

voor een paar uurtjes per week. Ik moest me 

het specifieke vak ‘spraak voor acteurs’ eigen 

maken. Daarna kreeg ik meer uren. Op een 

gegeven moment ben ik naast mijn werk 

theaterwetenschappen aan de Universiteit 

van Amsterdam gaan volgen. Studeren deed 

ik tijdens mijn zwangerschapsverlof en 

tijdens de lange schoolvakanties. Ik ben erg 

hongerig - bezeten van het vak, denk ik. Als 

ik in het buitenland ben, ga ik ook altijd in 

boekhandels kijken en koop ik alle theater-

boeken die gaan over spraak. Ik heb inmid-

dels een enorme collectie. Ik heb een grote 

behoefte om met mijn vak bezig te zijn.’ 

 

Stellingen

Elke docent zou minstens één keer in de vijf 

jaar stage moeten lopen in de beroepspraktijk.

‘Aan de Toneelacademie vinden we dat alle 

docenten min of meer voortdurend in de 

beroepspraktijk werkzaam moeten zijn.  

Ik heb ook maar een aanstelling voor vier 

dagen in de week en doe daarnaast voortdu-

rend werk in de beroepspraktijk.’

Docenten moeten ook beoordeeld worden 

door collega’s en studenten.

‘Ik hou niet van protocollen en formulieren, 

maar ik vind feedback krijgen en geven heel 

waardevol.’

Prestatiebeloning mag.

‘Tja. Ik ga niet harder of minder hard werken 

als ik meer of minder betaald krijg. Ik doe 

het werk voor mezelf. Ik heb een intrinsieke 

motivatie om het werk goed te doen. Het 

klinkt misschien een beetje zalvend, maar 

het is wel zo.’

Ontslag bij niet functioneren kan.

‘Ja. Zou moeten.’ /

Naam: Marcel Schmitz

Leeftijd: 32 jaar

Werkt bij Hogeschool Zuyd sinds: 2003

Is nu: onder meer docent bedrijfskunde en 

managementvaardigheden aan de Faculteit 

ICT. Teamcoördinator bedrijfsvoering bij de 

opleidingen Informatica en Technische 

Informatica. Werkt daarnaast drie dagen per 

week voor ZuydPLEIN als ICTO-adviseur.

‘ICTO staat voor ICT en Onderwijs. Als 

ICTO-adviseur geef ik op de locatie Maas-

tricht advies over hoe ICT in het onderwijs 

ingezet kan worden. Hoe kan de Academie 

Verloskunde omgaan met videoconferen-

cing? Hoe kunnen opleidingen hun elektro-

nische leeromgeving het best gebruiken en 

hoe regelen ze de deskundigheidsbevorde-

ring rond die leeromgeving? Welke tools 

kunnen ze gebruiken voor taaltoetsen? Dat 

zijn voorbeelden van adviezen die een 

ICTO-adviseur geeft.’ 

 

Stellingen

Elke docent zou minstens één keer in de vijf 

jaar stage moeten lopen in de beroepspraktijk.

‘Mee eens. Binnen onze opleiding zijn er aan 

het einde van het derde en begin vierde jaar 

proeftuinprojecten. Dat zijn concrete 

opdrachten uit het werkveld. Als docent doe 

je daar aan mee, en op die manier blijf je bij.’ 

Docenten moeten ook beoordeeld worden 

door collega’s en studenten.

‘Mee eens.’

Prestatiebeloning mag.

‘Mee eens. Ik zou willen zeggen: moet, maar 

dan wel het hele team belonen voor de 

geleverde prestaties.’

Ontslag bij niet functioneren kan.

‘Dat is lastig. Hier staan de docent en de 

teamcoördinator een beetje tegenover elkaar. 

Duidelijk moet zijn wat het precies betekent, 

‘niet functioneren’. Iemand kan een uitste-

kend docent zijn, maar op andere gebieden 

misschien minder goed uit de verf komen. /

‘Dat overbrugt de kloof 
tussen het onderwijs 
en de echte wereld.’

‘Ik ben erg hongerig 
- bezeten van het 

vak, denk ik.’

‘Ontslag bij niet 
functioneren? 

Lastig.’
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Naam: Wim Goossens

Leeftijd: 51 jaar

Werkt bij Hogeschool Zuyd sinds: 1994

Is nu: expertdocent aan de Faculteit Sociale 

Studies. De helft van zijn tijd besteedt hij aan 

contractactiviteiten.

‘Wat voor soort contractactiviteiten? Wij 

doen veel co-creatie met het werkveld. Dat 

betekent dat wij veel producten samen met 

het werkveld voor het werkveld ontwikke-

len. Dat is kenmerkend voor onze faculteit 

en het valt goed. Wat wij in contractactivitei-

ten ontwikkelen, vindt vaak zijn weg naar 

het initiële onderwijs - en andersom. Op die 

basis geven we post-hbo-cursussen, leergan-

gen, trainingen en workshops. Dan kun je 

denken aan leergangen als ‘Resultaatgericht 

Opleiden’, ‘Forensisch Pedagogisch medewer-

ker’ en ‘Creativiteit en Innovatie’. En 

cursussen als kortdurende hulpverlening, 

werken met groepen, en teambuilding. We 

zijn geen cursusbureau sec, we bieden 

cursussen op maat aan - in overleg met de 

opdrachtgever. Daarin schuilt ons succes.’ 

Stellingen

Elke docent zou minstens één keer in de vijf 

jaar stage moeten lopen in de beroepspraktijk.

‘Mee eens. Maar contact met het werkveld 

kan op veel manieren plaatsvinden. Daar zou 

ik zelfs toe willen aansporen, om meer 

vormen te zoeken dan alleen stages. Zo kan 

een continue bevruchting plaatsvinden.’

Docenten moeten ook beoordeeld worden 

door collega’s en studenten.

‘Mee eens.’

Prestatiebeloning mag.

‘Niet als eenzijdige prikkel, dat zou ik een 

zwaktebod vinden. Er zijn meer middelen om 

docenten te inspireren en te prikkelen: 

deelname aan expertisenetwerken, ondersteu-

ning bij publicaties, bij het volgen van een 

master of een promotietraject, bijvoorbeeld.’

Ontslag bij niet functioneren kan.

‘Dat is me te stellig. Voordat je op zo’n 

stelling ‘ja’ zegt, zou je wel de criteria waar je 

dat aan meet heel duidelijk moeten hebben.’ /

Wat doen docenten van Hogeschool Zuyd in 2013?

‘Als je maar beweegt’
Wat doet een docent? Een docent doceert. Maar doet hij dat goed? 
En is het alles wat hij doet? Hoe zit het met carrièrekansen en 
beloning? Docenten van Hogeschool Zuyd schetsten in een rapport 
een beeld van de hbo-docent in 2013. En Karel van Rosmalen, 
voorzitter van het College van Bestuur, heeft een mening over hun 
voorstellen. 

We introduceren een nieuw begrip: ‘de Bahama-variant’. Dat slaat op de nieuwe bestuursfilo-

sofie van Hogeschool Zuyd, waarin het bestuur de kaders uitzet en de professionals - docen-

ten, bijvoorbeeld - beslissen over de invulling van die kaders. Karel van Rosmalen zei 

daarover: ‘Natuurlijk is het niet zo dat we als College van Bestuur met z’n drieën naar de 

Bahama’s gaan en ons elke dag een fax laten sturen met daarop twee duimen omhoog.’  

Maar toch, de professionals geven zelf invulling aan de kaders - vandaar de term ‘Bahama-

variant’. Zo is ook het rapport over de hbo-docent in 2013 tot stand gekomen: docenten 

hebben zelf opgeschreven wat ze vinden dat nodig is.

Carrièrepaden
Dodelijk. Dat vindt Karel van Rosmalen de situatie waarin een docent alleen carrière kan 

maken in het hbo door manager te worden. Want zoveel managers zijn er niet nodig. En 

bovendien: niet iedereen wíl managen en niet iedereen kán managen. Dus kan hij zich heel 

goed vinden in het voorstel dat er voor een docent aan Hogeschool Zuyd verschillende 

carrièrepaden open moeten staan. Een docent moet zich gewoon als docent kunnen 

doorontwikkelen. Een docent kan naast zijn docentschap onderzoekstaken of contractactivi-

teiten vervullen. Of, inderdaad, managementtaken. Van Rosmalen: ‘Je mag alles doen wat je 

wilt, als je maar beweegt. Stilzitten mag niet.’ Binnen de verschillende carrièrepaden zijn 

ook mogelijkheden om te klimmen. Wat als vanzelf de vraag naar de beloning oproept. Een 

van de aanbevelingen die de docenten in hun rapport doen, is: zorg voor een marktconforme 

beloning, vergelijkbaar met die van hoogopgeleide werknemers in de marktsector. En: 

uitgangspunt voor die beloning moeten de prestaties van de betrokkene zijn. Maar wie 

beoordeelt die prestaties? Volgens de docenten zijn studenten het best in staat te 

beoordelen wie een goede docent is. Dan collega’s en pas op de laatste plaats het manage-

ment. Wat de hoogte van de beloning betreft, merkt Van Rosmalen op dat het een misvat-

ting is dat de docentsalarissen in het hbo laag zijn. ‘Die salarissen horen bij de top tien-

procent van Nederland. Wat wel een probleem is: docenten blijven te lang hangen in de 

lagere schalen. Daar moet meer beweging in komen.’

Champagne en applaus
De docenten stellen in hun rapport ook dat Hogeschool Zuyd een inspirerende werkomge-

ving moet bieden, docenten moet betrekken bij relevante ontwikkelingen, hen aan moet 

spreken op hun verantwoordelijkheden en krachtige ondersteuning moet bieden voor 

scholing en bijscholing. Ook dat onderschrijft de voorzitter volledig. ‘Wij hebben als 

hogeschool kernwaarden geformuleerd, doelstellingen. Daarbinnen creëren we ruimte.  

Ik heb gezegd: de eerste keer dat we over ons scholingsbudget heen gaan, trakteer ik op 

champagne.’ Maar met die vrijheid komt ook verantwoordelijkheid, verantwoordelijkheid 

waar mensen elkaar op kunnen aanspreken. En zo keren we als vanzelf weer terug bij de 

Bahama-variant: hoe is het de voorzitter van het College van Bestuur bevallen, zo’n 

belangrijk beleidsonderdeel als het ware uit handen te geven? Qua karakterstructuur: lastig. 

Qua uitkomst: heel goed. ‘Toen we het rapport in het directeurenoverleg bespraken, hebben 

de directeuren geklapt. Zo goed vonden ze het. Dit rapport wordt de leidraad voor ons 

handelen in de komende jaren.’ / Lees meer over de bestuursfilosofie in het thema Wij@Zuyd

‘Wat wij in contract-
activiteiten ontwikkelen,
vindt vaak zijn weg naar

het initiële onderwijs 
- en andersom.’



Samenwerken en samenleven@Zuyd

Platform:  Quality of Life
Zwaartepunt:  Autonomie, participatie en sociale
 integratie van burgers

Bij het zwaartepunt Autonomie, participatie en sociale integratie van burgers staat het 
bevorderen van zelfredzaamheid, het kunnen meedoen in de samenleving en 
de bevordering van sociale cohesie tussen burgers centraal. Hogeschool Zuyd 
werkt hiervoor samen met welzijn- en zorginstellingen om zo vakbekwame 
professionals op te leiden, bij te scholen en innovatieprojecten uit te laten 
voeren. Centraal staan initiatieven rondom de zwaartepuntprogramma’s 
‘Zorgacademie’ en ‘Demografische ontwikkeling’. Maar ook met een nieuw 
educatief topinstituut in Limburg draagt de hogeschool bij aan de 
krimpproblematiek, met name voor het onderwijs.

Platform Quality of Life: 
Innovatie versnellen, 
onderwijs verbeteren
De samenwerking binnen het 

platform Quality of Life heeft 

invloed op de opleidingen van het 

platform. Faculteitsdirecteuren, 

lectoren en expertisemanagers 

zoeken elkaar op. Jaarplannen 

worden beoordeeld op de vraag 

hoe ze zich verhouden tot de twee 

zwaartepuntprogramma’s. 

Innovatie moet hieraan bijdragen, 

hebben ze afgesproken. Studenten 

studeren in principe af op een 

project dat past binnen de 

Zorgacademie of Neimed. Zo snijdt 

het mes aan meerdere kanten. 

Werkveld, docenten en studenten 

worden er beter van. Een concreet 

voorbeeld is het onderbouwen van 

verpleegkundig handelen, evidence 

based werken, waar de opleiding 

hbo-V en de kenniskring Autono-

mie en Participatie van Chronisch 

Zieken samen met het Atrium 

Medisch Centrum en het Lauren-

tius Ziekenhuis Roermond mee 

bezig zijn. De projecten werken als 

een katalysator, mede doordat 

krachtenbundeling met externe 

partners het mogelijk maakt extra 

subsidiebronnen aan te boren, 

zoals RAAK-gelden. Dat versnelt 

innovatie. 

Faculteiten Lectoraten Expertisecentra

• Gezondheid & Zorg

• Gezondheid & Techniek

• Academie Verloskunde Maastricht

• Sociale Studies

• Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken

• Technologie in de Zorg

• Comparative European Social Research and Theory

• Geïnspireerd Leren

• Quality of Life
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De Zorgacademie kiest voor een 

driesporenbeleid. Via onderwijs-

innovatie; zoals maatwerkonder-

wijs op basis van EVC en blended 

learning modules kunnen 

professionals uit het werkveld 

zich sneller bijscholen en nieuwe 

doelgroepen de opstap naar een 

loopbaan in de zorg gemakkelij-

ker maken. Een tweede onder-

deel van de Zorgacademie is het 

Zorg Innovatie Centrum. Hier 

wordt door een groep lectoren 

van Hogeschool Zuyd in samen-

werking met  Limburgse zorg- 

instellingen en bedrijven gezocht 

naar nieuwe technologie in de 

zorg; robotica bijvoorbeeld.  

Of zorg op afstand. Maar ook 

naar methoden om ouderen 

langer zelfstandig te laten 

wonen. Deze technologie wordt 

ook weer omgezet in onderwijs-

modules, zodat het ter beschik-

king komt voor de scholing van 

het zorgpersoneel. Een derde 

spoor is strategisch personeelsbe-

leid: de partners ontwikkelen, 

samen met andere regionale 

instellingen in de gezondheids-

zorg, een instrument waarmee 

zorginstellingen beter kunnen 

anticiperen op benodigde compe-

tenties voor de zorgberoepen 

voor de komende 3 tot 5 jaar. /

Zorgacademie

Innovatie versnellen dankzij samenwerking
De Zorgacademie is een samenwerkingsverband 
tussen Hogeschool Zuyd, Arcus College, Open 
Universiteit, Atrium Medisch Centrum en Mondriaan, 
en heeft als doel om de voorziene tekorten in de zorg 
te lijf te gaan. 

Activiteiten Zorgacademie 2009

Februari: Officiële kick-off en opstart projectgroepen 

• Erkenning Verworven Competenties ten behoeve van Maatwerk: 

Het ontwikkelen van maatwerkonderwijs en EVC instrumenten om 

medewerkers in de zorg te scholen aansluitend op de behoefte van het 

werkveld en beroepspraktijk. 

• Blended learning modules: Het ontwikkelen van flexibele modules 

volgens het principe van blended learning. Waar (digitaal) afstands-

onderwijs en contactonderwijs zorgvuldig worden gecombineerd. 

Hierdoor kunnen de opleidingen korter en op maat worden gegeven. 

• Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo-hbo: Opleidingen beter op elkaar 

afstemmen. Leerlingen, werkenden en instromers via een ‘warme’ 

overdracht en goede aansluiting in de beroepskolom een doorlopend 

traject bieden naar de verschillende zorgberoepen.

• Virtuele omgeving/infrastructuur: Het ontwikkelen van een portal 

waarmee alle activiteiten van de overige projectgroepen ondersteund 

worden. 

• Skillslab: Een leeromgeving waar praktijksituaties in de zorg zo 

realistisch mogelijk worden nagebootst. Leerlingen en zorgpersoneel 

kunnen zo in een veilige omgeving diverse vaardigheden oefenen 

zonder risico voor patiënten.

• Zorginnovatie: Het integreren van innovatieve zorgconcepten van 

partners in de Zorgacademie en het bedrijfsleven, om bij implementa-

tie hiervan intensieve scholing en training van studenten en medewer-

kers mogelijk te maken.

• Strategisch personeelsbeleid: HRM activiteiten van deelnemende 

instellingen aan de Zorgacademie niet alleen binnen maar ook tussen 

instellingen realiseren. Deze sectorale aanpak moet leiden tot het 

beter sturen op in-, door- en uitstroom van personeel in de zorgsector. 

• Onderzoek: Om resultaten en voortgang te kunnen meten van een 

project is het van belang om een nulmeting te doen en onderzoek te 

doen naar de effecten van het project na afloop. 

April: Ondernemingsplan Zorgacademie Parkstad Limburg geschreven 

en ingediend

Mei: Subsidie Parkstad Limburg toegekend 

Juni: Subsidie het Platform Beroeps Onderwijs (HPBO) toegekend 

Juli: Subsidie Provincie Limburg toegekend 

September: Website www.zorgacacademieparkstadlimburg.com online
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Platform:  Quality of Life
Zwaartepunt:  Autonomie, participatie en sociale  
 integratie van burgers

Hogeschool Zuyd heeft samen 

met de Open Universiteit, 

Parkstad Limburg en de Provin-

cie Limburg het initiatief 

genomen voor Neimed, het 

Nederlands Kennisinstituut 

Maatschappelijke Effecten 

Demografische Krimp. Nol 

Reverda is wetenschappelijk 

directeur. Alleen al het feit dat er 

een nationaal kenniscentrum is 

gekomen, ziet hij als een 

doorbraak. Jarenlang is de op 

handen zijnde afname van de 

bevolking genegeerd, omdat in 

Nederland - net als in de rest van 

de westerse wereld - alles op 

groei is gebaseerd. ‘De oprichting 

van Neimed is een erkenning 

van de ernst van de krimpproble-

matiek. Het vraagstuk is te 

gecompliceerd om op een 

achternamiddag op te lossen.’ 

Krimpagenda
breder trekken
Krimp wordt tot nog toe vooral 

in relatie gebracht met proble-

men op de woningmarkt. Minder 

inwoners, minder behoefte aan 

woningen. De krimpproblema-

tiek is echter ingewikkelder. ‘Het 

heeft ook gevolgen voor de 

cultuur, voor de sociale samen-

hang in de samenleving, voor de 

zorg.’ Hoe hou je bijvoorbeeld 

een samenleving vitaal die voor 

meer dan de helft uit 65-plussers 

bestaat? Hoe zorg je als gelijktij-

dig de bevolking vergrijst en 

ontgroent, dat er voldoende 

handen voor de zorg beschikbaar 

zijn? En hoe hou je het voorzie-

ningenpeil in stand? Scholen, 

culturele centra, maar ook de 

buurtsuper? Daarom wil Neimed 

de krimpagenda breder trekken 

dan alleen de infrastructurele 

gevolgen. 

Creatieve
oplossingen
Neimed gaat onderzoek doen 

naar effecten van de krimp.  

Maar het instituut wil meer.  

Nol Reverda: ‘We willen een 

kennisknooppunt zijn, een 

ideeënfabriek. Want er is 

behoefte aan vernieuwend 

denken.’ Een van de Neimedpro-

gramma’s is Nieuwe Ruimte. 

Alleen al in Parkstad Limburg 

moeten er dertienduizend 

woningen gesloopt worden, 

tegen zestigduizend euro kosten 

Neimed: een ideeënfabriek

‘Krimp is niet alleen kommer en kwel’ 
Limburg is een van de eerste Nederlandse regio’s waar het aantal inwoners daalt. 
Hoewel deze demografische ontwikkeling al lang geleden is voorspeld, is het woord 
krimp pas sinds kort een buzzwoord in bestuurskamers. Krimp hoeft niet altijd 
negatief te zijn. ‘Het biedt ook kansen’, zegt Nol Reverda, bijzonder lector Krimp.

Subsidies voor Zorgacademie Parkstad
De Zorgacademie Parkstad krijgt in totaal 1,1 miljoen euro subsidie 

van het Platform Beroepsonderwijs, de Provincie Limburg en van 

Parkstad Limburg. Het Platform Beroepsonderwijs HPBO wil met de 

subsidie nieuwe initiatieven ondersteunen op het gebied van 

zorg- en onderwijsinnovaties. De subsidie van de Provincie Limburg 

is specifiek bedoeld voor het inrichten van het skillslab, een 

leeromgeving waar leerlingen en personeel in een nagebootste 

situatie vaardigheden kunnen uitvoeren zonder risico voor 

patiënten. In de Zorgvallei ontstaat een skillslab waarvan alle 

partners in de Zorgacademie gebruik kunnen maken. 

Basic Life Support
In het kader van het ontwikkelen 

van e-learningmodules (blended 

learning modules; de combinatie 

van online leren en contactonder-

wijs) maakt de Zorgacademie een 

theoretische e-learning module 

Basic Life Support (AED) en 

Advanced Life Support (ALS) 

voor medewerkers en specialis-

ten van de deelnemende 

instellingen. De Provincie 

Limburg sluit aan bij dit initiatief 

en vraagt om een extra module 

van BLS/AED voor middelbare 

scholieren te ontwikkelen.

Omdat de Provincie dit laatste 

project voor de middelbare 

scholen mede subsidieert en 

daardoor meerdere instanties van 

deze mogelijkheid van e-learning 

gebruik kunnen maken, is 

besloten om dit onderwijs (vanuit 

Zorgacademie, Open Universiteit 

en Provincie) gratis beschikbaar 

te stellen.
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Ambitieus, maar realistisch en 

haalbaar. Dat zegt Joost Ruland, 

directeur van de faculteit 

Onderwijs van Hogeschool Zuyd 

over de plannen van de drie 

onderwijsinstellingen. Het 

educatief instituut gaat leraren 

opleiden die onderwijs geven aan 

kinderen vanaf vier jaar tot en 

met jong volwassenen. ‘Wij 

hebben de ambitie om iets heel 

bijzonders neer te zetten, van 

hoge kwaliteit. Wij willen een 

krachtige impuls geven aan de 

lerarenopleiding nieuwe stijl. 

Samen kunnen we dat beter.’ Het 

educatief instituut zal naast 

bachelor- en masteropleidingen 

ook onderzoek gaan doen naar 

effecten van onderwijsinnovatie. 

Bovendien wordt het onderwijs-

veld ondersteund met cursussen 

en zakelijke dienstverlening.

Een goede zaak
Het samenvoegen van de 

Pabo-opleidingen in Heerlen, 

Maastricht, Sittard en Roermond 

is alvast een goede zaak, zegt 

Norbert Verbaak in een interview 

met Science Guide. Verbaak is 

kwartiermaker voor de Commis-

sie Doelmatigheid Hoger 

Onderwijs, een nieuwe advies-

commissie voor onder andere 

het ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap. ‘Dit is 

een pro-actieve reactie op een 

naderende krimp van de 

onderwijsvraag die in meer 

regio’s actueel kan worden. Als 

krimp een breder voorkomend 

patroon laat zien, zal gekeken 

moeten worden naar doelmati-

gere vormen van hoger onder-

wijs. Kwaliteit vraagt ook een 

zekere massa.’

Samenwerking met 
het werkveld
Kenmerk van de Nieuwste Pabo 

is dat het opleidingsprogramma 

samen met het werkveld vorm 

gegeven wordt en dat het 

werkveld tevens een uitermate 

belangrijke rol speelt bij de 

uitvoering van het programma. 

Het hiertoe ingerichte samen-

werkingsverband van de Pabo 

van Hogeschool Zuyd en een 

vijftal Zuid Limburgse schoolbe-

sturen is eind 2009 door de 

NVAO (Nederlands Vlaamse 

Accreditatie Organisatie) 

gekwalificeerd als goed. Daarmee 

heeft het samenwerkingsverband 

het predicaat Opleidingsschool 

verworven en de daarbij horende 

financiële ondersteuning is 

toegekend. /

Educatief topinstituut in Zuid-Limburg
Hogeschool Zuyd, Fontys Hogescholen willen in 
samenwerking met Universiteit Maastricht een 
kwalitatief zeer hoogwaardig educatief instituut in 
Limburg vestigen. Hogeschool Zuyd en Fontys 
Hogescholen bundelen alvast hun Pabo-opleidingen 
in het zuiden van de provincie, in De Nieuwste Pabo.

per woning. Sloop werd tot nog 

toe betaald uit de opbrengst van 

de grond, die weer voor nieuw-

bouw kon worden gebruikt. Dat 

inkomstenpotje valt in een 

krimpscenario weg. ‘Daarom 

willen we samen met de 

inwoners ideeën gaan bedenken 

hoe je iets anders kunt met de 

sloopprojecten. Betrek er andere 

zaken bij,’ oppert de lector. 

Bijvoorbeeld een nieuwe 

stadsboerderij, die ingrediënten 

levert voor de regionale keuken, 

waarmee je weer toerisme kunt 

bevorderen wat nieuwe banen 

creëert. Dit voorbeeld illustreert 

hoe je praktisch alle faculteiten 

van de hogeschool bij de aanpak 

van het krimpvraagstuk kunt 

betrekken. ‘We moeten gediffe-

rentieerder leren denken.’ Nog 

een voorbeeld, het tweede 

project: in Parkstad Limburg 

dreigt de helft van de basisscho-

len te verdwijnen door de 

ontgroening. Wat doe je dan? Op 

de grens van twee dorpen een 

nieuwe school bouwen? Of ga je 

technologie inzetten om toch 

beide schoollocaties open te 

houden. Nol Reverda wil de 

computer beslist niet als de holy 

grail zien. ‘Maar je kunt wel 

dankzij de digitalisering zorg en 

onderwijs interactief dichterbij 

de mensen brengen. Investeer in 

plekken waar mensen elkaar 

fysiek kunnen ontmoeten, maar 

gebruik die ook voor interactieve 

diensten.’

Vliegwiel
Krimp heeft dikwijls een 

negatieve intonatie. Onterecht, 

vindt Nol Reverda. ‘Krimp is niet 

alleen kommer en kwel. Het kan 

ook als vliegwiel fungeren en 

een heleboel creativiteit 

losmaken.’ Dat wil Neimed 

aanwakkeren. ‘Je kunt namelijk 

niks tegen krimp doen. Moet je 

ook niet doen, want je kunt het 

niet tegen gaan. Je moet wel 

nadenken over de gevolgen en 

daar creatieve oplossingen voor 

bedenken.’ Want de kern van de 

krimpaanpak moet zijn: hoe hou 

je de kwaliteit van leven in de 

regio in stand? / Meer informatie over

Neimed staat op 

www.vanmeernaarbeter.nl
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Life Sciences Heerlen



‘Bij een bespreking
hebben we twee 
mensen bijna uit 

elkaar moeten
halen’
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Hans Koolmees
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Hoe Hogeschool Zuyd de kwaliteit van haar onderzoek bewaakt

Even snel, voor wie het niet helemaal 

duidelijk op zijn netvlies heeft: in 2001 werd 

op de Nederlandse hogescholen een nieuw 

fenomeen geïntroduceerd - lectoraten en 

kenniskringen. Een lector is een hooggekwa-

lificeerde deskundige met ruime ervaring in 

onderzoek op een bepaald vakgebied. 

Rondom de lector wordt een kenniskring 

gevormd, bestaande uit de lector en andere 

docenten. Hogeschool Zuyd heeft zestien 

lectoraten en er zijn vier onderzoekszwaarte-

punten vastgesteld.

Vragen uit de praktijk
Onderzoek aan hogescholen en dus ook aan 

Hogeschool Zuyd is praktijkgericht. Wat 

betekent dat? Hans Koolmees, beleidsadvi-

seur onderzoek bij de hogeschool: ‘Met 

praktijkgericht onderzoek wordt bedoeld dat 

de knelpunten of vragen uit de beroepsprak-

tijk altijd het startpunt en eindpunt vormen 

van de onderzoeksinspanningen. En dat de 

beroepspraktijk vrijwel altijd direct of 

indirect betrokken is bij de uitvoering van 

het onderzoek.’ Het is niet zo dat die vragen 

altijd even expliciet zijn: soms wordt door 

‘vraagarticulatie’ geprobeerd een onderhuids 

probleem aan de oppervlakte te krijgen, 

zodat er onderzoek gedaan kan worden. 

Koolmees: ‘Wat we vrijwel nooit doen is puur 

theoretisch onderzoek. Het moet altijd een 

praktijkcomponent in zich hebben.’

Geen kanon
Wie wel eens in aanraking is gekomen met 

kwaliteitsbewaking, weet dat er een gevaar 

op de loer ligt. Dat gevaar heet: bureaucratie. 

Onderzoek aan hogescholen is een relatief nieuw fenomeen. 
Termen als ‘lector’ en ‘kenniskring’ zijn nog niet heel diep in 
de samenleving geworteld. Dat maakt de bewaking van de 
kwaliteit van het onderzoek des te belangrijker. Hoe pakt 
Hogeschool Zuyd dat aan? Over vragen uit de praktijk, 
kanonnen en het ontbreken van de bekende la.
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Voor je het weet zijn medewerkers een 

substantieel deel van hun tijd kwijt met het 

invullen van allerlei formulieren die 

onderdeel vormen van het kwaliteitsbewa-

kingsproces. En dat kan weer grote gevolgen 

hebben voor de betrokkenheid van medewer-

kers bij de kwaliteitsbewaking. Wie een 

systeem voor kwaliteitsbewa-

king van onderzoek zoekt, zegt 

Hans Koolmees, hoeft maar om 

zich heen te kijken: ze zijn 

zowel nationaal als internatio-

naal beschikbaar. ‘Sommige 

hogescholen hebben ze ook in 

gebruik genomen. Maar 

dergelijke systemen zijn vrij 

zwaar. Het heeft iets van 

schieten met een kanon op een 

mug. Wij hebben gezegd: laten 

we nou een systeem ontwerpen dat slank en 

effectief is. Dat de lectoraten niet te zeer 

belast. Ik zal een voorbeeld geven. Vaak is 

een zeer uitgebreide zelfevaluatie onderdeel 

van een kwaliteitsbewakingsproces. Een 

lector stelt zo’n zelfevaluatie op en bespreekt 

deze met zijn medewerkers, die daar dan 

hun licht weer over kunnen laten schijnen. 

Zo’n proces neemt soms weken in beslag en 

trekt veel te veel energie weg uit een 

kenniskring. In plaats daarvan hebben wij 

een stellingenlijst gemaakt met ongeveer 

zeventig stellingen die betrekking hebben op 

de kernwerkzaamheden van de kenniskring. 

We vragen aan de lector en aan alle mede-

werkers van de kenniskring die lijst in te 

vullen - daar zijn ze een half uurtje mee 

bezig.’ De antwoorden worden vervolgens 

statistisch verwerkt en in een gezamenlijke 

bijeenkomst van vier uur besproken. Daar 

komen dan verbeterpunten uit naar voren. 

Zo is een systeem gecreëerd dat onderzoe-

kers en medewerkers weinig tijd kost en rela-

tief veel effect heeft. En dat ertoe geleid heeft 

dat het draagvlak onder de medewerkers 

voor het kwaliteitsbewakingsproces groot is. 

Koolmees: ‘Bij een bespreking hebben we 

twee mensen bijna uit elkaar moeten halen. 

Die waren het aanvankelijk zo fundamenteel 

oneens met elkaar dat we de gemoederen 

even tot bedaren moesten brengen. Dat geeft 

wel aan hoe groot de betrokkenheid is.’

Complimenten
Dat laatste constateerde ook de Validatie- 

commissie Kwaliteitszorg Onderzoek. Deze 

landelijke commissie valideert de kwaliteits-

zorgsystemen van hogescholen voor zover 

die betrekking hebben op onderzoek. ‘Het 

systeem geniet een groot intern draagvlak en 

het kwaliteitsbesef is erdoor gegroeid’, 

/ In 2009 zijn 5 nieuwe lectoren aangesteld / In totaal heeft Hogeschool Zuyd nu 16 lectoraten en daarmee verbonden kenniskringen / 8,1% van 

de docenten heeft in 2009 deelgenomen aan deze kenniskringen, dit zijn 112 docenten / Het aantal medewerkers dat begeleiding krijgt bij

promotie is gestegen naar 39 / In 2014 moet 10% van de docenten een promotie hebben afgerond / Hogeschool Zuyd besteedt niet meer dan 

2% van de begroting aan onderzoek.

  

‘Visitaties 
verdwijnen hier niet 

in een la. Er wordt 
iets gedaan met
de resultaten.’ 
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schrijft de commissie over de aanpak van 

Hogeschool Zuyd. En: ‘[De commissie] is 

enthousiast over de eigen - en vooral ook 

efficiënte invulling die de hogeschool heeft 

gegeven aan de brancheafspraken over 

visitatie van de onderzoekseenheden.’

Niet in een la
Evaluaties zijn leuk, maar dan? In een grote 

organisatie als een hogeschool zijn ongetwij-

feld voldoende laden te vinden om evaluatie-

rapporten in op te bergen en er nooit meer 

naar te kijken. Dit is een punt waar Kool-

mees graag nog even nadrukkelijk iets over 

wil zeggen. ‘Visitaties verdwijnen hier niet in 

een la. Er wordt iets gedaan met de resulta-

ten. Dat kan een koersverandering van een 

lectoraat zijn, het bevorderen van een 

grotere externe oriëntatie of een verbreding 

of versmalling van de scope van het lecto-

raat. In een enkel geval kan het zelfs leiden 

tot opheffing van een lectoraat of tot de 

instelling van een nieuw lectoraat.’ /

Kwaliteitsoordelen van onderzoek
In 2009 zijn de eerste vier lectoraten bezocht 

door de Validatiecommissie Kwaliteitszorg 

Onderzoek. Het eindoordeel was voor alle 

lectoraten positief. Twee lectoraten scoren op 

een aantal punten excellent. Het lectoraat 

Kennisontwikkeling Vaktherapieën voor de 

maatschappelijke relevantie van haar onder-

zoek, de relaties met de regionale en landelijke 

beroepspraktijk en verantwoorde besteding van 

overheidsgelden. Het lectoraat Autonomie en 

Participatie van Chronisch Zieken voor de 

voldoende en zichtbare bijdrage aan kennisont-

wikkeling en wetenschap. 

Bezocht door de externe visitatiecommissie 
‘Hoe eerlijker je 
bent, des te meer
je eruit haalt’
 
 
De kwaliteit van onderzoek moet bewaakt worden. In 2009 werd de 
kenniskring Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken 
bezocht door een externe visitatiecommissie. Lector dr. Sandra 
Beurskens over eerlijkheid en bescheidenheid. 

‘Het visitatieproces hebben we 

positief ervaren. Dat komt ook 

doordat de visitatie op een 

ontwikkelmanier gedaan is, op 

de toekomst gericht. Niet op een 

afrekenmanier, maar op een 

verbetermanier. Wat is de stand 

van zaken nu en wat zou nog 

beter kunnen? Dat vind ik een 

hele mooie insteek. Ons lectoraat 

bestaat nu acht jaar. We zijn 

gegroeid, en dan komt de vraag: 

waar gaan we naartoe?  

Hoe organiseren we de boel?  

De visitatie was voor ons in dat 

opzicht ook een bezinnings- 

moment, een bindende factor 

voor de groep.’

‘Op zich zijn we heel goed uit de 

visitatie gekomen. Een aantal 

punten waar we goed in zijn, 

werd bevestigd. En de punten die 

we verder door willen ontwikke-

len, zijn ook naar voren geko-

men. Dat komt ook doordat we 

zelf heel eerlijk waren in de 

visitatie. Dat is belangrijk, denk 

ik: hoe eerlijker je bent, des te 

meer je er voor jezelf uithaalt. 

Bijvoorbeeld: wij doen het qua 

onderzoek heel netjes en 

betrekken het onderwijs er goed 

bij. De betrokkenheid van het 

onderwijs is van onderop 

gegroeid. Maar nu is het tijd om 

dat ook te borgen, om het vast te 

leggen in beleid. Dat kwam ook 

uit de visitatie naar voren. Een 

ander verbeterpunt brachten de 

externe stakeholders naar voren. 

Zij vonden dat we iets te 

bescheiden zijn. We moeten 

meer naar buiten treden.’ /

Zwaartepunten
Met een sterke onderzoeksfunctie ondersteunt Hogeschool Zuyd de regionale kennis-

economie. Daarom heeft de hogeschool een aantal zwaartepunten benoemd die bijdragen 

aan de realisatie van zaken die belangrijk zijn voor de regionale ontwikkeling. Binnen deze 

zwaartepunten neemt het aantal projecten waarin studenten, medewerkers, bedrijven en 

andere organisaties samen relevante kennis opdoen en toepassen, steeds verder toe.  

De zwaartepunten zijn:

•  Nieuwe energie, nieuwe materialen en transitie naar een duurzaam gebouwde omgeving

•  Autonomie, participatie en sociale integratie van burgers

•  Internationale Kunstenfaculteit

• Toekomstgericht ondernemerschap / Lees meer over de zwaartepunten en projecten in 

het thema Samenwerken en samenleven@Zuyd
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Ronald Rovers
lector Gebouwde 
Omgeving en Regionale 
Ontwikkeling
inauguratie op
3 april 2009

Een transitie naar een duurzame 

samenleving, waarin grondstoffen 

en welvaart eerlijk verdeeld 

worden, klimaat en milieu niet 

belast worden. Daar wil Ronald 

Rovers met zijn lectoraat, in nauwe 

samenwerking met andere, naar 

toe. ‘We moeten in plaats van 

jagers en verzamelaars meer 

zaaiers en oogsters worden’, zegt 

hij. Het gaat niet alleen om 

technologie, maar ook om hoe we 

dingen organiseren. Daarbij nemen 

als het aan hem ligt de hogeschool-

faculteiten duurzaamheid als 

leidraad. ‘Het zou schandalig zijn 

als je studenten niet opleidt om 

deze transitie in de praktijk vorm 

te geven.’ 

Peter Peters
lector Autonomie
en Openbaarheid in
de Kunsten
inauguratie op 
15 april 2009

Een kunstenaar wil vrij zijn, 

autonoom. Tegelijkertijd moet 

kunst zich verantwoorden. En in 

het creatieve ondernemerschap 

komen kunst en economie bij 

elkaar. Op deze snijvlakken begeeft 

Peter Peters zich als lector 

Autonomie en Openbaarheid in de 

Kunsten. De spanning tussen 

openbaarheid en autonomie staat 

centraal in het onderzoek door dit 

lectoraat. ‘Studenten leren hier 

zichzelf te ontwikkelen. Tegelijker-

tijd weten we dat de kunstenaar 

die we hier opleiden, te maken 

krijgt met de realiteit van de 

arbeidsmarkt’, aldus Peter Peters. 

 

Nol Reverda
bijzonder lector Krimp
inauguratie op 
1 september 2009

Bevolkingskrimp biedt ook kansen. 

Alleen: die worden vaak nog 

onvoldoende gezien. Daar wil Nol 

Reverda met zijn lectoraat 

verandering in brengen. Hij is 

benoemd tot bijzonder lector 

Krimp bij Neimed, het nationaal 

kennisinstituut op het vlak van 

krimp. ‘De oprichting van Neimed 

is een erkenning van de ernst van 

de krimpproblematiek.’ Reverda wil 

het thema vooral breder trekken 

dan alleen de woningmarkt. 

Cultuur, sociale samenhang, zorg, 

ook dat zijn gebieden waar de 

krimp effect op zal krijgen. ‘Krimp 

is niet alleen kommer en kwel. Het 

kan ook een heleboel creativiteit 

los maken.’ 

 

José Bloemer
lector International 
Business and
Communication
inauguratie op 
24 september 2009

Klanten tevreden houden is vooral 

een kwestie van verwachtingen 

managen, vindt lector International 

Business and Communication José 

Bloemer. ‘Communiceer helder en 

duidelijk. Investeer in de lange 

termijn relatie.’ Want trouwe 

klanten zijn ambassadeurs en 

trekken nieuwe klanten aan. In het 

internationale speelveld - dankzij 

de globalisatie - is dat echter niet 

een vanzelfsprekendheid. Culturele 

verschillen spelen in toenemende 

mate een rol. Juist op dat punt 

begeeft het lectoraat zich. ‘Cross 

cultureel onderzoek is lastig.’ Maar 

wel nodig. En waar kun je dat beter 

doen dan in het achterland van 

Hogeschool Zuyd, waar het 

buitenland steeds op een steen-

worp afstand is? 

Nieuwe lectoren verwelkomd

 
In 2009 heeft Hogeschool Zuyd vier 
lectoren en één bijzonder lector 
verwelkomd. Een korte introductie.



januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december

Christoph Maria
Ravesloot
lector Innovatie 
Bouwproces en Techniek 
inauguratie op 
13 november 2009

Het lectoraat Innovatie Bouwpro-

ces en Techniek is een gezamenlijk 

lectoraat met Avans Hogeschool. 

Lector Christoph Maria Ravesloot 

werkt op beide locaties. ‘Ik probeer 

vooral de meerwaarde van de 

dubbele kruisbestuiving te zoeken’, 

zegt hij. Want er is niet alleen 

kruisbestuiving tussen Hogeschool 

Zuyd en deze Brabantse hoge-

school, maar ook met de lectoraten 

Nieuwe Energie en Gebouwde 

Omgeving van Hogeschool Zuyd. 

Het nieuwe lectoraat ondersteunt 

de bouwkolom met het versnellen 

van innovatie. ‘Dat kan door meer 

naar de gebruikers te kijken en 

belemmeringen te agenderen.”

 

Kijk voor een volledig overzicht 
van alle lectoraten op 
www.hszuyd.nl/lectoraten
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Life Sciences

Heerlen

Hogeschool Zuyd heeft momenteel 16 lectoraten
en bijbehorende kenniskringen
Inmiddels is bekend dat daar in 2010 nog een lectoraat

professionalisering van onderwijs en een bijzonder lectoraat 

zonnetechnologie in de gebouwschil bijkomen.

Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten

Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken

Comparative European Social Research and Theory

Gebouwde Omgeving en Regionale Ontwikkeling

Geïnspireerd Leren

Infonomie en Nieuwe Media

Innovatie Bouwproces en Techniek

Innovatief Ondernemen en Risicomanagement

International Business and Communication

Kennisontwikkeling Vaktherapieën

Kennisorganisaties en Kennismanagement

Life Sciences

Nieuwe Energie

Recht in Europa; recht in de Euregio

Technologie in de Zorg

Toerisme en Cultuur

 

New Energy for the Euregio

Jacques Kimman, lector 

Nieuwe Energie geeft op The 

Think Tank Meeting van Energy 

Hills een lezing met de titel 

New Energy for the Euregio. 

Think Tank Meetings zijn de 

maandelijkse bijeenkomsten 

van Energy Hills, het grens-

overschrijdend energiecluster 

in de Euregio. Hogeschool Zuyd 

is een van de partners, naast 

een groot aantal bedrijven en 

onder andere de RWTH Aachen 

en de Universiteit van Hasselt. /

Hogeschool Zuyd prominent 

op TechTop 2009

Hogeschool Zuyd neemt deel aan 

het evenement TechTop 2009.  

Dit is een tweedaags evenement 

waarin alle uitdagingen die de 

techniek biedt, voor het voetlicht 

komen. De provincie Limburg 

presenteert zich als dé regio die 

voorop loopt met techniek. /

Veel lof voor product van 

studenten Technische 

Bedrijfskunde

Studenten Technische Bedrijfs-

kunde die dit jaar de student- 

company Dureco Systems zijn 

gestart, grijpen in de landelijke 

finale van Jong Ondernemen net 

naast de eerste prijs. Hun water- 

besparende kraandop oogst wel 

veel lof. In de finale van de 

innovatiewedstrijd voor hogescho-

len eindigen ze op de tweede plek. /
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De krant opnieuw uitvinden
 
Krantenuitgevers zoeken naarstig naar nieuwe 
businessmodellen, nu het nieuws gratis weggeven op 
internet niet de oplossing biedt die ze verwacht 
hadden. Het lectoraat Infonomie en Nieuwe Media 
van Hogeschool Zuyd helpt ze hierbij in het project 
Designing the daily digital.

Zestien partijen, waaronder enkele omroepen, grote krantenuitge-

vers en kleinere uitgeverijen, doen hieraan mee. ‘Zij moeten hun rol 

opnieuw definiëren, er zijn nieuwe verdienmodellen nodig en we 

moeten de formats die we in een eerder project hebben ontwikkeld, 

testen bij proeflezers’, zegt Jan Bierhoff, associate lector bij de 

kenniskring en projectleider. Uitgeverijen zoeken naar nieuwe 

modellen, nu hun publiek snel vergrijst en jonge lezers hun heil op 

het internet zoeken. 

Het lectoraat gaat de bedrijven ook ondersteunen bij het ontwikkelen 

van nieuwe, strategische visies. Er is namelijk een omslag nodig van 

gedrukte media naar internet gebaseerde media. Met het onderzoeks-

project is een bedrag gemoeid van 850.000 euro, gefinancierd door 

het Stimuleringsfonds voor de Pers. Hogeschool Zuyd werkt hiervoor 

samen met TNO Delft en de kenniskring Crossmedia Content van 

Hogeschool Utrecht. /

Naast onderzoeken die passen bij de 

zwaartepunten van Hogeschool Zuyd vinden 

jaarlijks tal van andere interessante 

onderzoeken plaats. Binnen lectoraten, 

kenniskringen en faculteiten, door docenten 

en studenten. Een selectie.

Elektronische 
enkelband helpt 
onderwijs 
innoveren
 
Elektronisch toezicht met 
geavanceerde technieken als gsm 
en gps, lijkt de ideale oplossing 
voor verdachten die nog in 
afwachting zijn van hun proces. 
Maar biedt dit afdoende garanties 
voor de veiligheid van de 
omgeving? En welke consequenties 
heeft dit voor hulpverlener en 
verdachte? Op die vragen zoekt het 
lectoraat Infonomie en Nieuwe 
Media antwoord in het onderzoek 
Elektronisch Toezicht: naar een 
veiliger samenleving?

Opdrachtgever is Reclassering Limburg. 

Hoewel het om een regionaal project gaat, 

kunnen de uitkomsten ervan landelijke effec-

ten hebben. Als het elektronisch toezicht een 
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Life Sciences op de eerste rij 
bij onderzoek op Mars
 
Is er nu wel of geen leven op Mars? De faculteit Life 
Sciences van Hogeschool Zuyd draagt een steentje bij 
aan het vinden van het definitieve antwoord op die 
vraag. Michael Hendriks, student Chemie, heeft 
namelijk meegewerkt aan een onderzoek waarvan de 
resultaten in de Marslander gebruikt worden. 

De Marslander is het voertuig van de Europese ruimtevaartmissie 

naar de planeet Mars in 2017. Door met een lab on a chip bodemmon-

sters ter plekke te analyseren, kunnen wetenschappers straks 

vaststellen of er leven is geweest op Mars. Michael Hendriks heeft bij 

het bedrijf Chemtrix de allernieuwste moleculaire modelling software 

voor labs on a chip getest. In gewoon Nederlands: dit is een klein 

glasplaatje waar minuscule kanaaltjes doorheen lopen. Door hierin 

chemische stoffen te mengen met bodemmonsters van Mars, ontstaat 

er een reactie die het leven al dan niet aantoont. Met modelling 

software kun je virtueel nabootsen wat er straks op de planeet 

gebeurt, zodat je de juiste instellingen mee kunt geven. Heel nieuwe 

technologie die in het bedrijfsleven nog nauwelijks wordt toegepast, 

legt Michael uit. ‘Dat is het leuke aan deze opdracht. Het is heel 

nieuw en het is natuurlijk interessant om aan zo’n Marsproject mee 

te werken.’ 

De faculteit heeft deze microreactortechnologie nu al in 

het reguliere onderwijs ingebed. Hiervoor werkt de 

faculteit samen met Chemtrix, een hightech 

bedrijf op Chemelot dat de technologie mee 

ontwikkelt en vermarkt. ‘Door partner te 

worden, zitten we vooraan in deze nieuwe 

ontwikkeling en is onze faculteit straks the 

place to be als het om microreactortechnolo-

gie gaat’, zegt faculteitsdirecteur Jos 

Schreurs. /

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december
Meer dan honderd jonge 

kunstenaars bij COUP 

Maastricht

Meer dan honderd jonge kunste-

naars bundelen hun creatieve 

krachten in de vijftiende Coup 

Maastricht. De afgestudeerde 

kunstenaars van de Academie van 

Bouwkunst, de Toneelacademie, 

de Academie Beeldende Kunsten 

en het Conservatorium tonen dan 

de producten van hun vakman-

schap en verbeeldingskracht. /  

Pabo-studenten trekken Europa 

in voor onderzoek

Zo’n 140 tweedejaars Pabo- 

studenten zijn onlangs over heel 

Europa uitgezworven om in 

basisscholen onderzoek te doen. 

Ruben Bekkenutte, die voor deze 

onderwijsactiviteit in Nederland is 

gebleven, heeft volgens de 

studenten het beste onderzoek 

naar onderwijs afgeleverd. Hij 

deed onder andere onderzoek 

naar hoe ouders betrokken 

worden bij de ontwikkeling van 

hun kinderen op een zwarte 

school in Almere. / 

goed alternatief blijkt te zijn, kan het 

landelijk ingevoerd worden. ‘De toepassing 

van de gps-techniek in strafrechtelijke zin is 

nieuw,’ vertelt Annemie Heuts, docent Recht. 

‘Je kunt dit soort nieuwe technieken niet 

zomaar invoeren.’

Voor de docenten van de faculteit Recht, die 

in de kenniskring participeren, biedt het 

onderzoek een uitgelezen kans om innovatie 

uit het werkveld in te brengen in het 

onderwijs. ‘Kennis van een nieuwe werkprak-

tijk is een must voor de instandhouding en 

de verhoging van de kwaliteit van de 

opleiding,’ meent faculteitsdirecteur Jac 

Stevens. ‘Deelname aan het programma is 

daarnaast een uitstekende manier om mijn 

lesprogramma te verfrissen,’ vindt docent 

Methodiek Hannie Raaff. ‘Je hoort veel 

nieuwe dingen en staat weer stil bij de 

discussie over het privacyvraagstuk. Wat zijn 

de dilemma’s waar we tegenaan lopen? 

Welke nadelen kleven er aan de toepassing 

van elektronisch toezicht?’ /
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Platform:  Kunsten
Zwaartepunt:  Internationale Kunstenfaculteit 

Platform Internationale 
Kunstenfaculteit: 
Doorstoten naar
de Europese top 
Kunstdisciplines zijn naar elkaar 

toegegroeid, vloeien steeds vaker 

in elkaar over. Daarom zoeken de 

vier kunstfaculteiten elkaar op, 

bijvoorbeeld in het zwaartepunt-

project Quartier des Arts. Daarin 

gaat het enerzijds om adequate 

huisvesting van de kunstenoplei-

dingen, anderzijds een heel nieuwe 

geïntegreerde opleiding, naast de 

bestaande bacheloropleidingen, 

waarin de kunstdisciplines 

samensmelten. Voor de huisvesting 

zijn in 2009 enkele scenario’s 

ontwikkeld, zowel volledige 

nieuwbouw als aanpassing van de 

bestaande huisvesting. Voor de 

ontwikkeling van de nieuwe 

opleiding werkt het platform 

samen met de faculteit Cultuur en 

Maatschappijwetenschappen van 

de Universiteit Maastricht. Het 

curriculum van de opleiding 

Interdisciplinary Arts staat in de 

steigers. In het voorjaar van 2010 

begint de uitwerking ervan. In 

september 2011 start de eerste 

lichting internationale studenten. 

Voorwaarde is dat het ministerie 

van Onderwijs groen licht geeft 

voor een experimentele status. 

 

In 2010 moet ook het zwaartepunt-

project Internationalisering vorm 

krijgen. De kunstfaculteiten willen 

de bestaande opleidingen 

doorontwikkelen naar Europees 

topniveau. Bijvoorbeeld met een 

Europese Operaklas, een internati-

onale master Interieurarchitectuur 

en een Europese Theaterschool, 

initiatieven die in 2010 hun beslag 

moeten krijgen. Internationalise-

ring heeft een positief effect op de 

kunstopleidingen: het platform wil 

ermee bereiken dat de opleidingen 

zich qua kwaliteit kunnen meten 

met andere Europese hogescholen 

en universiteiten. 

 

Faculteiten Lectoraten Expertisecentra

• Academie van Bouwkunst Maastricht

• Academie Beeldende Kunsten Maastricht

• Conservatorium Maastricht

• Toneelacademie Maastricht

• Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten • Creative City

Het zwaartepunt Internationale Kunstenfaculteit is erop gericht het kunstonderwijs 
verder te internationaliseren op Europees niveau. Daar werken de kunsten- 
faculteiten aan op verschillende niveaus: een Europese ensemble-academie, 
Operaklas en Theaterschool, de uitbouw van de Creative Art Team Academy, 
een internationale masteropleiding Interieurarchitectuur en de ontwikkelingen 
van een internationale opleiding Landschapsarchitectuur. De meest in het oog 
springende projecten zijn echter de ontwikkeling van een opleiding 
Interdisciplinary Arts en een Quartier des Arts in het centrum van Maastricht. 
Daarmee leveren de kunstenfaculteiten een bijdrage aan de wens van de 
gemeente Maastricht om in 2018 Europese Culturele hoofdstad te worden.

Faculteiten Lectoraten Expertisecentra

• Academie van Bouwkunst Maastricht

• Academie Beeldende Kunsten Maastricht

• Conservatorium Maastricht

• Toneelacademie Maastricht

• Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten • Creative City• Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten • Creative City
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Niet alleen kunstenwijk in Maastricht; ook unieke hybrideopleiding met universiteit 

Quartier des Arts brengt kunstopleidingen
naar Europese top 

Samen met de Universiteit 

Maastricht, de gemeente 

Maastricht en de Provincie 

Limburg heeft Hogeschool Zuyd 

een ambitieus project in gang 

gezet: Quartier des Arts. Dit 

moet een kwartier in de stad 

worden met een grote diversiteit 

aan onderwijsgebouwen, 

plekken voor cultureel onderne-

merschap, ateliers, winkeltjes, 

podia, maar ook bistro’s en de 

bakker op de hoek. Een wijk 

waar studenten en docenten uit 

alle windstreken elkaar ontmoe-

ten en waar het publiek - gasten 

en inwoners - kennis maakt met 

hetgeen Maastricht op cultureel 

en kunstzinnig vlak te bieden 

heeft. Het is een van de grote 

projecten in Maastricht op weg 

naar Culturele Hoofdstad van 

Europa in 2018. Tegen die tijd 

moet er een Quartiers des Arts 

zijn gerealiseerd, waar de 

kunstfaculteiten en de nieuwe 

opleiding hun plek hebben 

gevonden, maar waar er ook 

podia en werkruimten voor 

alumni zijn. Leo Swinkels, 

directeur van de Toneelacade-

mie: ‘De weg naar het podium 

begint al in de opleidingen. In de 

eerste fase van de studie 

investeren we in talent, dan mag 

je je even terugtrekken uit deze 

wereld. Maar in de tweede fase 

moet je terugschakelen naar je 

omgeving en je publiek. Dat 

vraagt een externe gerichtheid 

die we met onze huidige locaties 

onvoldoende hebben. Dat willen 

we realiseren.’ 

Als we zo’n nieuwe wijk zouden 

kunnen ontwikkelen met een 

aansprekende architectuur, kan 

dat belangrijk zijn voor het 

beeldmerk van Maastricht. Dat 

zou de stadsontwikkeling een 

extra impuls kunnen geven’, zegt 

Harrie van den Elsen. Daarom 

ondersteunen de gemeente Maas-

tricht en ook de Provincie 

Limburg het plan volledig. 

Europese
topopleiding
Maar er moet méér komen.  

De andere ambitie is om op 

Europees topniveau een nieuw 

type opleiding te ontwikkelen: 

Interdisciplinary Arts. Dit idee is 

ingegeven doordat onder invloed 

van nieuwe media de kunstdisci-

plines en de wetenschappen 

steeds meer in elkaar vervloch-

ten raken. Maastricht loopt 

hiermee internationaal voorop. 

Nu wil de hogeschool samen met 

de drie partners een nieuwe 

Europese opleiding ontwikkelen, 

die jaarlijks zo’n vijfhonderd 

internationale studenten trekt. 

Het wordt niet alleen een 

interdisciplinaire studie, ook een 

hybride. ‘We gaan twee bloed-

groepen mengen, academische 

studenten en artistiek kunstzin-

nige studenten. Dat heb je 

nergens in West-Europa’, meent 

Leo Swinkels. ‘Niet in de plaats 

van, maar naast de bestaande 

opleidingen’, benadrukt Harrie 

van den Elsen, directeur van het 

Conservatorium Maastricht. Die 

moeten vooral hun identiteit 

behouden, maar gezamenlijk 

creëren ze samen met de 

universiteit iets nieuws. 

Aanhaken
Tegen 2012 moet er een go-no go 

voor het plan gegeven kunnen 

worden. Dan moet Maastricht 

ook zijn bidbook gereed hebben 

voor Maastricht Culturele 

Hoofdstad van Europa in 2018. 

Toch is het plan daar niet 

afhankelijk van. Leo Swinkels: 

‘Maastricht heeft gekozen voor 

het doorontwikkelen van kennis 

en cultuur. Daar ziet de stad 

kansen in. Als hogeschool haken 

wij daarbij aan. Of Maastricht nu 

wel of niet culturele hoofdstad 

wordt in 2018, doet niets af aan 

onze ambities als hogeschool.’ 

Want tegen de tijd dat Nederland 

beslist over de nominatie, in 

2014, moet het Quartier des Arts 

al op de rit staan. /

De kunstfaculteiten van Hogeschool Zuyd willen 
letterlijk en figuurlijk gaan bouwen. Sterker nog:
als het aan de faculteiten ligt, komt er een hele

kunstenwijk in Maastricht, met als kroonjuweel een in 
Europa unieke kunstopleiding - Interdisciplinary Arts 

- waar studenten gelijktijdig professioneel en
academisch interdisciplinair geschoold worden. 

Academie Beeldende Kunsten Maastricht
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Maastricht: 
Lieu de Passages
Er zal nog heel wat water door 

de Maas stromen voordat 

Maastricht zich Culturele 

Hoofdstad van Europa 2018 mag 

noemen. De inzet van alle 

partijen, waaronder ook de 

kunstopleidingen van Hoge-

school Zuyd, is noodzakelijk, zo 

is na de conferentie Maastricht: 

Lieu de Passages wel duidelijk. 

Maastricht: Lieu de Passages 

werd georganiseerd door 

Hogeschool Zuyd, Universiteit 

Maastricht en de Jan van Eyck 

Academie, samen met de 

gemeente Maastricht. De 

conferentie moest handvatten 

opleveren om de ambitie in 2018 

Culturele Hoofdstad van Europa 

te worden, waar te maken. Niel 

Peterson, van Liverpool Cultural 

Company, denkt dat Maastricht 

een belangrijke troef heeft. ‘Je 

hebt hier drie naties dichtbij 

elkaar. Je hoeft hier niet in het 

vliegtuig te stappen om naar 

elkaar toe te gaan. Dat is uniek.’ 

 
Zachte G
In Heerlen vond het Zachte G 

evenement Let’s get physical plaats. 

Zachte G is een community met 

zo’n driehonderd leden die iets 

van doen hebben met de 

creatieve sector. Het evenement 

werd aangegrepen voor de 

officiële start van het Consor-

tium Creatief MKB Limburg. Een 

project van het lectoraat 

Toerisme en Cultuur dat 

meerdere doelen heeft: een 

kenniscentrum voor het 

creatieve en reguliere mkb 

oprichten, een netwerkstructuur 

starten en competenties van 

creatieve ondernemers op het 

vlak van management en 

commercie ontwikkelen en 

versterken. /

 

 

Conservatoriumcongres opmaat naar hogere Europese ambities
Het jaarlijkse congres van de Association Européenne des Conservatoires, Académies de Musique et Musik-

hochschulen (AEC) streek begin november 2009 drie dagen neer in Maastricht. Inhoudelijk lag het accent op 

de groeiende rol van artistiek onderzoek in het muziekonderwijs. Dat speelt in heel Europa en is onderwerp van 

onderzoek binnen het lectoraat Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten. Artistiek onderzoek is een vitale 

innovatie in het muziekvakonderwijs. Deze trend sluit naadloos aan op de ambities van het kunstenplatform 

van Hogeschool Zuyd, dat samen met de Universiteit Maastricht werkt aan het project Quartier des Arts en 

een Europese opleiding Interdisciplinary Arts. ‘Drie dagen lang gastheer zijn voor ruim driehonderd vertegen-

woordigers van Europese conservatoria levert een fantastisch plaatje op. We hebben naar onze partners laten 

zien dat we als kunstenopleidingen en Hogeschool Zuyd een sterke Europese positie hebben.’ Hoewel het 

AEC-congres heel specifiek op het muziekvakonderwijs is gericht zijn de kennis en ervaring bruikbaar zijn bij de 

doorontwikkeling van de plannen van het hele platform. 

Creatieve industrie bloeit op

Samenwerken en samenleven@Zuyd

Platform:  Kunsten
Zwaartepunt:  Internationale Kunstenfaculteit

De creatieve industrie in Zuid-Limburg bruist. In Maastricht werd in 2009
volop nagedacht over de nominatie Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. 
In Heerlen vond het eerste evenement van het netwerk Zachte G plaats. 
Hogeschool Zuyd is bij beide initiatieven betrokken.  
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Avondonderwijs Havikstraat Sittard



We geven het toe: wie het 
begrip ‘leven lang leren’ 
hoort, zou bevangen kunnen 
worden door lichte schrik: 
een leven lang leren? Maar 
leren kan leuk zijn, en het is 
nodig bovendien. Lees wat 
Jos Schreurs, directeur van 
de faculteit life sciences van 
Hogeschool Zuyd daarover te 
melden heeft.
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Om de concurrentie-
kracht van bedrijven

op peil te houden



Jaarbeeld 2009 / 2010  Leven lang leren@Zuyd    85       

‘De ontwikkelingen in de samenleving en 

vooral in de beroepspraktijk gaan snel. 

Daardoor is de houdbaarheid van kennis 

beperkt. Tegelijkertijd wordt de concurren-

tiekracht van bedrijven vooral bepaald door 

de mate waarin ze hun medewerkers op 

niveau houden. Dus ‘leren’ kan zich niet 

meer beperken tot het één keer volgen van 

een opleiding van vier jaar. Leren is een 

permanent gegeven om bij te blijven en de 

concurrentiekracht van bedrijven op peil te 

houden. Want nieuwe kennis leidt tot 

nieuwe producten en nieuwe productietech-

nieken.’ Aldus Jos Schreurs.

Doelgroepen
Een hogeschool die zichzelf serieus neemt, 

moet zich bewust zijn van dat gegeven, zegt 

Schreurs. Hogeschool Zuyd ís zich daarvan 

bewust en wil een rol spelen bij het scholen 

van verschillende doelgroepen. Dat zijn 

allereerst natuurlijk de werknemers van 

bedrijven en instellingen. Hun kennis moet 

op peil gehouden worden. Maar ook voor 

met ontslag bedreigde werknemers is 

scholing belangrijk: daardoor worden ze 

beter bemiddelbaar. Schreurs: ‘Dat is nu 

bijvoorbeeld aan de orde bij een aantal grote 

instellingen hier in de omgeving.’ En ook 

voor werklozen is scholing belangrijk om 

hun kansen op de arbeidsmarkt te 

vergroten.’We zitten nu rond de tafel met het 

UWV: welke mensen zijn dat, wat kunnen 

we doen?’

Regierol
Hogeschool Zuyd wil mede, zo lezen we, ‘een 

regierol vervullen in de regionale ontwikke-

ling van Limburg’. Wat betekent dat? 

Schreurs: ‘Je kunt als hogeschool afwachten 

tot bedrijven naar je toekomen met een 

vraag. Een regierol is een actievere rol, je 

voegt iets toe. We kijken niet alleen naar 

scholing, we willen graag een intensievere 

relatie opbouwen met bedrijven. We willen 

meedenken. Waar gaat het met het bedrijf 

naartoe? Wat is de marktontwikkeling? Wat 

is nodig? Hebben we als hogeschool die 

kennis in huis? En zo niet, hoe kunnen we 

die kennis dan in huis halen?’

Service Design Center
Voor Hogeschool Zuyd zelf vormt dit alles 

een behoorlijke omslag. ‘Onze hoofdbezig-

heid was tot nu toe steeds: initieel onderwijs 

verzorgen. Dat zal zo blijven. Waar we 

naartoe willen, is dat we daarnaast een 

belangrijke rol gaan vervullen in het 

volwassenenonderwijs. We zijn nu zover dat 

Jos Schreurs
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we hiervoor een aanbod in de markt kunnen 

zetten. Tegen een bedrijf dat vijftien 

werknemers wil scholen, kunnen we nu 

alleen zeggen: ‘Daar hebben we die en die 

cursus voor. Hij begint in september.’ Grote 

kans dat te laat is voor die onderneming. De 

omslag naar maatwerk, naar co-creatie met 

de afnemer, is een lastig proces. Het bewust-

zijn dat het nodig is, is er. De regio vergrijst, 

onze reguliere instroom neemt af.’ Eén van 

de middelen om die omslag te maken, aldus 

Schreurs, is de inrichting van een Service 

Design Center. Een voorstel daartoe wordt nu 

binnen Hogeschool Zuyd besproken. ‘De 

kennis en de expertise die we als hogeschool 

hebben, zit bij onze faculteiten. Dat is zo en 

dat blijft zo. Maar die kennis tot een product 

maken, afgestemd op de behoeften van een 

bedrijf, dat moet centraal ondersteund 

worden. Bijvoorbeeld door een Service 

Design Center. Je moet met een bedrijf om de 

tafel gaan zitten, weten wat er in dat bedrijf 

speelt, meedenken in het hrm-beleid waaruit 

de scholing afgeleid kan worden. Je moet een 

offerte op maat maken. Er komt marketing 

bij kijken: wat voor het ene bedrijf geldt, 

geldt misschien ook voor een ander bedrijf. 

Ga je dan ook met dat andere bedrijf praten 

om het product aan te bieden, desgewenst in 

aangepaste vorm?’ Zo’n Service Design 

Center biedt ook het bedrijfsleven één vast 

aanspreekpunt, één loket, binnen de 

hogeschool.

Key-gegeven
Een andere belangrijke taak van hogescholen 

is het uitvoeren van toegepast onderzoek: 

bestaande wetenschappelijke kennis 

toepassen in nieuwe producten en productie-

technieken. Hogeschool Zuyd geeft daar in 

haar strategie voor de komende jaren hoge 

prioriteit aan. ‘Bij ons groeit het besef dat 

onderzoek en onderwijs meer geïntegreerd 

moeten worden, zodat zoveel mogelijk 

docenten betrokken worden bij het onder-

zoek en daardoor in staat zijn zich de actuele 

kennis eigen te maken. Als een vanzelfspre-

kendheid. Niet door incidentele bijscholing 

maar als een vanzelfsprekend onderdeel van 

de reguliere bedrijfsvoering. Dat is een 

key-gegeven: als we de kennis zelf niet 

hebben, kunnen we haar niet overdragen.’ /

Hogeschool Zuyd wil mee een 

regierol vervullen in de regionale 

ontwikkeling van Limburg. Door te 

doen waar zij goed in is: scholing 

verzorgen. De ontwikkelingen in 

samenleving en beroepspraktijk 

gaan snel en de houdbaarheid van 

kennis is beperkt. ‘Leren’ is niet 

langer het één keer volgen van een 

opleiding van vier jaar. Leren is 

een permanent gegeven, noodza-

kelijk om de concurrentiekracht op 

peil te houden. Gedeputeerde Odile 

Wolfs, verantwoordelijk voor 

onderwijs en arbeidsmarkt, 

reageert op de ambities van 

Hogeschool Zuyd.

Over scholing als instrument:

‘De provincie Limburg is groot 

voorstander van het instrument 

scholing om binnen alle geledingen 

van de arbeidsmarkt toe te passen. 

Scholing is het antwoord op de 

steeds hogere eisen die gesteld 

worden aan werknemers. Maar het 

is ook de geëigende reactie op de 

demografische ontwikkelingen die 

een krimpende beroepsbevolking 

te zien geven. Dit fenomeen 

kunnen we voor een deel het hoofd 

bieden als we in staat zijn een 

groter deel van het arbeidspotenti-

eel ook daadwerkelijk te betrekken 

bij de arbeidsmarkt.’

Over eilanddenken: 

‘Ik pleit er wel voor om daarbij niet 

vanuit een eiland te denken. 

De arbeidsmarkt heeft behoefte 

aan laag-, middelbaar- en 

hooggeschoolde medewerkers. Dat 

betekent dat op al deze niveaus 

aandacht voor scholing en training 

van de werkende beroepsbevolking 

moet zijn. Samenwerking met de 

ROC’s, maar ook met de Universi-

teit Maastricht en de Open 

Universiteit is dan nodig.’

Over samenwerking met 

Hogeschool Zuyd:

‘De Provincie hecht aan samenwer-

king met Hogeschool Zuyd en heeft 

bijvoorbeeld steun verleend aan 

het Servicecentrum Leven Lang 

Leren Limburg. Samen met de 

Hogeschool Zuyd werkt de 

provincie ook aan het Employability 

Platform Limburg. Dat platform 

moet gaan bestaan uit een aantal 

private en publieke partijen die 

belang hebben bij een goed 

opgeleide, mobiele en flexibele 

beroepsbevolking. Samen met 

enkele grote werkgevers, middel-

baar- en hoger beroepsonderwijs 

en kennisinstellingen van de 

sectoren is de Provincie actief om 

deze samenwerking van de grond 

te krijgen.’

Gedeputeerde Odile Wolfs over leven lang leren: ‘Niet vanuit een eiland denken’
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‘We meten werk- en levenservaring aan de 

hand van beroepsstandaarden met als doel 

deze ervaring op hbo-niveau te erkennen. 

Deze erkenning wordt vastgelegd in een 

ervaringscertificaat’, zegt Ine Sijstermans, 

EVC-expert van Hogeschool Zuyd. ‘Een 

EVC-procedure is bedoeld voor mensen die 

op een hoger niveau werken dan hun 

laatstgenoten opleiding. En dat niveau graag 

willen laten meten.’ 

Hoe werkt het?
In principe kan iedereen die daar belangstel-

ling voor heeft, zijn competenties door 

Hogeschool Zuyd laten meten. Het kost 950 

euro. Sijstermans: ‘Iemand die bij een 

voetbalclub werkt, kan daar allerlei ervaring 

hebben opgedaan. Door leiding te geven 

bijvoorbeeld, of op financieel gebied.’ Meten 

is een sleutelwoord bij een EVC-procedure. 

Ine Sijstermans: ‘Het begint met een 

intakegesprek: heeft een kandidaat een 

voldoende brede werkervaring om een 

EVC-procedure in te gaan? Pas als dat is 

vastgesteld, begint de procedure. De stan-

daard is een beroeps- of functieprofiel. De 

kandidaat moet zelf bewijsstukken aandra-

gen. Stukken uit zijn werk, bijvoorbeeld, die 

dienen als best practice voor datgene wat hij 

aan wil tonen. Bij elk bewijsstuk moet hij 

dan een startformulier invullen. Daarin 

beschrijft hij de beginsituatie, wat zijn taak 

was, wat het resultaat was, wat hij er van 

geleerd heeft of wat hij de volgende keer 

anders zou doen. Door dit allemaal in te 

vullen maakt de kandidaat zijn eigen 

portfolio, dat kost veel tijd. Het is een 

bewustwordingsproces waarbij de kandidaat 

begeleid wordt. Wanneer het portfolio gevuld 

is, wordt het zowel door een werkveldasses-

sor als door een opleidingsassessor beoor-

deeld. Onafhankelijk van elkaar. Dan volgt 

een gesprek, waarin de kandidaat nadere 

toelichting kan geven. Het doel is om het 

maximale uit de kandidaat te halen.’ 

Hogeschool Zuyd werkt nauw samen met 

mbo-opleidingen in de regio en kan met haar 

partners een EVC-procedure zowel op 

mbo- als op hbo-niveau uitvoeren. De 

hogeschool is voor EVC’s geaccrediteerd door 

het landelijk Kenniscentrum EVC. Aan het 

einde van het traject krijgt de kandidaat een 

ervaringscertificaat dat gelijk is aan deelcerti-

ficaten van een opleiding.

Wat kun je ermee?
Op de website van Hogeschool Zuyd kan 

iedereen onder ‘Direct Advies / EVC’ een 

quick scan doen om te kijken of het volgen 

van een EVC-procedure zinvol is. Maar 

waarom zou iemand een EVC-procedure 

volgen? Voor de hand liggend is dat een 

kandidaat een loopbaandoel heeft: een 

diploma halen of de resultaten meenemen in 

een sollicitatie. Sijstermans: ‘Ik ken één 

voorbeeld van een kandidaat die na een 

EVC-procedure meteen zijn diploma Com-

mercieel Management kreeg.’ EVC, zegt Ine 

Sijstermans, kun je zien als een van de 

instrumenten in het kader van leven lang 

leren. Het kan een intern mobiliteitsinstru-

ment zijn voor bedrijven en instellingen. Het 

bedrijf stelt zich de vraag: waar willen we als 

onderneming naartoe? Vervolgens meet je 

waar de medewerker staat ten opzichte van 

die toekomstige doelen. Deze aanpak biedt 

de mogelijkheid medewerkers heel gericht te 

laten doorontwikkelen.’ /

Erkenning Verworven Competenties:  
Het meten van
werk- en levenservaring
Tik ‘Erkenning Verworven Competenties’ in bij in Google, en je krijgt ruim 
14.000 hits. Dat begrip is goed ingeburgerd, denk je dan. Maar wie beter 
kijkt, ziet dat voornamelijk onderwijsinstellingen de uitdrukking bezigen. 
Terwijl het vooral bedrijven, instellingen en individuen zijn die hun voor-
deel kunnen doen met ‘EVC’. Een korte introductie.

’Een EVC-procedure is bedoeld voor 

mensen die op een hoger niveau werken 

dan hun laatstgenoten opleiding.‘

Ine Sijstermans
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Het Servicecentrum Leven Lang 
Leren Limburg, biedt advies en 
ondersteuning aan bedrijven en 
instellingen in de regio die hun 
medewerkers mogelijkheden willen 
bieden voor leven lang leren.  
Wat betekent dat precies? Over 
aanpassen, groeisectoren in de 
regio en anders denken.

Een ondernemer zou kunnen opmerken:  

‘Ik wil niet dat mijn medewerkers hun leven 

lang leren. Ik wil dat ze hun werk goed 

doen.’ Wat zou Linda Hendriks, projectmana-

ger van het Servicecentrum Leven Lang 

Leren, daarop zeggen? ‘Om je werk goed te 

blijven doen, is leven lang leren echt wel een 

vereiste. Ook bij werk dat behoorlijk 

repetitief lijkt, zie je dat zich in de omgeving 

van mensen veranderingen voordoen 

waardoor ze zich toch weer moeten aanpas-

sen. Ik was een tijdje geleden bij NedCar. 

Daar sprak ik met het hoofd human resour-

ces, en die zei tegen mij: ‘Oudere werkne-

mers hebben vaak moeite met het feit dat ze 

de ene dag Colts produceren en de andere 

dag Outlanders.’ Het steeds bezig blijven met 

vernieuwing, met andere dingen, blijft 

belangrijk.’

Het doel
Het servicecentrum wil de kenniseconomie 

stimuleren door leven lang leren in Limburg 

op een hoger peil te tillen. Samen met haar 

partners - Arcus College, Leeuwenborgh 

Opleidingen en Open Universiteit Nederland 

- wil Hogeschool Zuyd de in de regio aan- 

wezige kennis op dat gebied in het service-

centrum bundelen en ter beschikking stellen 

aan bedrijven en instellingen. Linda  

Hendriks: ‘Zo creëer je een gezamenlijk 

aanbod. Je bedient met elkaar de markt, 

zowel op mbo- als op ho-niveau.’ Daarbij is 

het natuurlijk belangrijk dat het servicecen-

trum aansluit bij de behoeftes die er in de 

regio leven.

Anders denken
‘We richten ons in eerste instantie op de 

zorg, de procesindustrie, leisure en econo-

mie/ICT. Waarom die sectoren? Het zijn de 

groeisectoren in de regio, maar ook de 

sectoren waar tekorten aan mensen gaan 

ontstaan, waar we echt actief mee aan de 

slag moeten in de regio. Daar zijn al projec-

ten voor, die we zoveel mogelijk willen 

ondersteunen. Daarnaast willen we een 

goede afspiegeling hebben van de regio, dus 

zowel grote bedrijven als het mkb. Het mkb 

is veel lastiger te benaderen, omdat mkb’ers 

bijna geen mensen uit het productieproces 

kunnen halen. De uitdaging is dan ook: hoe 

kunnen we het mkb erbij betrekken? Voor 

hen moeten we het ook aantrekkelijk 

maken.’ Niet direct een taak voor het 

Servicecentrum Leven Lang Leren Limburg, 

maar wel heel belangrijk voor de regio, is dat 

er sectoroverschrijdend gekeken wordt, zegt 

Linda Hendriks. ‘Als we zien dat er in 

sectoren tekorten zijn, kunnen we wel 

allemaal in dezelfde vijver gaan vissen, maar 

we zouden ook samen kunnen nadenken 

over de vraag: hoe gaan we daar nou mee 

om? Moeten we het werk misschien anders 

organiseren? Misschien moeten we in dat 

verband eens goed kijken naar technologi-

sche ontwikkelingen. We moeten in elk geval 

anders gaan denken over de manier waarop 

het werk verricht wordt. Dat zeg ik nu heel 

gemakkelijk, maar dat is het niet. Anders 

was het al gebeurd.’ /

Twee miljoen subsidie 
voor LevenLang Leren@
HsZuyd
Hogeschool Zuyd heeft twee 

miljoen euro subsidie binnenge-

haald in het kader van leven lang 

leren waarmee het programma 

versneld uitgevoerd kan worden. 

Zo worden bijvoorbeeld acht 

lopende onderwijstrajecten voor 

reguliere studenten nog voor het 

voorjaar van 2010 omgebouwd 

naar een variant voor volwasse-

nen. Met het geld kan Hogeschool 

Zuyd zich doorontwikkelen tot 

een topinstituut voor leven lang 

leren. De subsidie wordt 

uitgesmeerd over twee jaren, 

2010 en 2011, telkens 1 miljoen 

euro. Het geld wordt onder 

andere geïnvesteerd in het 

sneller ontwikkelen van blended 

learning concepten.

Maatwerk voor jongeren
Op 1 oktober is de Wet Investeren in Jongeren 

(WIJ) in werking getreden. Deze wet verplicht 

gemeenten om jongeren vanaf 18 tot 27 jaar 

die een uitkering aanvragen, een aanbod te 

doen. Dat kan een opleiding zijn, een 

leerwerkplek of een werkervaringsplek. 

Hogeschool Zuyd speelt in Zuid-Limburg een 

actieve rol in de uitvoering van deze wet om te 

voorkomen dat pas afgestudeerde jongeren 

tussen wal en schip vallen. 

Linda Hendriks

‘De ene dag een Colt, 
de andere een Outlander’ 

Het Servicecentrum Leven Lang Leren Limburg
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‘Een signaal dat men nieuwsgie-

rig is naar ons aanbod.’  

Zo reageerde Alice Gorissen, 

programmamanager Leven Lang 

Leren, na het eerste Open Huis 

(in september 2009) op de komst 

van zo’n 400 deelnemers.  

De tweede bijeenkomst, begin 

2010, trok minder deelnemers, 

maar méér mensen uit de 

doelgroep die de hogeschool 

voor ogen heeft: professionals, 

die om welke reden dan ook op 

zoek zijn naar een impuls voor 

hun loopbaan. 

MKB ondersteunen
Bezoekers waarderen het dat de 

hogeschool haar maatschappe-

lijke rol oppakt. ‘Het midden- en 

kleinbedrijf heeft niet de 

afdelingen en de draagkracht om 

zelf onderzoek te doen. Voor ons 

is de hogeschool daarom echt 

belangrijk’, zegt Dick Glimmer-

veen van PowerTrend AMR. Hij 

heeft het eerste Open Huis 

aangegrepen om in gesprek te 

komen met de lector Nieuwe 

Energie, Jacques Kimman. 

Werk zoeken
Het eerste Open Huis trok ook 

nogal wat alumni die net hun 

diploma hadden gehaald. Ze 

kwamen om te netwerken, zoals 

Ira Baggen (Facility Manage-

ment). Positief verrast was ze 

door het aanbod van de hoge-

school aan afstudeerders om na 

hun afstuderen nog een minor te 

volgen als ze niet direct werk 

vinden. Ira Baggen: ‘Zo’n periode 

van tien weken valt te overzien. 

Dat is beter dan aan een nieuwe 

opleiding te beginnen die jaren 

duurt.’ 

Impuls aan loopbaan
Ook professionals met ervaring 

hebben het open huis bezocht. 

Zij hebben vooral veel interesse 

voor de EVC-procedure, die hun 

praktijkervaring verzilvert. Roy 

Kengen (2003 afgestudeerd 

Bouwkunde) wil wel een nieuwe 

studie oppakken maar kijkt op 

tegen de lange duur ervan. 

‘Misschien dat ik via zo’n 

EVC-procedure vrijstellingen kan 

krijgen. Het klinkt interessant.’ 

Voor anderen is zo’n EVC-proce-

dure min of meer noodzakelijk. 

Ron Ritzen heeft na 28 jaar zijn 

baan als facilitair manager 

verloren. Het is moeilijk iets 

nieuws te vinden als je op 

hbo-niveau functioneerde, maar 

geen hbo-diploma’s hebt. ‘Ik wil 

nu weten waar ik sta, welke 

kennis ik moet actualiseren, 

voordat ik een keuze maak.’ /
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Opening hogeschooljaar: 

zo boeiend kan onderwijs zijn 

Stampvol was het Parkstadthea-

ter Heerlen. Zo�n 900 medewer-

kers, studenten en externe 

relaties hebben er de start van 

het nieuwe hogeschooljaar 

bijgewoond. Voorafgaand aan de 

officiële zitting nam minister 

Ronald Plasterk ruim de tijd om 

met studenten en docenten te 

praten. 

‘Hij toonde echt interesse en was 

zelf degene die de vragen stelde’, 

aldus Dien Mueters, die samen 

met Franklin Koll namens de 

studentenfractie in de CMR met 

de minister spraken. /

Global Mind Conference

bij hotelschool

De Hoge Hotelschool Maastricht 

organiseert voor de eerste keer 

de Global Mind Conference. 

Vierdejaars studenten die 

terugkeren van hun buitenlandse 

praktijkstage, wisselen hier hun 

ervaringen uit. Dit jaar hebben de 

hotelschoolstudenten in liefst 

twaalf verschillende landen, van 

Duitsland tot China en Zuid-Afri-

ka, hun praktijkstage gedaan.  

Ze hebben aan den lijve ervaren 

hoe het is om in een andere 

cultuur te wonen en te werken. /

Robots in de zoo

Studenten van ZuydRobotics,  

de vereniging van studenten van 

de faculteit ICT, laten in het 

GaiaPark in Kerkrade zien hoe 

leuk en bijzonder techniek kan 

zijn. In drie belevingswerelden van 

het Kerkraadse dierenpark 

bouwen ze samen met kinderen 

dieren- en dinorobots. /

Hogeschool Zuyd geeft loopbaan
van professionals impuls

Empower Limburg
Werknemers moeten mobieler 

worden. Ze moeten gemakkelijker 

hun loopbaan bij een andere 

organisatie voortzetten. Daarmee 

kunnen problemen door de 

komende krapte op de arbeids-

markt voorkomen worden. Enkele 

grote organisaties hebben 

daarom hun krachten gebundeld 

in Empower Limburg. Hogeschool 

Zuyd, waar mobiliteit al langer 

een HRM-speerpunt is, onder-

steunt de initiatieven van 

Empower Limburg.

Hogeschool Zuyd richt zich nadrukkelijk ook op andere doelgroepen dan de voltijd-
student. Professionals vinden, net als bedrijven, in de hogeschool een partner voor 
competentieontwikkeling en permanente educatie. De twee Open Huis bijeenkom-
sten voor deze doelgroep, hebben de behoefte aan deze rol aangetoond.

Ira Baggen

Dick Glimmerveen
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Platform:  Economie, Talen en Recht
Zwaartepunt:  Toekomstgericht ondernemerschap

Het zwaartepunt Toekomstgericht ondernemerschap richt zich op facilitaire en 
financieel economische dienstverlening. Er komen allerlei praktijkgericht 
thema’s aan bod, zoals startende ondernemers, bedrijfsopvolging, onderzoek 
naar Euregionale cultuurverschillen binnen ondernemingen, langer 
doorwerken in een innovatieve economie, de sociale en economische gevolgen 
van bevolkingskrimp, het vernieuwen van arbeidsorganisaties, het optimaal 
benutten van competenties van medewerkers voor verbetering van 
bedrijfsprestaties en de ontplooiing van talent. Daarnaast wil het platform van 
betekenis blijven voor de grote bedrijven die de financiële en administratieve 
ruggengraat van Limburg vormen. 

Werken aan morgen 
Toekomstgericht ondernemerschap 

(entrepreneurship) is voor het 

midden- en kleinbedrijf cruciaal. 

Het vraagt om hoog opgeleiden 

met zo’n ondernemende houding. 

Voor het platform Economie Talen 

Recht is ‘toekomstgericht 

ondernemen’ dan ook een logische 

zwaartepunt. 

Toekomstgericht denken en 

handelen is steeds meer een 

kritische succesfactor voor grote 

bedrijven en organisaties 

(intrapreneurship). Niet enkel met 

vandaag bezig zijn, ook met 

morgen. Op het niveau van het 

platform Economie, Talen en Recht 

werken de betrokken faculteits- 

directeuren intensief samen met 

het - inmiddels bij het platform 

ondergebrachte - Centre of 

Entrepreneurship Zuyd (CEZ) en 

met de eveneens aan het platform 

verbonden lectoraten.

Focus 
Waar de faculteiten focussen op 

afgestudeerden met een onderne-

mende en toekomstgerichte 

houding, leveren de lectoraten 

ondersteuning bij de omslag die 

daartoe binnen de bedrijven 

gemaakt moet worden en leveren 

ze waar nodig een bijdrage aan 

gewenste aanpassingen binnen het 

curriculum van de opleidingen. CEZ 

legt de verbindingen tussen 

bedrijfsleven, lectoraten en 

opleidingen. In die onderlinge 

samenwerking wordt niet alleen 

kennis ontwikkeld, maar wordt die 

nieuwe kennis ook omgezet in 

innovatie die direct bruikbaar is 

voor en ten goede komt aan het 

onderwijs/de opleidingen. Effecten 

van inzet van lectoraten en inzet 

van CEZ sorteren op die wijze 

direct effect (innovatie) voor het 

onderwijs.

Interne betekenis 
Intern zorgt het zwaartepunt voor 

focus in onderzoek door lectoraten 

en promoties binnen de kenniskrin-

gen. Het stelt de opleidingen 

bovendien in staat om een breed 

aanbod te ontwikkelen dat het 

niveau van de individuele opleiding 

overstijgt en voor de student 

aantrekkelijke extra’s biedt. 

Toekomstgericht Ondernemen zal 

daarnaast substantieel bijdragen 

aan de hogeschoolbrede speerpun-

ten zoals ondernemerschap, 

internationalisering, nieuwe 

doelgroepen. 

Externe betekenis 
Het platform wil een systematiek 

ontwikkelen waarmee organisaties 

markt- en competentieontwikkelin-

gen voor de korte en de lange 

termijn in kaart kunnen brengen. 

De Barometer Economie Limburg 

(BEL) levert de benodigde 

informatie (actuele meetgegevens 

over de economische ontwikkelin-

gen) die het ontwikkelen van de 

beoogde systematiek mogelijk 

maakt. De BEL ontwikkelingen 

worden elk kwartaal op TV Limburg 

nader belicht en besproken. De 

samenwerking met TV Limburg 

maakt het mogelijk om alle 

activiteiten rondom Toekomstge-

richt Ondernemen voor het 

voetlicht te brengen. TV Limburg 

vormt daardoor een van de podia 

voor profilering naar toekomstige 

studenten en naar het werkveld 

toe.

Faculteiten Lectoraten Expertisecentra

• Commercieel Management

• Facility Management

• Financieel Management

• People & Business Management

• Hoge Hotelschool Maastricht

• Internationale Communicatie

• Recht

• Kennisorganisaties en Kennismanagement

• Toerisme en Cultuur

• Innovatief Ondernemen en Risicomanagement

• International Business and Communication

• Recht in Europa; recht in de regio

• Centre for Entrepreneurship Zuyd
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Jaarbeeld 2009 / 2010 90     Samenwerken en samenleven@Zuyd



Belangrijke impuls voor deze 

samenwerking? Dat is de sterke 

daling van het aantal inwoners 

in Parkstad Limburg en de 

veranderde opbouw van de 

bevolking. Er komen meer 

ouderen, minder jongeren en 

dus ook minder studenten. En de 

beroepsbevolking slinkt. 

Zodoende kunnen voorzieningen 

in gevaar komen en datzelfde 

geldt voor het sociaal-econo-

misch leven in de regio en de 

regionale bedrijvigheid. De 

partners vinden deze situatie dus 

hét sein om in actie te komen. 

Oftewel: ze maken van de 

dreiging een kans.

Prima oplossing
‘We doen een goede poging om 

in deze regio met grote bevol-

kingskrimp toch uitstekend 

onderwijs te blijven verzorgen’, 

stelt Sioe Li Liem. Bij Hogeschool 

Zuyd is zij expertisemanager 

Quality of Life en voor Xperience 

Parkstad programmamanager 

onderwijs. Zij vervolgt: ‘We 

werken samen om er sterker uit 

te springen.’ Haar mening wordt 

gedeeld door Toon Theunissen, 

voorzitter van het College van 

Bestuur van het Arcus College. 

‘Onze samenwerking leidt tot 

krachten die een afzonderlijke 

instelling niet kan opbrengen. 

Gezamenlijk kunnen we de 

kwaliteit van ons onderwijs op 

peil houden, zodat de arbeids-

markt kan rekenen op goed 

opgeleid personeel. Xperience 

Parkstad zorgt dan ook voor een 

prima oplossing van het 

probleem in onze regio.’

Studenten begeleiden
De krimp het hoofd bieden. Dus 

zorgen dat de arbeidsmarkt een 

beroep kan doen op voldoende 

bekwame starters? Dan moeten 

studenten allereerst dus wel hun 

studie afmaken. ‘We kunnen ons 

geen uitvallers meer permitteren’, 

zegt Toon Theunissen stellig.  

Die nuchtere constatering 

stimuleert de onderwijsinstellin-

gen in ieder geval om studenten 

goed te begeleiden. En tijdens 

Campus Xperience Parkstad

Mooi, groen, levendig en veilig
Xperience Parkstad. Onder die naam slaan vier 
onderwijsinstellingen de handen ineen. Hogeschool 
Zuyd, Arcus College, Open Universiteit en Stichting 
Voortgezet Onderwijs Parkstad willen van hun locaties 
in Heerlen één onderwijscampus maken. Een campus die 
levendig, veilig en duurzaam is. Een omgeving waar 
studenten excellent en innovatief onderwijs krijgen. 
‘We werken samen om er sterker uit te springen.’

Hbo-certificaat voor 
gemotiveerde mbo’er
Xperience Parkstad wil mbo’ers 

meer mogelijkheden geven om al 

tijdens hun opleiding een of meer 

vakken te volgen op hbo-niveau. 

Met een hbo-deelcertificaat 

kunnen de onderwijsdeelnemers 

hun motivatie en hoger niveau 

voor een bepaald vak of 

deelterrein aantonen. Zij 

verhogen zo hun kwalificaties en 

versterken hun profiel voor de 

arbeidsmarkt. Een deelnemer aan 

de opleiding Allround operator bij 

het Arcus College kan bijvoor-

beeld ervoor kiezen een minor 

Integrale veiligheidskunde te 

volgen bij de Hogeschool Zuyd. 

Dit samenhangend vakkenpakket 

vormt een zinvolle specialisatie, 

die in een toekomstige functie als 

procesoperator in de chemische 

industrie zeker van pas komt. 

Ook de toekomstige werkgever 

zal te spreken zijn over de extra 

competenties waarmee deze 

starter de arbeidsmarkt betreedt.

Hbo-certificaat voor 
gemotiveerde mbo’er
Xperience Parkstad wil mbo’ers 

meer mogelijkheden geven om al 
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hun studie kunnen zij zich 

uitgebreid oriënteren op een 

baan. Sioe Li Liem: ‘Tot nu toe 

moeten studenten in een vrij 

vroeg stadium kiezen wat ze 

later willen worden. Het zit 

nogal dichtgetimmerd en dat 

gaan we veranderen.’ Xperience 

Parkstad wil studenten ook goed 

voorbereiden op een baan. Met 

andere woorden: ervoor zorgen 

dat ze in de praktijk van wanten 

weten. Toon Theunissen: ‘Dat 

doen we door studenten 

voortdurend in contact te 

brengen met de praktijk.’ 

Daarom komen er steeds meer 

goede contacten met bedrijven 

en instellingen, zodat leerlingen 

bijvoorbeeld tijdens stages en in 

leerwerkbedrijven de praktijk 

leren kennen. ‘Daarvan profite-

ren niet alleen studenten’, stelt 

Toon Theunissen. ‘Ook bedrijven 

en instellingen hebben er 

voordeel bij, omdat wij kennis 

met hen delen.’

Doorlopende 
leerlijnen
Xperience Parkstad stimuleert 

studenten ook om een hogere 

vervolgopleiding te volgen.  

De overgang naar die hogere 

opleiding verloopt nu nog niet 

altijd even soepel, weet Sioe Li 

Liem. ‘We weten vaak te weinig 

over de bagage van een student. 

Om daar verandering in te 

brengen, willen we dat bijvoor-

beeld docenten elkaar weten te 

vinden. Dan krijgen zij meer 

begrip voor het niveau van 

studenten. Bovendien werken we 

aan doorlopende leerlijnen, 

zodat de curricula van de 

opleidingen naadloos op elkaar 

aansluiten. Studenten ervaren de 

overgang naar een hogere 

opleiding dan als vanzelfspre-

kend.’ Toon Theunissen vult aan: 

‘Want studenten, die staan voor 

ons centraal. We willen hen 

zover mogelijk de weg wijzen.’

Dynamische campus
Infrastructuur en faciliteiten zijn 

eveneens terreinen waarop de 

partners van Xperience Parkstad 

elkaar weten te vinden en 

ambities willen waarmaken. 

Toon Theunissen: ‘Deze samen-

werking begint langzamerhand 

steeds meer vorm te krijgen.’ 

Waar moeten we dan aan 

denken? Allereerst aan de 

verkeersveiligheid, want de 

huidige Valkenburgerweg is een 

belemmering voor het verkeer. 

Daarom bepleiten de partners 

complete herinrichting van deze 

weg. Openbaar vervoer is het 

tweede issue. Dat moet er 

natuurlijk in ruime mate zijn en 

ook daarvoor maken de onder-

wijsinstellingen zich hard. 

Verder zal Xperience Parkstad 

een gemeenschappelijk parkeer-

beleid opstellen. Dat moet ertoe 

leiden dat de huidige problemen 

met parkeren tot het verleden 

behoren en omliggende wijken 

geen overlast meer ondervinden. 

Bovendien is het de bedoeling 

dat de onderwijsinstellingen nog 

inniger gaan samenwerken in de 

bedrijfshulpverlening. Daardoor 

kan de campus bij eventuele 

calamiteiten gemakkelijk en 

veilig ontruimd worden. Last but 

not least wordt onderzocht welke 

faciliteiten de campus dyna-

misch maken. Dan gaat het 

bijvoorbeeld om winkels en 

horeca. Daarvan zullen ook 

omwonenden zeker plezier 

hebben. Sioe Li Liem vult aan: 

‘We denken ook verder na over 

de manier waarop de facilitaire 

bedrijven van de instellingen 

kunnen samenwerken.’ Die 

samenwerking zal beslist leiden 

tot efficiëntere bedrijfsvoering. 

Daarover zegt Sioe Li Liem: ‘Naar 

mijn mening moet het geld dat 

we daardoor besparen ten goede 

komen aan het onderwijs.’

Duurzaam
Of het nu om het onderwijs gaat, 

de infrastructuur of de faciliteiten, 

duurzaam moet het zijn. Duur-

zaam gewonnen energie zal in de 

toekomst het thema zijn van 

nieuwe vakopleidingen en cur- 

sussen. Maar nu al is er in het 

onderwijs veel aandacht voor 

duurzaamheid. Sioe Li Liem: ‘We 

streven ernaar dat studenten 

zich tijdens hun studie minimaal 

één keer grondig verdiepen in 

duurzaamheid, want dat vinden 

we voor alle studenten een 

belangrijke competentie.’ Toon 

Theunissen is het gloeiend met 

haar eens. Hij noemt een illustra- 

tief voorbeeld: De Wijk van 

Morgen op AVANTIS European 

Science and Business Park. Samen 

met bedrijven werken studenten 

uit het vmbo, mbo en hbo daar 

aan ontwikkeling, bouw en exploi- 

tatie van vier energiezuinige en 

‘slimme’ gebouwen. De partners 

hebben eveneens een nauwkeurig 

standpunt over energie aan het 

papier toevertrouwd. Daaruit 

Samenwerken en samenleven@Zuyd
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blijkt onder meer dat de instel- 

lingen mikken op een CO2-neu-

trale exploitatie van de campus 

en dat zij onderzoek doen naar 

een biomassa-energiecentrale. 

Bijkomend voordeel? Studenten 

kunnen de geur opsnuiven van de 

nieuwste duurzame technieken.

Blik in de toekomst
Tot slot werpen we een blik in de 

toekomst. Hoe ziet de campus er 

over vijf jaar uit? Sioe Li Liem en 

Toon Theunissen zien het 

helemaal voor zich. ‘Zeer 

levendig en veilig’, zegt Sioe Li 

Liem, ‘een campus waar de 

identiteit van iedere instelling 

overigens goed zichtbaar blijft. 

Studenten voelen er zich op hun 

gemak. Docenten hebben 

contact met elkaar en er zijn 

volop relaties met bedrijven en 

instellingen die door ons 

onderwijs voortreffelijke 

medewerkers krijgen.’ Toon 

Theunissen: ‘Mooi en groen. Een 

omgeving waar mensen graag 

willen studeren!’ /

 

Risico afdekken
Anton Goos, adviseur business 

alignment, is vanuit Hogeschool 

Zuyd betrokken bij de samen-

werking. Hij vertelt: ‘De ruimte 

waar onze servers stonden, was 

weliswaar goed beveiligd, maar 

we hadden slechts één ruimte. 

Datzelfde gold voor de Open 

Universiteit. Als er een calamiteit 

is, dan loop je veel te veel risico. 

Daarom worden de servers 

verdeeld over ons rekencentrum 

en dat van de Open Universiteit.’ 

Bij die instelling is Ron Helwig 

directeur ICT servicecentrum en 

hij stelt: ‘Ogenschijnlijk is dit 

een kleine ingreep, maar wel een 

die grote voordelen heeft. Bij een 

calamiteit kun je overschakelen 

naar de andere locatie en blijft 

een gedeelte van de rekencapaci-

teit gehandhaafd. En we delen de 

faciliteit, zodat de kosten per 

instelling best meevallen.’

Stap verder
‘Arcus College en Hogeschool 

Zuyd gaan nog een stap verder’, 

vervolgt Anton Goos. ‘We gaan 

gezamenlijk servers en netwerk-

geheugen kopen en met elkaar 

delen. Die hardware wordt dus 

maar een keer aangeschaft en 

dat drukt de kosten behoorlijk. 

Het nieuwe ‘ijzer’ draait in de 

zomer van 2011.’ Nico Spaetjens, 

hoofd I&A bij het Arcus College, 

is er zeer tevreden over. ‘We 

krijgen op deze manier een 

prima voorziening. Bovendien 

gaan we de serverruimte van 

Hogeschool Zuyd gebruiken. 

Voordeel van al deze maatrege-

len is ook dat onze studenten 

straks overal op de campus bij 

hun bestanden kunnen.’

Kansen genoeg
De partners staan dus samen 

sterk. En er zijn nog kansen te 

over. Ron Helwig geeft een 

voorbeeld: ‘Wat mij betreft gaan 

onze specialisten samenwerken 

aan het beheer van de infrastruc-

tuur. Dan bereiken we een 

hogere kwaliteit en zijn we 

minder kwetsbaar als er 

specialisten vertrekken.’ Nico 

Spaetjens ziet dat ook wel zitten 

en vult aan: ‘We kunnen ook 

meer samen doen als het om 

applicaties gaat.’ /

Samen sterk in ICT
 
De partners van Xperience Parkstad werken concreet 
al samen op ICT-gebied. Voorbeelden? Ze delen voor-
zieningen, schaffen samen hardware aan en wisselen 
kennis uit. En dat blijkt alle partijen letterlijk en 
figuurlijk flink winst op te leveren.
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Globalisering is geen nieuw begrip, maar wel een begrip dat in zijn 

uitwerking verstrekkende gevolgen heeft - ook in ons dagelijks leven. 

Kijk alleen maar hoe vaak er ‘Made in China’ op producten staat die u 

gebruikt. Hogeschool Zuyd wil studenten en medewerkers zodanig 

toerusten dat ze goed uit de voeten kunnen in een internationale 

context. Maak kennis met het Programma Internationalisering.

‘Wat we willen 
bereiken? 

Twee jaar Programma Internationalisering
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Vraag Peter Hilderink, programmadirecteur 

internationalisering, wat Hogeschool Zuyd 

wil bereiken met het Programma Internatio-

nalisering en hij zegt, half schertsend: ‘Wat 

niet, zou ik bijna zeggen! In het strategisch 

plan staat duidelijk dat Hogeschool Zuyd zich 

wil ontwikkelen tot een hogeschool die op 

Europees niveau gekend en herkend wordt. 

Dat is een heel belangrijk element in het 

streven naar kwaliteit.’ 

Het Programma 
Internationalisering
Wat houdt het Programma Internationalise-

ring van Hogeschool Zuyd concreet in? Bert 

Kamphuis, senior medewerker en program-

mamanager internationalisering, gaat er 

eens goed voor zitten. ‘Met Zuyd Excellence 

Scholarships geven we excellente studenten 

van buiten de EU de gelegenheid aan 

Hogeschool Zuyd te studeren. Daarvoor 

stellen we een beurs van vierduizend euro 

per student per jaar beschikbaar. Dat is wel 

Wat niet, zou ik 
bijna zeggen!’

Peter Hilderink Bert Kamphuis
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afhankelijk van hun vooropleiding, de 

studievoortgang en geleverde prestaties. 

Iemand die niet presteert, krijgt die beurs 

niet meer.’ Peter Hilderink: ‘We zijn bezig 

een netwerk van internationale partners in 

te richten.’ Dat is op zich niet nieuw, maar 

wel de manier waarop het gebeurt. Hoge-

school Zuyd probeert die samenwerking als 

het ware van onderop vorm te geven. 

Hilderink: ‘We kijken naar bestaande 

samenwerking. Met wie werken lectoraten, 

faculteiten en opleidingen al samen? Op die 

manier proberen we vanuit success stories 

aanknopingspunten te vinden voor verdere 

samenwerking.’ Door zo te werken is de kans 

veel groter dat de samenwerking dieper en 

breder wordt. Bert Kamphuis: ‘We hebben in 

Maastricht nu ook centrale huisvestingsfacili-

teiten voor buitenlandse studenten gereali-

seerd. In een pand aan de Vijverdalseweg 

hebben we zeventig gemeubileerde kamers, 

in het voormalige Annadalziekenhuis vijftig. 

Huisvesting is één ding, maar een goede 

opvang en begeleiding van buitenlandse 

studenten is minstens zo belangrijk. Daar 

hebben we een programma voor ontwikkeld, 

zodat ze goed opgevangen worden en zich 

hier thuis voelen.’ Het is als het ware het 

spiegelbeeld van Young Professionals Overseas, 

het programma dat studenten van Hoge-

school Zuyd uitzendt naar het buitenland, 

zegt Peter Hilderink. ‘Hoe worden onze 

studenten daar opgevangen? Het zijn twee 

vergelijkbare vraagstukken die elkaar 

versterken.’ Een ander onderdeel van het 

Programma Internationalisering dat nu 

geïmplementeerd wordt, is de digitalisering 

van de database van inkomende en uitgaan-

de studenten. Dat betekent dat een buiten-

landse student zich online kan aanmelden en 

‘Huisvesting is één ding, maar een 
goede opvang en begeleiding van 

buitenlandse studenten is 
minstens zo belangrijk.’



Jaarbeeld 2009 / 2010  Internationaal@Zuyd    99       

/ Het aandeel buitenlandse studenten dat in 2009 aan Hogeschool Zuyd studeert is 13,5% (exclusief uitwisselingsstudenten) / 273 studenten 

van onze hogeschool doen buitenlandervaring op met een ERASMUS-beurs: 113 van hen studeren over de grens, 160 lopen stage in het buiten-

land / Het VSB-fonds en het HSP Talentenprogramma stellen beurzen beschikbaar / Een groeiend aantal studenten, docenten en stafmedewer-

kers neemt deel aan het Lifelong Learning Programme van de Europese Unie / 21 Amerikaanse studenten nemen deel aan de Spirit of Europe

Summer Course, die wordt georganiseerd door Hogeschool Zuyd in samenwerking met de HEC Management School van de Universiteit van Luik 

en de Fachhochschule Aachen; 33 hogeschoolstudenten studeren via het Magellan Exchange programma in Mexico en de VS. 

januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober / november december
Studenten Social Work doen 

onderzoek beeldvorming 

diversiteit

Ongeveer zestig studenten van de 

opleiding Social Work trekken 

Maastricht in om inwoners te 

interviewen. Hun doel is het 

verzamelen van informatie over 

de beeldvorming met betrekking 

tot diversiteit bij westerse en 

niet-westerse doelgroepen.  

De studenten zijn hiervoor 

uitgenodigd door het Participatie 

Team en de gemeente Maastricht. /

Duitse erkenning voor niveau 

faculteit Life Sciences

Chemiestudenten van de faculteit 

Life Sciences kunnen voortaan 

direct doorstromen naar een 

aansluitende masteropleiding bij 

de vakgroep chemie van de RWTH 

Aachen. Deze vooraanstaande 

Duitse technische universiteit 

heeft het opleidingsprogramma 

van Life Sciences beoordeeld en 

vindt dat studenten die met 

goede cijfers geslaagd zijn, direct 

in Aken hun masterstudie mogen 

beginnen. /

NID betrokken bij Linux-

certificering in Nederland

De opleiding Network Infra-

structure Design is betrokken bij 

de oprichting van het Linux 

Professional Institute Nederland. 

Het oprichtingsbestuur tekent 

tijdens Linux World een 

intentieverklaring met LPI 

Central Europe / Open Source  

Certification GmbH. /

Hogeschool Zuyd studenten 

organiseren JeugdRechtenDag

Studenten Commercieel

Management ondersteunen

de Provincie Limburg bij de 

organisatie van de JeugdRechten-

Dag. Deze dag is het startschot 

voor de Week van de Jeugdzorg. /

VSB-fonds
Het VSB-fonds verleent beurzen aan studenten die in het buitenland een 

masterstudie willen volgen en kunnen aantonen daar na terugkeer in 

Nederland hun voordeel mee te kunnen doen: 10 beurzen 

HSP Talentenprogramma 

Inkomende studenten 2009: 7 beurzen

Uitgaande studenten 2009: 1 beurs 

Zuyd Excellence Scholarships  

Kennisbeurzen voor niet EU/EER-studenten: 30 beurzen

Lifelong Learning Programme* 

LLP-studie in buitenland 2008-2009: 113 beurzen

LLP-stage in buitenland 2008-2000: 160 beurzen

* Voorheen Socrates en Erasmus: beurzen van de Europese Unie ter 

bevordering van mobiliteit van studenten, docenten en staf. 

online zijn gegevens kan invullen. Ook voor 

uitgaande studenten is het belangrijk dat er 

een centrale administratie is. Tot nu toe was 

dat versnipperd over de faculteiten hierdoor 

ontbrak het overzicht. Bert Kamphuis: ‘Stel 

je voor dat ergens een bom ontploft en dat 

de centrale organisatie van Hogeschool Zuyd 

niet weet hoeveel studenten van ons erbij 

betrokken zijn en of iedereen veilig is.’

Het echte werk
Nobody is perfect, en ook op het vlak van 

internationalisering zijn er ongetwijfeld 

dingen die beter kunnen. Bert Kamphuis:  

‘De Engelstalige informatievoorziening is 

weerbarstig. De Engelse versie van de 

website van Hogeschool Zuyd moet echt een 

impuls krijgen. Denk ook aan onderwerpen 

als regelgeving en studentenstatuut. Vaak 

zijn die ooit wel vertaald, maar niet meer 

geactualiseerd, zodat er achterhaalde 

documenten op het web staan.’ Al met al zijn 

Peter Hilderink en Bert Kamphuis niet 

ontevreden over het tempo waarin de 

internationalisering zich voltrekt. Maar 

vergeet niet, zegt Hilderink: ‘Het echte werk 

gebeurt bij de lectoraten, de faculteiten en 

opleidingen. Die moeten bezig zijn met hun 

curriculum, hun contacten en uitwisselings-

programma’s. Het Programma Internationali-

sering is voor een belangrijk deel gericht op 

het faciliteren daarvan.’ Bert Kamphuis: ‘De 

faculteiten bepalen de inhoud, wij zorgen 

voor de randvoorwaarden.’ /
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‘The Spirit of Europe’ 
in de Summer Course

‘My experience in 
Europe is one that I will 
carry with me for the 
rest of my life’
De Summer Course, waarin de 

HEC Management School van de 

Université de Liège, de Fach-

hochschule Aachen en Hoge-

school Zuyd samenwerken, werd 

in 2009 voor de derde keer 

gehouden. Het is een drie weken 

durend programma, vooral 

bedoeld om Amerikaanse 

studenten kennis te laten maken 

met Europa en de Euregio. 

Studenten volgen lessen, leggen 

bedrijfsbezoeken af en bezoeken 

instellingen als het Europees 

Parlement en het hoofdkwartier 

van de NAVO in Brussel. En dat 

maakt indruk, getuige bijvoor-

beeld de opmerking van Kattie 

Long van Delta State University 

in Cleveland, Mississippi: ‘My 

experience in Europe is one that I 

will carry with me for the rest of 

my life.’ Meer informatie over de 

Summer Course is te vinden op 

www.spiritofeurope.eu. 

Sinds drie jaar kent Hogeschool 
Zuyd het programma Young  
Professionals Overseas (YPO). 
Studenten gaan voor een periode 
naar India, Zambia of Zuid-Afrika 
om daar stage te lopen of een 
afstudeerproject te doen. 

Young Professionals Overseas is een leerbe-

drijf of, in goed Nederlands, een ‘student 

company’. Dat wil zeggen dat YPO gerund 

wordt door een student, in dit geval Bram 

Smits, student Facility Management. Hij 

krijgt daar ook gewoon voor betaald, in 

principe voor acht uur per week. Bonnie 

Weinstein, docent en regiocoördinator India 

van het programma: ‘Bram verzorgt de hele 

YPO-cyclus, zoals wij dat noemen. Vanaf het 

allereerste begin, vanaf de voorlichting, tot 

aan het moment dat de studenten terugko-

men. Bram regelt alles.’

De landen
In Zambia leeft 68% van de bevolking onder 

de armoedegrens, en Zuid-Afrika staat ook 

niet bekend om de sociale rust. Waarom deze 

landen? Wat is de gedachte erachter? Bonnie 

Weinstein: ‘In Afrika en India werken de 

studenten vaak aan grote projecten, aan 

ontwikkelingsprojecten die ook ten goede 

komen aan de bevolking. Er zit continuïteit 

in de projecten: nieuwe studenten gaan 

verder waar de anderen gebleven waren.’  

Zo wordt bijvoorbeeld in Zuid-Afrika een 

project uitgevoerd waarin studenten werken 

met verstandelijke gehandicapten. Uitgangs-

punt daarbij is zoveel mogelijk te kijken naar 

wat de mensen wél kunnen. Het project is 

overigens niet door Hogeschool Zuyd 

bedacht, het was een vraag vanuit Zuid-Afri-

ka zelf. Bonnie Weinstein: ‘In Afrika is het 

begonnen met gezondheidszorg, maar nu 

krijgen we ook meer vraag naar marketing-

studenten, studenten van de Hotelschool of 

Facility Management. Die kunnen bijvoor-

beeld helpen de producten die lokaal 

gemaakt worden te vermarkten. Het geld dat 

zo verdiend wordt, kan weer ingebracht 

worden in de projecten.’

Leren over jezelf
Tijd om Bram Smits, de student Facility 

Management die de front- en backoffice van 

YPO runt, aan het woord te laten. ‘Het 

internationale karakter van YPO spreekt mij 

heel erg aan. Je hebt veel contact met 

mensen uit het buitenland en met studenten 

die daar graag heen willen. Ik ben zelf ook 

via YPO naar het buitenland geweest. Niet 

voor een stage, maar om eens te kijken hoe 

het daar is zodat ik de studenten beter kan 

informeren. In september 2009 ben ik twee 

weken samen met Bonnie naar India geweest 

en heb daar nieuwe stageplekken gezocht en 

contacten onderhouden. We hebben de 

introductieweek met de studenten meege-

maakt in India. Ik vond het een geweldige 

ervaring waar ik heel veel aan heb gehad. Ik 

heb veel geleerd over de cultuur in India. Ik 

kan studenten nu ook beter informeren over 

India en wat ze daar te wachten staat.’ 

Bonnie Weinstein: ‘We zien dat studenten 

door deze ervaringen groeien. Niet alleen 

qua persoonlijkheid, maar ook professioneel: 

het contact met andere perspectieven 

vergroot hun kennis en hun vaardigheden. 

Ze leren zich aan te passen, te improviseren, 

geduld te hebben. Ze leren heel veel over het 

land - maar ook over zichzelf.’ /

Veel over het land leren - 
en over jezelf

Young Professionals Overseas in India, Zambia en Zuid-Afrika

Bonnie Weinstein
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januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november / december
Hogeschool Zuyd bruist

tijdens Kennis in Bedrijf

Hogeschool Zuyd bruist tijdens de 

achtste editie van Kennis in 

Bedrijf. Met 150 presentaties en 

meer dan 2500 bezoekers mag 

hét kennisevenement van de 

hogeschool met recht weer een 

succes worden genoemd. /

Merk-waardige cadeaus voor 

hogeschoolmedewerkers

Hogeschool Zuyd koopt dit jaar 

bijzondere kerstcadeaus voor 

haar medewerkers. Gerty 

Louppen (Bureau Communicatie) 

en Ida Kemp (faculteit Sociale 

Studies) zijn op pad gegaan om 

bijna tweeduizend merk-waardige 

cadeaus te kopen bij de lokale 

middenstand in de regio. /

Hogeschool Zuyd werkt internationaal ook samen 

met opleidingsinstituten. Hora Est is een samenwer-

kingsverband met negen hogescholen in de Euregio 

Maas-Rijn. Sinds midden jaren ’90 voeren zij samen 

internationale projecten uit op het gebied van 

kennisdeling en kennisontwikkeling. Al snel resul-

teerde dit in eigen projecten en een geheel eigen 

programma. De samenwerking is nodig. In de 

deelnemende landen is het lastig om nog nieuwe 

opleidingen op te zetten, terwijl daar wel behoefte 

aan is. In internationaal verband zijn er wel mogelijk-

heden dit te doen. Dankzij Hora Est is er een goed 

beeld van hoe verschillende landen en hogescholen 

hun opleidingen invullen. Dat maakt het afstemmen 

en ontwikkelen van nieuwe opleidingen eenvoudiger. 

De gezamenlijke opleiding Communication and 

Multimediadesign is hiervan het ultieme voorbeeld. 

In de komende jaren zal Hora Est inzetten op het 

opzetten van nieuwe internationale opleidingen, 

bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, 

energie en ouderenzorg. Daarmee kan Hora Est echt 

meerwaarde bieden voor de Euregio Maas Rijn. /

Hogeschool Zuyd is een van de grotere partners in Hora Est, 

bovendien is het secretariaat bij de hogeschool gevestigd. 

Bron: Zoek de Ruimte (door Facet’n)

Hora Est:
Euregionale
meerwaarde voor
student en 
maatschappij

De eerste International Week 
van Hogeschool Zuyd

‘Success in Action’
‘Success in Action’ that’s how  

I would describe the 1st 

International Week of Hogeschool 

Zuyd. The participation of students 

and their excellent presentations 

made me enjoy the event. Though 

the outstanding presenters in the 

program were many, the students 

made the event lively and learning 

centered as it should be in the 

educational context.’

Anne Kärki,

Satakunta University of Applied 

Sciences, Finland

‘das tolle Programm’
‘Ich möchte mich nogmals ganz 

herzlich für die Einladung an eure 

Hochschule nach Maastricht, das 

tolle Programm, die wunderbare 

Betreuung und die 

Aufgeschlossenheit Deiner 

Kolleginnen und Kollegen 

bedanken.’

Dagmar Schall,

Fachhochschule Köln, Duitsland

‘Improves the working 
and learning environment’
‘The ability to connect at 

international inter-disciplinary 

levels improves the working and 

learning environment for students 

as well as researchers and 

employees of a university. The 

‘International Week’ as well as the 

‘Knowledge in Action’ event 

organised by Zuyd University gave 

the unique opportunity to meet 

international partners with the 

same attitude to this statement 

and gave invaluable insight into 

co-operations between other 

universities within these 

disciplinary environments.’

Patrick Esser

Oxford Brookes University, 

Engeland

In 2009 organiseerde Hogeschool Zuyd voor het eerst de ‘International 

Week’. Doel: een platform creëren om de internationale partnerscholen 

nauwer bij Hogeschool Zuyd te betrekken. De International Week was 

gekoppeld aan de manifestatie Kennis in Bedrijf (‘Knowledge in Action’), 

waar Hogeschool Zuyd en bedrijfsleven elkaar ontmoeten. De laatste 

dag van de week werd gebruikt om het onderzoeksprogramma van 

Hogeschool Zuyd speciaal onder de aandacht te brengen. Deelnemers 

kwamen onder meer uit Rusland, Engeland, België, Duitsland, India en 

Turkije. Was het een succes? Drie deelnemers aan het woord.

Opleiding Network Infrastruc-

ture Design op werkbezoek bij 

NMa

Studenten van de afstudeerrich-

ting Network Forensic Research 

van de opleiding Network 

Infrastructure Design nemen een 

kijkje in de keuken van de 

Nederlandse Mededingingsautori-

teit. Het is voor hen de eerste 

keer dat ze bij een bedrijf dat 

forensisch onderzoek doet 

uitvoerig uitleg krijgen over de 

gehanteerde onderzoeksmethoden 

en werkwijzen. /
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Locaties
Bethlehemweg

Bonnefantenstraat

Brusselsestraat

Brusselseweg 

Franciscus Romanusweg

Herdenkingsplein

Lenculenstraat

Universiteitssingel

Havikstraat 

Valkstraat

Nieuw Eyckholt

Sportcentrumlaan
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1.	Bestuur	en	toezicht
Bericht van het College van Bestuur

Opdracht	voor	de	hogeschool	is:	meer	en	beter	opleiden	–	meer

onderzoek	samen	met	de	omgeving	en	versterking	van	de	bedrijfs-

voering.	Concretisering	van	deze	strategie	in	negen	lijnen	en	de

branding	van	Zuyd	hebben	in	verslagjaar	2009	centraal	gestaan.

De	belofte	van	Hogeschool	Zuyd	is	samen	creëren	wij	de	toekomst

met	eigen	verantwoordelijkheid	en	persoonlijke	aandacht	als	

centrale	waarden;	het	laden	van	de	organisatie	met	dit	merkverhaal	

en	de	vertaling	daarvan	naar	de	opleidingen	is	de	opdracht	voor	2010.

Ondernemerschap | I-arts | autonomie & participatie |  

nieuwe energie - nieuwe materialen

Vier	zwaartepunten	funderen	inhoudelijke	de	focus	van	platforms	

Economie	|	Talen	|	Recht,	Kunsten,	Quality	of	Life	en	Techniek	&	ICT.	

Faculteiten	hebben	het	eigen	onderwijsaanbod	en	de	marktvraag	

opnieuw	op	elkaar	afgebeeld.	Deze	repertoirebeschrijvingen	tonen	

ook	de	niches	zoals	combinaties	met	sport	en	een	aanbod	voor	het	

(internationale)	publieke	domein.	Verbinding	van	aanbod	op	de	vraag	

uit	de	markt	leidt	ook	tot	vraagstukken	op	organisatievlak	en	een	

andere	ordening	voor	de	samenwerking	van	vakgenoten.

Werkgroep docentprofessionalisering

Als	uitvloeisel	van	de	nieuwe	strategie	is	een	interne	werkgroep	

gestart	met	de	beantwoording	van	de	vraag:	hoe	ziet	de	docent	in	

2013	uit.	Voortdurende	professionele	ontwikkeling,	toetsing	door	

peers	plus	certificering,	creëren	van	eigen	autonome	regelruimte	en	

versterking	van	de	samenwerking	tussen	vakgenoten	over	organisato-

rische	grenzen	heen	zijn	lijnen	in	het	profiel	van	de	nieuwe	docent.

Stelseldiscussie | sectorplan hoger onderwijs Limburg.

De	opening	van	het	hogeschooljaar	door	minister	Robert	Plasterk	

vormde	tegelijk	de	aftrap	van	een	discussie	over	de	toekomstvastheid	

van	het	Nederlandse	hoger	onderwijs.	Naar	het	zich	laat	aanzien,	

liggen	er	geen	ingrijpende	stelselwijzigingen	in	het	verschiet.	Wel	is	

er	een	roep	om	profilering	en	(regionale)	verbinding.	Zuyd	heeft	dat	

traject	al	ingezet	met	de	keuze	voor	zwaartepunten,	verticale	

programmering	met	vo,	mbo	en	wo	en	de	keuze	voor	een	in	Europa	

(h)erkende	excellente	hogeschool.	Samenwerking	tussen	de	instellin-

gen	voor	hoger	onderwijs	in	Limburg	als	kennisregio	krijgt	verder	

vorm	in	het	sectorplan,	waarin	langs	de	kernpunten	van	de	Versnel-

lingsagenda	een	ambitieus	en	innovatief	investeringsprogramma	

wordt	ontwikkeld	mede	gericht	op	behoud	en	versterking	van	

hoogwaardige	werkgelegenheid.

Educatieve faculteit

De	samenwerking	met	Fontys	Hogescholen	in	de	Educatieve	Faculteit	

in	Sittard	ziet	toe	op	het	behoud	voor	Limburg	van	een	Pabo	met	een	

breed	arsenaal	aan	deskundigheid	en	schept	een	permanent	scholings-

aanbod	voor	leerkrachten	uit	primair	en	voortgezet	onderwijs.	

Onderzoek	naar	effecten	van	onderwijsinnovatie	en	het	nieuwe	leren	

completeren	de	ambitieuze	plannen,	die	in	nauwe	samenwerking	

met	het	veld	gestalte	krijgen.

Bestuursverklaring

Voorwerp	van	een	bestuursverklaring	is	de	mate	waarin	een	organisatie	

naar	het	oordeel	van	het	bestuur	in	control	is.	Hogeschool	Zuyd	kent	

daarin	een	traditie	en	ook	over	het	verslagjaar	2009	is	naar	het	oordeel	

van	het	College	van	Bestuur	sprake	van	een	afdoende	effectief	systeem	

van	interne	beheersing	en	controle	in	relatie	tot	de	financiële	en	

operationele	doelstellingen	van	de	hogeschool.	De	Integrale	Manage-

ment	Rapportage	(IMR)	is	in	2009	ontwikkeld	en	definitieve	inpassing	

in	de	P&C-cyclus	volgt	per	september	2010.	Met	dit	instrument	houden	

bestuur	en	management	grip	op	de	eigen	organisatie	en	zijn	in	staat	

om	realisatie	van	de	hogeschooldoelen	op	eenduidige	wijze	te	volgen	

en	zichtbaar	te	maken.

Een	in	control	statement	markeert	zeker	geen	eindsituatie,	maar	

veeleer	de	eigen	opdracht	om	verantwoording	te	kunnen	en	willen	

afleggen	over	vitale	bedrijfsprocessen.	Op	deze	weg	zijn	stappen	gezet,	

maar	ook	nog	stappen	te	gaan.	Goede	afstemming	van	personele	en	

financiële	gegevens	en	projectcontrol	blijven	de	aandacht	vragen,	

naast	de	stroomlijning	van	services	en	reductie	van	centrale	en	

decentrale	overhead	ten	gunste	van	de	onderwijsverzorging.

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	belang-

rijk	en	dat	vraagt	om	een	managementstijl	en	een	organisatiecultuur,	

waarin	openheid,	betrouwbaarheid,	aanspreken	op	verantwoordelijk-

heid,	risicobereidheid,	ondernemingszin	en	integriteit	vanzelfsprekend	

zijn.	Het	College	van	Bestuur	omarmt	deze	besturingsfilosofie	en	

verwacht	die	ook	van	het	management.

Functie jaarverslag

Met	dit	jaarverslag	legt	Hogeschool	Zuyd	verantwoording	af	over	de	

behaalde	resultaten	in	2009	en	met	dit	verslag	wordt	eveneens	voldaan	

aan	het	bepaalde	in	CAO	HBO	2007	/	2010	ter	zake	de	opstelling	van	

een	sociaal	jaarverslag.

Tot	slot	danken	wij	graag	eenieder	van	harte	die	in	2009	heeft	

bijgedragen	aan	de	inspanningen	en	prestaties	van	Hogeschool	Zuyd.

Heerlen,	15	juni	2010

Karel van Rosmalen	|	voorzitter	College	van	Bestuur
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Verslag van de Raad van Toezicht

Met recht een uitstekende hogeschool

Met	belangstelling	en	betrokkenheid	volgt	de	Raad	van	Toezicht	de	

ontwikkelingen	van	Hogeschool	Zuyd.	De	keuze	voor	excellentie	is	

zichtbaar	in	consequent	hoge	klasseringen	in	accreditaties,	studenten-

oordelen	en	polls	en	heeft	in	2009	geleid	tot	de	opnieuw	de	uitverkie-

zing	van	‘beste	grote	hogeschool’	in	de	Keuzegids	2010.	Ook	het	

behalen	van	de	eerste	plaats	in	de	‘categorie	Onderwijs’	bij	de	F.G.	

Kordes-trofee	voor	het	beste	publieke	jaarverslag	laat	zien,	dat	Zuyd	

oog	heeft	voor	adequate	verantwoording	en	een	goede	dialoog	met	de	

omgeving.	Eisen	die	je	mag	en	moet	stellen	aan	maatschappelijke	

ondernemingen	als	een	hogeschool.	Immers	het	creëren	van	publieke	

waarde	voor	de	omgeving	door	excellent	onderwijs	en	onderzoek	is	

de	opdracht	van	Hogeschool	Zuyd.	De	Raad	van	Toezicht	heeft	ook	

mogen	constateren,	dat	de	belofte:	samen	creëren	wij	de	toekomst	

daadwerkelijk	inhoud	heeft	en	inhoud	krijgt.

Samenstelling – werkwijze - verantwoording

In	2009	is	drs.	Gerald	Janssen	aangetreden	als	lid	van	de	Raad	van	

Toezicht	als	opvolger	van	Lambert	Zwiers	wiens	zittingstermijn	eind	

2008	expireerde.	Met	genoegen	heeft	de	Raad	per	ultimo	2009	de	

leden	Koen	Brams	en	Jan	Tindemans	voor	een	tweede	termijn	benoemd.	

Een	overzicht	van	de	samenstelling,	achtergronden	en	taakverdeling	

is	verderop	in	deze	verantwoording	opgenomen.

Sinds	2008	zijn	twee	commissies	binnen	de	Raad	van	Toezicht	actief.	

De	renumeratie-commissie	is	belast	met	het	werkgeverschap	van	de	

leden	van	het	College	van	Bestuur.	De	audit-commissie	heeft	bijzon-

dere	aandacht	voor	financiën,	(externe)	verslaglegging,	treasury	en	

onderhoudt	namens	de	Raad	contact	met	de	externe	accountant.	

Beide	commissies	zijn	in	voorbereidende	en	adviserende	zin	actief.	

De	dialoog	met	het	voltallig	College	van	Bestuur	en	besluitvorming-

door	de	Raad	geschiedt	in	het	plenaire	overleg.	Leidraad	voor	het	

eigen	handelen	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	en	fungeert	daarnaast	als	

adviseur	en	klankbord	voor	het	College	van	Bestuur.	CvB-besluiten	

ter	zake	grote	investeringen,	ingrijpende	samenwerking,	jaarplan	&	

begroting	en	jaarverslag	&	jaarrekening	vergen	de	goedkeuring	van	

de	Raad.

Buiten	regelmatig	overleg	met	het	College	van	Bestuur,	spreekt	de	

Raad	van	Toezicht	jaarlijks	ook	uitgebreid	met	de	Centrale	Mede-

zeggenschapsraad.	Via	deelname	aan	activiteiten	en	een	werkbezoek	

aan	faculteiten	versterkt	de	RvT	verder	zijn	band	met	de	hogeschool-

gemeenschap.

Zelfevaluatie

In	2009	heeft	de	Raad	van	Toezicht	opnieuw	een	zelfevaluatie	

uitgevoerd	aan	de	hand	van	een	check-list.	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.

Algemene	conclusie	uit	de	evaluatie	is,	dat	Raad	van	Toezicht	goed	

functioneert;	de	samenwerking	met	het	College	van	Bestuur	in	een	

goede	en	open	sfeer	verloopt	en	ook	de	informatie-uitwisseling	van	

goede	kwaliteit	is.	Een	punt	van	aandacht	is	wel	het	vroegtijdig	

meenemen	van	de	Raad	bij	het	formuleren	van	nieuw	beleid	en	het	

daadwerkelijk	doorzetten	van	de	verbeterslagen	op	het	vlak	van	de	

interne	beheersing.

Besproken onderwerpen

In	het	verslagjaar	heeft	de	Raad	van	Toezicht	in	zijn	vergaderingen	

uitgebreid	stil	gestaan	bij	de	volgende	onderwerpen:

•		Bespreking	en	vaststelling	Strategie	2009	/	2013	plus	de	uitwerking	

in	negen	lijnen;

•		Managementletter	2008	-	Jaarplan	2009	&	Meerjarenbegroting		

2009	/	20121;

•		Resultaten	jaargesprekken	leden	College	van	Bestuur;

•		Benoeming	CvB-lid	en	portefeuilleverdeling	College	van	Bestuur;

•		ZuydPLEIN;

•		Hrm	en	opvolging	van	het	management;

•		Ontwikkelingen	binnen	platform	Economie	|	Talen	|	Recht;

•		Gezamenlijke	Pabo	met	Fontys	en	plan	Educatieve	Faculteit	in	Sittard;

•		Huisvesting	in	zijn	algemeen;	realisatie	De	Dobbelsteen	in	Sittard	

in	het	bijzonder;

•		Resultaten	stress-test	in	kader	opvang	financiële	tegenvallers	door	

bezuinigingen;

•		Jaarverslag	2008	&	Jaarrekening	2008;

•		Ontwikkelingen	op	lange	termijn.

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	

onderlinge	samenwerking	Hogeschool	Zuyd	ieder	jaar	verder	brengen	

in	zijn	ontwikkeling	en	inhoud	geven	aan	de	centrale	waarden:	eigen	

verantwoordelijkheid	en	persoonlijke	aandacht	op	weg	naar	een	in	

Europa	(h)erkende	excellente	hogeschool.

Heerlen,	15	juni	2010

mr. J.J. Fransen van de Putte	|	voorzitter	Raad	van	Toezicht



Feiten en cijfers  Zuyd 2009   111       

2.	Feiten	en	cijfers
Tenzij	anders	aangegeven,	is	de	peildatum	voor	alle	cijfers	31	december	

2009.	Alle	berekening	betreffen	aantallen	op	hogeschoolniveau,	tenzij	

anders	aangegeven.	Hierdoor	worden	‘dubbelingen’	-	bijvoorbeeld	

wanneer	een	student	opleidingen	volgt	bij	twee	faculteiten	-	niet	

meegeteld;	afwijkingen	t.o.v.	voorgaande	jaarverslagen	kunnen	hiervan	

het	gevolg	zijn.

Streefwaarden en resultaten 2009

Thema Stuurvariabele Streefwaarde 2009 Resultaat 2009

Onderwijs Uitgedaagd in onderwijs studenttevredenheidsonderzoek > 3,5* 3,6*

Accreditatie geen facet onvoldoende en 9 facetten 

goed of excellent

100% 100%  

(NQA oordelen in 2009)

Diplomarendement Afgestudeerd cohort 2003 62% 56%

Onderzoek medewerkers in lectoraat  10% 8,1%

Internationalisering % buitenlandse studenten > 15% 13,6%**

Financieel exploitatieresultaat 0,3 miljoen euro 2,6 miljoen euro

financiële reserve solvabiliteit tussen 25 en 33% 31,9%

overige opbrengsten % inkomsten buiten rijksbijdrage en 

collegegelden als % van jaaromzet

13% 10%

* score op 5-puntsschaal

** nog steeds slechts decentraal geregistreerd; actie in kader IMR geëntameerd
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Financieel verslag 2009

Ontwikkelingen

Het	jaar	2009	wordt	gekenmerkt	door	enerzijds	de	dreiging	van	

afnemende	inkomsten,	anderzijds	door	plannen	die	gericht	zijn	

op	de	verdere	versterking	van	de	positie	en	continuïteit	van	de	

hogeschool.	De	belangrijkste	ontwikkelingen	op	een	rij:	

1.	 Anticiperen	op	mogelijke	bezuinigingen	rijksbijdragen	

Bezuinigingen	op	de	rijksbijdragen	als	gevolg	van	de	economische	

crisis	zijn	niet	uitgesloten.	Hierop	is	in	2009	geanticipeerd	door	

middel	van	het	opstellen	van	een	zogenaamde	stresstest.	Hierin	

zijn	acties	uitgezet	om	te	komen	tot	gerichte	maatregelen	ingeval	

een	korting	op	de	rijksbijdrage	van	10%	of	meer	reëel	wordt.		

2.	 Terugloop	contractopbrengsten		

Door	de	economische	crisis	loopt	de	opbrengst	contractactiviteiten	

snel	terug.	Vooralsnog	worden	externe	opdrachten	uit	lopende	

contacten	uitgesteld.	Ten	opzichte	van	2008	is	de	opbrengst	

contractactiviteiten	met	M€	0,7	afgenomen.	De	opbrengst	

subsidies	is	nagenoeg	gelijk	aan	voorgaande	jaren.		

3.	 Invoering	planning	&	controlcyclus	op	basis	van	studiejaar	in	2009

Het	in	2008	genomen	besluit	de	plannings-	en	controlcyclus	naar	

studiejaar	in	te	richten	in	plaats	van	kalenderjaar	is	ingevoerd	

per	1	september	2009.	Voor	de	periode	1	januari	2009	tot	en	met		

31	augustus	2009	(studiejaar	2008	/	2009)	was	er	eenmalig	sprake	

van	een	verkort	boekjaar.		

4.	 Overnameplannen	Fontys-opleidingen	

In	2009	zijn	inmiddels	vergevorderde	plannen	ontwikkeld	tot	

overname	van	de	Sittardse	Fontysvestigingen	lerarenopleiding,	

opleiding	Pedagogiek	en	de	faculteit	Onderwijs.	Doelstelling	is	

deze	opleidingen	samen	met	de	eigen	faculteit	Onderwijs	onder		

te	brengen	in	het	Educatief	Centrum	Limburg.	De	financiële	

implicaties	van	dit	plan	worden	in	beeld	gebracht	middels	een	

nog	lopend	due-diligence	onderzoek.		

5.	 Huisvesting	

In	2009	waren	er	vooral	investeringen	in	het	gebouw	Brusselse-

weg	Maastricht	en	werd	een	begin	gemaakt	met	de	verbouwing	

van	Kasteel	Bethlehem	van	de	Hoge	Hotelschool	tot	Teaching	

Hotel.	Voor	het	project	De	Dobbelsteen	in	Sittard	werden	enkel	

voorbereidingskosten	gemaakt;	over	de	realisatietermijn	kan	nog	

geen	duidelijkheid	worden	gegeven.		

6.	 Grote	projecten	met	financiële	impact	

In	2009	liepen	of	werden	aanzetten	gedaan	voor	de	volgende	

grote	samenwerkingsprojecten:

	 -	Educatief	Centrum	Limburg

	 -	Zorgacademie

	 -	Quartier	des	Arts	Maastricht

	 -	Wijk	van	Morgen

	 -	Teaching	Hotel	Hoge	Hotelschool

	 -	Chematerials	campus

	 -	Xperience	Parkstad

	 -	Vilans

Governance

In	de	afgelopen	jaren	heeft	de	hogeschool	gewerkt	naar	een	situatie,	

waarin	aparte	aandacht	voor	governance-ontwikkelingen	minder	en	

minder	aan	de	orde	is.	Openheid	en	transparantie	zijn	sleutelwaarden,	

evenals	de	omarming	van	de	principes	van	goed	bestuur	met	de	

HBO-branchecode	Governance	als	richtinggevend	kader.	Jaarlijks	

expliciteren	College	van	Bestuur	en	Raad	van	Toezicht	óf	voldaan	

wordt	aan	de	code:	comply;	dan	wel	waarom	afgeweken	wordt:	

explain.	Met	de	invoering	van	een	Klokkenluidersregeling	en	een	

Integriteitscode	in	het	verslagjaar	voldoet	de	hogeschool	nu	volledig	

aan	de	code.	In	2010	volgt	een	landelijke	evaluatie	van	de	HBO-branche-

code	en	ZUYD	zal	daarin	actief	participeren.

Het	verslag	van	de	Raad	van	Toezicht	over	2009	is	samengesteld	aan	

de	hand	van	algemeen	erkende	uitgangspunten	van	corporate	

governance.	Daarmee	maakt	de	Raad	uitdrukkelijk	expliciet,	op	

welke	wijze	het	toezicht	is	verricht.	Aangezien	de	Raad	zelf	aan	geen	

nader	toezichtregime	is	onderworpen,	wordt	zo	duidelijk	waarop	de	

Raad	kan	worden	aangesproken	door	de	buitenwereld	en	welke	

voornemens	zijn	gemaakt.	Als	voorbeeld	moge	dienen:	de	afspraak	

tot	het	daadwerkelijk	organiseren	van	countervailing	power	tussen	

bestuur	en	toezicht	om	langs	deze	weg	bij	te	dragen	aan	de	kwaliteit	

van	de	strategie	en	de	voorgenomen	uitvoering	daarvan.

Financieel resultaat

Het	resultaat	2009	komt	uit	op	M€	2,6	positief.	Voor	het	tweede	

achtereenvolgende	jaar	ligt	het	financiële	resultaat	op	dit	niveau	

(2008	M€	2,4	positief)	en	ruim	boven	begroting.	Dit	komt	door	de	

conservatieve	wijze	van	begroten	gecombineerd	met	een	strakke	

begrotingsdiscipline.

Ten	opzichte	van	de	begroting	2009	is	de	gunstige	resultaatafwijking	

van	M€	2	per	rubriek	als	volgt:

Resultaateffect

x M€ Positief negatief

rijksbijdragen 1,7

collegegelden 0,5

financiële baten 0,4

contractopbrengsten en projectsubsidies 1,3

overige baten 0,4

personeelslasten 1,0

Afschrijvingen 0,5

huisvestingslasten 0,7

financiële lasten 0,1

Totaal 4,3 2,3
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Resultatenrekening 2009 Realisatie 2009 Begroting 2009 Realisatie 2008

 Baten

rijksbijdragen 95.011 93.302 87.348

collegegelden 21.462 20.992 20.215

baten werk i.o.v. derden 6.086 7.366 6.771

overige baten 6.870 6.478 7.702

Totaal baten 129.429 128.138 122.036

Lasten

personeelslasten 91.723 90.778 86.262

Afschrijvingen 6.945 7.405 6.712

huisvestingslasten 7.872 8.605 7.524

overige lasten 19.442 19.447 16.913

Totaal lasten 125.982 126.235 117.411

Saldo baten en lasten 3.447 1.903 4.625

Financiële baten en lasten

financiële baten 987 542 1.081

financiële lasten 1.798 1.903 3.277

Saldo financiële baten en lasten -811 -1.361 2.196

Resultaat 2.558 542 2.429

Resultatenrekening over 2009, bedragen x € 1.000

Bron: Jaarrekening 2009 

De	resultaatontwikkeling	van	de	laatste	4	jaren	grafisch	weergegeven:

Ontwikkeling financieel resultaat 2006 / 2009

Het	financiële	resultaat	is	als	volgt	tot	stand	gekomen:	

Herkomst financieel resultaat 2009

x M€

centraal en ondersteunende Diensten 1,0

faculteiten 2,1

Lectoraten -0,4

gelieerde rechtspersonen (privaat) -0,1

Totaal 2,6

Het	meest	opvallend	is	het	positieve	resultaat	van	de	groep	faculteiten.	

Het	is	vooral	de	positieve	aanpassing	van	de	rijksbijdragen	in	de	loop	

van	het	jaar	die	geleid	hebben	naar	dit	betere	resultaat.	

Financiële positie

De	financiële	positie	wordt	weergegeven	door	middel	van	het	eigen	

vermogen,	solvabiliteit,	weerstandsvermogen	en	liquiditeit.	

Financiële positie

2009 2008 Sector

eigen vermogen (m€) 37,1 34,6 nvt

solvabiliteit 31,9% 30,0% 36,1%

Weerstandsvermogen 28,7% 28,3% 33,8%

Liquiditeit 85,4% 87,5% 69,9%

De	toevoeging	van	het	resultaat	aan	het	eigen	vermogen	heeft	geleid	tot	

verbetering	van	de	solvabiliteit	en	weerstandsvermogen.	Solvabiliteit	

wordt	uitgedrukt	als	%	eigen	vermogen	ten	opzichte	van	het	balans-

totaal,	weerstandsvermogen	als	%	eigen	vermogen	ten	opzichte	van	

de	totale	baten.	

Solvabiliteit	en	weerstandsvermogen	liggen	onder	het	sectorgemid-

delde.	Echter	op	basis	van	andere	van	belang	zijnde	referenties,	zoals	

de	rapportage	Commissie	Don	en	de	intern	gehanteerde	norm,	kan	

gesteld	worden	dat	de	financiële	positie	van	de	hogeschool	ruim	

voldoende	is	om	financiële	risico’s,	respectievelijk	een	structurele	

daling	van	de	inkomsten	op	te	vangen.	
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Lasten: de belangrijkste ontwikkelingen 

Personeelslasten

De	personeelslasten	zijn	M€	1,0	hoger	dan	begroot.	De	samenstelling	

van	de	afwijking	is	als	volgt:

x M€ Resultaateffect

positief negatief

hoger formatieverbruik (0,9%) - 0,8

Lagere gpL (1,5%) 1,3 -

hogere dotatie voorziening personeel - 1,0

Activiteiten personeel - 0,1

Deskundigheidsbevordering 0,3 -

inhuur personeel - 0,7

Totaal 1,6 2,6

Het	hoger	formatieverbruik	en	inhuur	personeel	houdt	verband	met	

de	groei	van	het	aantal	studenten.	De	toegenomen	deelname	aan	de	

Fit-	en	SOP-regeling	(werktijd	verkorting	senioren)	heeft	geleid	tot	een	

hogere	dotatie	dan	begroot.	De	GPL	(Gemiddelde	Personeelslast)	is	te	

hoog	begroot.	

Afschrijvingslasten

Vertraging	in	de	huisvestingsinvesteringen	verklaart	de	lagere	

afschrijvingslasten	(M€	0,5).	

Exploitatie huisvesting

Besparing	op	schoonmaakkosten	door	Europese	aanbesteding	(M€	0,3)	

en	lagere	energie-	en	onderhoudslasten	hebben	de	huisvestingskos-

ten	met	M€	0,7	teruggebracht.	

Financiële lasten

Vertraging	bij	de	investeringen	huisvesting	verklaren	de	lagere	

financiële	lasten.	

Baten: de belangrijkste ontwikkelingen 

Rijksbijdragen

De	rijksbijdragen	zijn	M€	1,7	hoger	dan	begroot.	Het	verschil	kan	als	

volgt	worden	gespecificeerd:

x M€ Resultaateffect

positief negatief

Lagere onderwijsvraag (bekostiging) - 0,6

prijs- en overige budgetaanpassingen 2,6 -

Actieplan leerkracht - 0,3

Totaal 2,6 0,9

De	genoemde	overige	budgetaanpassingen	hebben	met	name	betrek-

king	op	de	toekenning	van	de	functiemixgelden	(Plasterkgelden)	

en	extra	toekenningen	in	het	kader	van	rendementsverbetering.	

In	het	kader	van	het	Actieplan	Leerkracht	is	de	rijksbijdrage	verlaagd.	

Compensatie	vindt	plaats	via	een	extra	toeslag	op	het	collegegeld,	

zijnde	€	23	per	student	met	ingang	van	het	studiejaar	2009	/	2010.	

Collegegelden

De	hogere	opbrengst	collegegelden	is	M€	0,5	en	is	voor	M€	0,3	

afkomstig	van	de	genoemde	toeslag	Actieplan	Leerkracht	en	voor		

M€	0,2	het	gevolg	van	meer	inschrijvingen.	

Contractopbrengsten en projectsubsidies

De	economische	crisis	is	hier	duidelijk	voelbaar.	Er	is	voornamelijk	

sprake	van	uitstel	van	opdrachten.	

Overige baten

De	overige	baten	bestaan	uit	opbrengst	detachering	personeel	en	

studentenbijdragen.	

Financiële baten

Hogere	renteopbrengsten	door	vertraging	in	investeringen	en	een	

niet	begrote	koerswinst	op	beleggingen	verklaren	de	hogere	

financiële	baten	(M€	0,6).	

Beloning bestuurders en honorering toezichthouders

De	beloning	van	bestuurders	van	Hogeschool	Zuyd	wordt	vastgesteld	

door	de	Raad	van	Toezicht	en	volgt	het	landelijk	beloningsbeleid	voor	

HBO-bestuurders	gebaseerd	op	de	branchecode.	In	het	verslagjaar	

heeft	WOPT-melding	plaats	gevonden	voor	twee	bestuurders	op	

grond	van	een	zeer	geringe	overschrijding	van	het	normbedrag	door	

toekenning	van	een	flexibele	beloning.

In	dit	verslagjaar	beliep	de	honorering	van	de	toezichthouders	een	

totaalbedrag	van	€	44.400.	De	honorering	voor	de	voorzitter	bedroeg	

€	9.200	en	voor	de	leden	€	6.400.	De	honorering	van	de	leden	van	de	

Raad	van	Toezicht	is	geheel	in	lijn	met	de	in	het	HBO	gebruikelijke	

Hay-beloningsystematiek	voor	toezichthouders.

naam Functie Realisatie 2009 Begroting 2009 Realisatie 2008

Drs. c.m.A. van rosmalen Voorzitter cvb 192.000 185.000 176.000

Drs. m.h. Dunnewijk-budé Lid cvb 194.000 185.000 188.000

Dr. J.m.h.m. Willems Lid cvb 178.000 171.000 171.000

Drs. r.b. Vetkamp msc Lid cvb 29.000 - -

Totaal 593.000 541.000 535.000

beloning bestuurders hogeschool Zuyd in 2009

bron: Dienst personeel en organisatie
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Treasury

Beleggingen	in	obligaties	zijn	gewaardeerd	tegen	nominale	waarde,	

met	uitzondering	van	de	perpetuele	lening	ING.	Deze	wordt	gewaar-

deerd	tegen	marktwaarde.	

Samenstelling effectenportefeuille per 31.12.2009

x M€ nominale 

waarde

beurswaarde 

ultimo 2009

balanswaarde 

ultimo 2009

4,17% iNg groep 03/.. 

perpetueel

2.420 1.296 1.296

3,87% citigroep 03/10 995 1.004 995

4,25% goldman sachs 

group 03/10

500 506 500

6,50 Ned. Waterschaps- 

bank 05/35

300 236 300

Totaal 4.215 3.042 3.091

In	2009	verbeterde	de	koers	van	de	ING-perpetuele	lening	met	een	

geldwaarde	van	M€	0,3	waardoor	een	deel	van	het	in	2008	geboekte	

koersverlies	(M€	1,4)	werd	goedgemaakt.	De	rating	van	de	ING-lening	

is	in	2009	aangepast.	Hierdoor	voldoet	de	lening	niet	meer	aan	de	op	

16	september	2009	gepubliceerde	Regeling	beleggen	en	belenen.	

Gedwongen	verkoop	is	op	grond	van	een	overgangsregeling	voor	

bestaande	posities	niet	noodzakelijk.	

Het	treasurybeleid	van	Hogeschool	Zuyd	is	vastgelegd	in	een	treasury-

statuut.	Dit	statuut	zal	in	de	loop	van	2010	worden	geactualiseerd	in	

overeenstemming	met	de	bepalingen	zoals	opgenomen	in	de	Regeling	

Beleggen	en	Belenen	die	met	ingang	van	1	januari	2010	is	ingegaan.

Materiële investeringen

Huisvesting

De	huisvestingsinvesteringen	vinden	plaats	als	uitvoering	van	het	

huisvestingsplan	2004	/	2014.	Het	met	het	huisvestingsplan	gemoeide	

investeringsbedrag	is	M€	63,5.

De	investeringen	2009	zijn:

Samenvatting investeringen huisvesting 2009

x M€

brusselseweg 2,6

AbK herdenkingsplain 0,4

Nieuw eyckholt 0,6

hotelschool chateau bethlehem 0,8

Nieuwbouw sittard 0,1

Kleine verbouwingen en aanpassingen 0,4

Diversen 0,2

Totaal 5,1

De	voor	2009	begrote	huisvestingsinvestering	was	M€	7,7.	Het	

realisatiepercentage	ligt	hiermee	op	71%.	De	oorzaak	van	de	lagere	

realisatie	is	vooral	vertraging.	Tot	en	met	2009	bedragen	de	investe-

ringen	M€	15,5.	Hiermee	is	24,3%	van	het	totale	huisvestingsinveste-

ringsbudget	besteed.	

Inventaris en inrichting

In	2009	werd	M€	2,3	(63%)	geïnvesteerd	van	een	investeringsbudget	

van	MK€	3,7.	De	gerealiseerde	investeringen	zijn	voor	49,2%	ICT.	

Ontwikkelingen control

Investeringen	in	control	blijven	noodzakelijk.	De	hiervoor	noodzake-

lijk	te	zetten	stappen	zijn	opgenomen	in	het	intern	beheersplan	2010	

/	2011.	Het	plan	richt	zich	op	de	verbetering	van	de	AO/IB	(adminis-

tratieve	organisatie	en	interne	beheersing),	een	systematiek	voor	

prestatiemeting	(IMR	=	integrale	managementrapportage)	en	de	

inbedding	van	beide	in	de	Planning-	en	Controlcyclus.	

Helderheid in de bekostiging

In	het	kader	van	de	regelgeving	Helderheid	in	de	Bekostiging	hebben	

faculteiten	in	hun	jaarverslag	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.

Intern	zijn	deze	inventarisaties	door	de	eigen	interne	Commissie	

Helderheid	&	Bekostiging	beoordeeld	op	mogelijke	strijdigheid	met	

de	genoemde	regelgeving.	Conclusie	van	deze	beoordeling	is,	dat	in	

geen	van	de	gemelde	activiteiten	en	gebeurtenissen	sprake	is	van	

strijdigheid	met	de	geldende	regelgeving.
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Toekomstperspectief

Afgezien	van	mogelijke	kortingen	op	de	rijksbijdrage	als	gevolg	van	

de	economische	crisis	zijn	de	financiële	perspectieven	voor	de	

Hogeschool	Zuyd	niet	ongunstig.	De	meerjarenraming	2009	–	2013	en	

de	ontwikkeling	van	een	aantal	relevante	parameters	onderschrijven	

deze	stelling.

Meerjarenraming 2009 / 2013

x M€ 2009/010 2010/011 2011/012 2012/013

financiële resultaten 0,4 -0,3 0,1 0,8

Ontwikkeling parameters inkomsten (groei)

Volgens kaders meerjarenraming 2010 / 2014

Aantal studenten 1,5%

productie (basis bekostiging) 3,6%

Voor	de	terugloop	van	de	contractopbrengsten	wordt	compensatie	

gezocht	door	ontwikkeling	van	programma’s	in	het	kader	van	de	

Nieuwe	Aanpak	Doelgroepen.

Begroting 2009 / 2010

De	samengevatte	begroting	voor	2009	/	2010	is	als	volgt:

Begroting 2009 / 2010

M€  

rijksbijdragen 94,2

collegegelden 21,7

overige baten 15

totaal baten 130,9

personeel 92,7

huisvesting 13

materieel 20,2

projecten 3,3

Totaal lasten 129,2

Bedrijfsresultaat 1,7

Saldo financiële baten en lasten -1,3

Begrotingsresultaat 0,4

Op	basis	van	de	managementrapportages	tot	en	met	april	2010	kan	

verwacht	worden	dat	dit	begrote	positieve	resultaat,	afgezien	van	nog	

niet	bekende	tegenvallers,	haalbaar	lijkt	te	zijn.	De	meerjarenraming	

2010	–	2014	wordt	in	juli	2010	worden	vastgesteld.	
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Accountantsverklaring

Aan	het	College	van	Bestuur	en	de	Raad	van	Toezicht	

van	Stichting	Hogeschool	Zuyd	te	Heerlen

Opdracht

Wij	hebben	gecontroleerd	of	de	in	hoofdstuk	2	op	bladzijde	112	tot	en	met	115	van	het	Jaarverslag	2009	

van	Stichting	Hogeschool	Zuyd	opgenomen	financiële	gegevens	op	de	juiste	wijze	zijn	ontleend	aan	de	

door	ons	gecontroleerde	geconsolideerde	jaarrekening	2009	van	Stichting	Hogeschool	Zuyd.	Bij	die	

geconsolideerde	jaarrekening	hebben	wij	op	15	juni	2010	een	goedkeurende	accountantsverklaring	

verstrekt.	Het	bestuur	van	de	entiteit	is	verantwoordelijk	voor	het	opstellen	van	de	in	hoofdstuk	2	op	

bladzijde	112	tot	en	met	115	opgenomen	financiële	gegevens	in	overeenstemming	met	de	grondslagen	

zoals	gehanteerd	in	de	geconsolideerde	jaarrekening	2009	van	Stichting	Hogeschool	Zuyd.	Het	is	onze	

verantwoordelijkheid	een	accountantsverklaring	inzake	de	financiële	gegevens	te	verstrekken.

Werkzaamheden

Wij	hebben	onze	controle	verricht	in	overeenstemming	met	Nederlands	recht.	Dienovereenkomstig	

dienen	wij	onze	controle	zodanig	te	plannen	en	uit	te	voeren	dat	een	redelijke	mate	van	zekerheid	wordt	

verkregen	dat	de	financiële	gegevens	op	de	juiste	wijze	zijn	ontleend	aan	de	geconsolideerde	jaarrekening.

Wij	zijn	van	mening	dat	de	door	ons	verkregen	controle-informatie	voldoende	en	geschikt	is	als	basis	

voor	ons	oordeel.

Oordeel

Naar	ons	oordeel	zijn	de	in	hoofdstuk	2	op	bladzijde	112	tot	en	met	115	van	dit	jaarverslag	opgenomen	

financiële	gegevens	in	alle	van	materieel	belang	zijnde	aspecten	op	de	juiste	wijze	ontleend	aan	de	

geconsolideerde	jaarrekening	2009	van	Stichting	Hogeschool	Zuyd.	

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	entiteit	en	voor	een	toereikend	inzicht	in	de	

reikwijdte	van	onze	controle	de	in	hoofdstuk	2	op	bladzijde	112	tot	en	met	115	opgenomen	financiële	

gegevens	dienen	te	worden	gelezen	in	samenhang	met	de	volledige	geconsolideerde	jaarrekening,	

waaraan	deze	zijn	ontleend,	alsmede	met	de	door	ons	daarbij	op	15	juni	2010	verstrekte	goedkeurende	

accountantsverklaring.	Deze	toelichting	doet	geen	afbreuk	aan	ons	oordeel.

Maastricht,	15	juni	2010

Deloitte	Accountants	B.V.	

was	getekend:	L.M.M.H.	Banser	RA	RC	EMFC
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Onderwijs

Instroom
In	2009	zijn	4.911	studenten	ingestroomd	in	Hogeschool	Zuyd	(bruto	

instroom),	wat	neerkomt	op	een	stijging	van	13,8%	(4.317)	ten	opzichte	

van	2007.	Hiervan	waren	4.470	studenten	nog	niet	eerder	ingeschre-

ven	bij	een	hbo-opleiding	(netto	instroom).

Instroom naar opleidingsvorm en aantal (netto instroom)

Bron: www.hbo-raad.nl

Instroom naar vooropleiding in %

Bron: Management Informatie systeem Hogeschool Zuyd

Toelating en selectie

Instroom studenten bij opleidingen met een aanvullend geschiktheids-

onderzoek

Opleidingen 2007 2008** 2009

opleidingen Academie beeldende 

Kunsten maastricht

225 184** 68

Academie Verloskunde maastricht - 222** 76

opleidingen conservatorium maastricht 107 124** 11

Logopedie 90 107** 13

hoge hotelschool maastricht 318 308** 168

opleidingen toneelacademie maastricht 41 74** 35

Totaal 781 1.019** 371

Bron: Management Informatie systeem Hogeschool Zuyd

* Totale instroom studenten AVM bij Hogeschool Zuyd na de fusie 

** deze groep omvat de studenten Theater- en kostuumvormgeving, afkomstig 

van de Academie Beeldende Kunsten waar zij de propedeuse behaald hebben

Marktaandeel

Marktaandeel instroom Hogeschool Zuyd 

Bron: www.hbo-raad.nl

Marktaandeel ingeschreven studenten 

Bron: www.hbo-raad.nl

Karakteristieken ingeschreven studenten

Aantal ingeschreven studenten Hogeschool Zuyd

Bron: Management Informatie systeem Hogeschool Zuyd
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Verdeling ingeschreven studenten naar faculteit

Bron: Management Informatie systeem Hogeschool Zuyd

Verdeling ingeschreven studenten naar HBO-sector in %

Bron: Management Informatie systeem Hogeschool Zuyd
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Verdeling ingeschreven studenten naar leeftijd in %

Bron: Management Informatie systeem Hogeschool Zuyd

Verdeling ingeschreven studenten naar man-vrouw

Bron: Management Informatie systeem Hogeschool Zuyd
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Studierendementen

Propedeuserendement naar vooropleiding in %

Vooropleiding Propedeuse Instroomcohort

2006 2007 2008

hAVo na 1 jaar 27% 27% 31%

na 2 jaar 58% 59% -%

VWo na 1 jaar 51% 47% 48%

na 2 jaar 74% 79% -%

mbo na 1 jaar 33% 34% 32%

na 2 jaar 62% 66% -%

hbo na 1 jaar 57% 45% 59%

na 2 jaar 73% 61% -%

Wo na 1 jaar 25% 47% 17%

na 2 jaar 50% 47% -%

overig na 1 jaar 35% 33% 28%

na 2 jaar 66% 62% -%

Totaal 

Totaal 

na 1 jaar

na 2 jaar

33%

63%

33%

64%

33%

-%

Bron: Management Informatie systeem Hogeschool Zuyd

Diplomarendement na vijf jaar studie naar vooropleiding in %

Vooropleiding Instroomcohort

2003 2004

hAVo 50% 53%

VWo 71% 67%

mbo 53% 56%

hbo 55% 59%

Wo 83% 62%

overig 60% 64%

Totaal 56% 58%

Bron: Management Informatie systeem Hogeschool Zuyd

Het	studierendement	totaal,	ongeacht	de	studieduur,	bedraagt	voor	het	

instroomcohort	2002	(61,3%)	en	voor	het	instroomcohort	2003	59,3%.

Hogeschool	Zuyd	realiseerde	voor	het	instroomcohort	2003	een	hoofd-	

faserendement	-	rendement	van	studenten	in	de	postpropedeutische	

fase	-	van	81,6%.	Dit	resultaat	moet	in	2013	zijn	verbeterd	naar	>90%.

Buitenlandse studenten

Aandeel buitenlandse studenten in totaal aantal studenten 

Hogeschool Zuyd

 2006 2007 2008 2009

totaal aantal studenten 13.616 13.778 14.068 14.524

Aantal buitenlandse studenten 1.899 1.886 1.917 1.967

% buitenlandse studenten 13,9% 13,7% 13,6% 13,5%

Bron: Management Informatie systeem Hogeschool Zuyd

Waardering

Visitatie en accreditatie

NVAO	heeft	in	2009	een	positief	besluit	genomen	over	alle	tien	de	

opleidingen	die	eind	2008	ter	accreditatie	zijn	aangeboden.	Dit	betrof:	

Elektrotechniek,	Technische	Bedrijfskunde,	International	Business	

and	Languages,	Oriëntaalse	Talen	en	Communicatie,	Vertaalacademie,	

Opleiding	tot	Leraar	Basisonderwijs,	Netwerk	Infrastructuur	Design,	

Theater,	Docent	Drama	en	de	opleiding	Master	of	Music	Hogeschool	

Zuyd.	Bijzonder	hierbij	is	de	toekenning	van	twee	sterren	aan	de	

Toneelacademie	en	het	met	goed	gevolg	afgesloten	verificatietraject	

bij	faculteit	Onderwijs.	In	2009	is	de	master	Personal	Leadership	in	

Innovation	&	Change	Management	definitief	geaccrediteerd	en	de	

masteropleiding	Interieurarchitectuur	met	een	positief	resultaat	

beoordeeld.	In	2010	zal	een	aanvraag	voor	macrodoelmatigheid	bij	

het	ministerie	worden	ingediend,	waarna	bij	een	positief	resultaat	in	

september	2010	de	eerste	studenten	van	start	kunnen	gaan.

In	2009	zijn	vier	opleidingen	van	de	Hogeschool	gevisiteerd.		

Hogeschool	Zuyd	is	tevreden	met	de	beoordelingen.	

Gevisiteerde opleidingen van Hogeschool Zuyd en de toegekende 

beoordelingen

Beoordeling facetten E G V1 O V2 n

opleiding creatieve therapie 17 3 - 1 -

master Advanced Nursing practice 18 2 - 1 -

opleiding Docent muziek 19 1 - 1 -

opleiding muziek 15 5 - 1 -

Bron: Audit & Controlgroep Hogeschool Zuyd

legenda: E = excellent, G = goed, V1 = voldoende, O = onvoldoende, V2 = voldaan, 

n = niet beoordeeld

Oordeel studenten

Scores Studenttevredenheidsonderzoek (op 5-puntsschaal)

2007 2008 2009

Niveau van het onderwijs 3,7 3,7 3,8

Niveau van de docenten 3,8 3,8 3,8

Actualiteit van het onderwijs 3,7 3,7 3,8

praktijkgerichtheid van het onderwijs 3,6 3,7 3,7

praktijkgerichtheid van docenten 3,7 3,7 3,8

Aspecten van studieloopbaanbegeleiding 3,2 3,2 3,2

Uitdagende leeromgeving aan 3,3 3,4 3,6

toetsing 3,4 3,5 3,6

Enkele	jaren	geleden	nam	de	HBO-Raad	het	initiatief	tot	voorbereiding	

van	een	jaarlijks	landelijk	studententevredenheidsonderzoek	(STO).

Hoewel	het	aantal	deelnemende	hogescholen	in	2009	gelijk	is	gebleven	

aan	vorig	jaar	is	de	respons	sterk	toegenomen.	De	deelnemers	in	2009	

vertegenwoordigden	samen	bijna	300.000	studenten.	Dit	is	80%	van	

de	totale	studentenpopulatie.	In	2008	was	dit	nog	60%.	De	gemiddelde	

respons	van	Hogeschool	Zuyd	studenten	bedroeg	39,47%,	terwijl	de	

landelijke	respons	27,8%	was.

Bron: rapportage studentenmonitor Hogeschool Zuyd
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Uitstroom

Gemiddelde verblijfsduur van geslaagden en studiestakers

Verblijfsduur in jaren Instroom propedeuse Instroom hoofdfase Totaal

In studiejaar Geslaagd Gestaakt Geslaagd Gestaakt Geslaagd Gestaakt

2006/2007 4,15 1,58 2,18 1,65 3,87 1,58

2007/2008 4,26 1,57 2,39 1,62 4,02 1,58

2008/2009 4,33 1,66 1,98 1,88 3,93 1,68

Bron: Management Informatie systeem Hogeschool Zuyd

Specificatie van uitstroom, studiestaking en bindend afwijzend studieadvies 

Uitstroom 2006 2007 2008 2009

studie voltooid met diploma 2.504 2.511 2.651 2.658

studie gestaakt, waarvan: 2.008 2.047 2.247 2.189

• studie gestaakt en binnen een jaar een andere studie begonnen aan hogeschool Zuyd 407 451 535 502

• studie gestaakt en binnen een jaar géén andere studie begonnen aan hogeschool Zuyd 1.601 1.596 1.712 1.687

Totale uitstroom 4.512 4.558 4.898 4.847

bindend afwijzend studieadvies* 414 534 570 548

Bron: Management Informatie systeem Hogeschool Zuyd

* dit is het aantal studenten dat zich heeft uitgeschreven bij de opleiding met als reden 

bindend afwijzend studieadvies
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Onderzoek

Resultaten visitatie lectoraten

Beoordeling facetten E G V O n

Kennisorganisaties en Kennismanagement - 12 13 3 -

comparative european social research 

and theory

- 16 12 - -

Autonomie en participatie van 

chronisch Zieken

1 21 6 -

Kennisontwikkeling Vaktherapieën 3 19 4 2

Bron: Audit & Controlgroep Hogeschool Zuyd

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

n = niet beoordeeld

Deelname medewerkers aan kenniskringen

 2005 2006 2007 2008 2009*

Aantal 69 93 117 134 86

% 7,3 9,8 12,2 13,8 8,1

Bron: dienst Personeel & Organisatie Hogeschool Zuyd

* Het kengetal voor 2009 is op andere uitgangspunten gebaseerd dan in 

voorgaande jaren (daarin werden de aantallen gecumuleerd met de nieuwe 

instroom docenten in de kenniskringen)

In	2009	maken	24	medewerkers	gebruik	van	de	interne	subsidies	en	

ondersteuning	in	het	kader	van	hun	promotie.

Medewerkers

Aantal medewerkers

Aantal medewerkers inclusief externe deskundigen en gedetacheerden

  Onderwijs-

gevend

Onder-

steunend

Totaal

hogeschool Zuyd fte 684,8 458,8 1.143,6

 personen 911 557 1.468

bV hogeschool Zuyd 

contracting

fte 107,1 55,7 162,8

 personen 188 75 263

externe deskundigen en 

gedetacheerden

fte 16,2 7,7 23,9

 personen 55 16 71

Totaal Fte 808,2 522,22 1.330,4

 Personen 1.154 648 1.802

Bron: dienst Personeel & Organisatie Hogeschool Zuyd

Aantal medewerkers exclusief externe deskundigen en gedetacheerden

 2005 2006 2007 2008 2009

hogeschool Zuyd 1.302 1.316 1.337 1.417 1.468

bV hogeschool contracting 201 217 217 232 263

Totaal 1.512 1.533 1.554 1.649 1.731*

Bron: dienst Personeel & Organisatie Hogeschool Zuyd

* 14 Medewerkers hebben een dienstverband als onderwijsgevend zowel als 

ondersteunend medewerker en zijn derhalve dubbel geteld

nieuwe en vertrokken medewerkers en aard dienstverband

Aantal vertrokken medewerkers 189

Aantal nieuwe medewerkers 258

% medewerkers met vast dienstverband 85,9%

Bron: dienst Personeel & Organisatie Hogeschool Zuyd

Karakteristieken medewerkers

De	gemiddelde	leeftijd	van	medewerkers	bedraagt	47,1.

Leeftijdsverdeling medewerkers

bron: dienst Personeel & Organisatie Hogeschool Zuyd

■ < 20

■ 20-30 jaar

■ 31-40 jaar

■ 41-50 jaar

■ 51-60 jaar

■ > 60 jaar

31%

35%

7% 7%

19%
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Man-vrouwverdeling medewerkers

bron: dienst Personeel & Organisatie Hogeschool Zuyd

Verzuim

Verzuim naar onderwijsgevende/onderwijsondersteunde medewerkers  

en naar man-vrouw

Verzuim% Onderwijsgevend Ondersteunend Totaal

mannen 3,1% 4,3% 3,5%

Vrouwen 3,9% 3,3% 3,6%

Totaal 3,4% 3,7% 3,6%

Bron: dienst Personeel & Organisatie Hogeschool Zuyd

Verzuim Hogeschool Zuyd, vergeleken met verzuim HBO-landelijk

Verzuim% 2005 2006 2007 2008 2009

hogeschool Zuyd 4,86 4,05 3,93 3,7 3,6

hbo-landelijk 4,5 4,5 4,5 4,7 * 

Bron: dienst Personeel & Organisatie Hogeschool Zuyd

* landelijke HBO-cijfer over 2009 op dit moment nog niet bekend

Rechtsbescherming

College van Beroep voor de Examens en 
College van Beroep 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	rechts-

bescherming	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)	studen-

ten	en	extranei,	evenals	over	financiële	ondersteuning	van	studenten.

In	de	afgelopen	vijf	jaren	ontwikkelde	het	aantal	bij	de	colleges	

aangemelde	zaken	zich	als	volgt:

2005 2006 2007 2008 2009

20 48 45 37 59

De	behandeling	van	de	in	2009	aangemelde	zaken	leidde	tot	de	

volgende	uitspraken:

gegrond 3

ongegrond 12

schikking 14

ingetrokken 23

Niet-ontvankelijk 4

Nog in behandeling 3

Totaal 59

Ombudsman

De	Ombudsman	van	Hogeschool	Zuyd	heeft	een	belangrijke	taak	in	

behandeling,	onderzoek,	bemiddeling	en	advies	in	geval	van	klachten	

waarvoor	geen	ander	regime	is	aangewezen.	Dit	geldt	zowel	voor	

studenten	als	medewerkers	(vanaf	september	2007).

Hieronder	volgt	een	overzicht	van	de	verzoeken	klachtbehandeling	

voor	studenten	en	mederwerkers.

Aard verzoeken klachtbehandeling van studenten

Aard verzoek klachtbehandeling 2005 2006 2007 2008 2009

communicatie/bejegening 5 6 11 2 1

onderwijskwaliteit / onderwijs-

organisatie

7 5 8 14 12

examen- en tentamenregeling & 

beoordeling

11 9 14 11 13

inschrijving / financiën 0 3 5 4 8

fraude / klachtprocedure / overig 5 3 3 0 5

Totaal 28 26 41 31 39

Bron: Jaarverslagen Ombudsman Hogeschool Zuyd

■ man

■ vrouw

49,62% 50,38%
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Aard verzoeken klachtbehandeling medewerkers

Aard verzoek klachtbehandeling sept 2007 / 

dec 2008

2009

Aanstelling 1 1

taakbelasting 2 1

functioneren/beoordelen/inschaling 

functiewaardering

9 5

ontslag/vertrekregeling/reorganisatie 3 2

samenwerking/verstoorde verhouding/

relatie leidinggevende

9 6

Klachtbehandeling 1 2

reïntegratie - 1

Disciplinaire maatregel 1 1

Totaal 26 19

Bron: Jaarverslagen Ombudsman Hogeschool Zuyd 

Vertrouwenspersonen

Hogeschool	Zuyd	heeft	drie	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	en	andere	gegevens	over	de	inzet	van	

vertrouwenspersonen	in	de	laatste	drie	jaren	is	in	de	tabel	opgenomen.

Contacten ongewenste omgangsvormen

2007 2008 2009

Klacht student - - -

medewerker - - -

Totaal - - -

melding student 15 20 15

medewerker 19 19 16

Totaal 34 39 31

consult student 3 2 2

medewerker 5 4 9

Totaal 8 6 11

ondersteuning student 5 6 -

medewerker - - -

Totaal 5 6 -

Verwijzing student 3 6 1

medewerker - 6 2

Totaal 3 12 3

Bron: Jaarverslagen vertrouwenspersonen Hogeschool Zuyd



Feiten en cijfers  Zuyd 2009   125       

3.	Personalia

Samenstelling College van Bestuur 

Het	College	van	Bestuur	is	belast	met	het	bestuur	van	de	hogeschool	

en	is	eindverantwoordelijk	voor	het	geheel.	Het	CvB	bestaat	uit	drie	

leden	in	een	collegiaal	bestuursmodel	met	een	verdeling	van	taken	in	

portefeuilles.	In	het	verslagjaar	heeft	een	wisseling	plaatsgevonden	in	

het	CvB	door	het	aantreden	per	1	november	2009	van	Remmelt	

Vetkamp	en	het	terugtreden	van	Marianne	Dunnewijk	per	ultimo	

2009.	Deze	personele	wisseling	heeft	ook	geleid	tot	wijziging	in	de	

portefeuilleverdeling.	De	verdeling	van	taken	binnen	het	College	van	

Bestuur	zoals	die	geldt	aan	het	einde	van	het	verslagjaar	is	hieronder	

opgenomen.

Portefeuilleverdeling

drs. Karel van Rosmalen MPA - voorzitter College van 

Bestuur 

Interne	en	externe	representatie	van	de	hogeschool.	Verantwoorde-

lijk	voor	strategie,	interne	en	externe	communicatie,	branding,	

marketing,	internationalisering,	organisatieontwikkeling	en	docent-

professionalisering.	Bijzondere	aandacht	voor	de	faculteiten	ICT,	

Techniek,	Bouw,	Life	Sciences,	Toneelacademie,	Academie	voor	

Beeldende	Kunsten,	Academie	van	Bouwkunst	en	Conservatorium.

drs. Remmelt Vetkamp MSc - lid College van Bestuur

Integrale	bedrijfsvoering,	planning	&	control,	personeel	en	organisa-

tie,	financiën,	huisvesting,	facilitaire	zaken	en	ICT.	Bijzondere	

aandacht	voor	de	faculteiten	Facility	Management,	Financieel	

Management,	Commercieel	Management,	People	&	Business	Manage-

ment,	Hoge	Hotelschool	en	Internationale	Communicatie.

dr. Jos Willems - lid College van Bestuur

Verantwoordelijk	voor	onderwijs,	onderzoek,	kwaliteitszorg	en	

institutional	research.	Bijzondere	aandacht	voor	de	faculteiten	Onder-

wijs,	Academie	Verloskunde	Maastricht,	Gezondheid	en	Techniek,	

Gezondheid	en	Zorg	en	Sociale	Studies.

nevenfuncties

Drs. Karel van Rosmalen MPA - voorzitter College van Bestuur

Lid Algemeen bestuur hbo-raad;

Voorzitter bestuur stichting Kwaliteitscentrum examinering [Kce];

Voorzitter bestuur Zorgacademie parkstad;

Voorzitter bestuur Xperience parkstad;

Vice-voorzitter frans-Nederlandse Academie;

Lid bestuur Vrienden van de talenacademie;

Voorzitter raad van toezicht ciNop.

Mw. drs. Marianne Dunnewijk-Budé - lid College van Bestuur

Lid Algemeen bestuur stichting sUrf;

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 stichting hora est;

Voorzitter bestuur stichting hogeschool voor de Kunsten van fontys en Zuyd.

Dr. Jos Willems - lid College van Bestuur

Lid bestuur sUrf-platform ict en onderwijs;

Lid bestuur stichting Art promotion Limburg;

Lid bestuur stichting hogeschool voor de Kunsten van fontys en Zuyd;

Voorzitter bestuur stichting ihoL. 

Drs. Remmelt Vetkamp - lid College van Bestuur

Aangetreden per 1 november 2009
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Samenstelling Raad van Toezicht

Hogeschool	Zuyd	kent	een	Raad	van	Toezicht	van	zeven	leden.	Taak	

van	de	Raad	is	naast	toezichthouder,	adviseur	en	klankbord	ook	de	

rol	van	werkgever	voor	het	College	van	Bestuur.	De	leden	van	de	

Raad	zijn	afkomstig	uit	de	sectoren,	waarvoor	de	hogeschool	opleidt.	

De	Raad	als	collectief	beschikt	over	deskundigheid	en	ervaring	op	

bestuurlijk	vlak	van	grote	organisaties	en	individueel	over	professionele	

domeinkennis	en/of	expertise	op	deelterreinen	als	financiën,	

bedrijfsvoering	en	human	resource	management.

Just Fransen van de Putte

Naam mr. J.J. fransen van de putte (1943)

functie

Nevenfuncties voorzitter raad van toezicht hogeschool Zuyd;

voorzitter raad van commissarissen smals bV;

lid bestuur stichting Administratiekantoor profcore;

lid bestuur pensioenfonds Dsm Nederland;

lid raad van Advies schalken & partners;

Lid raad van commissarissen bDr thermea;

diverse adviesfuncties.

eerste benoeming 1 september 2003

Lopende termijn 31 december 2012

herbenoembaar neen

Gerald Janssen

Naam drs. g.m.h. Janssen (1957 )

functie directeur human resources Apg te heerlen

Nevenfuncties lid raad van toezicht hogeschool Zuyd;

voorzitter Lift;

bestuurslid stichting regiobranding Zuid-Limburg;

bestuurslid ontwikkelingsmaatschappij parkstad.

eerste benoeming 9 juni 2009

Lopende termijn 31 december 2012

herbenoembaar ja

Jan Tindemans

Naam drs. J.J.m. tindemans (1950)

functie directeur holding businesspark Luchthaven 

maastricht

Nevenfuncties lid raad van toezicht hogeschool Zuyd;

lid raad van toezicht roc gilde-opleidingen;

secretaris/penningmeester industrion;

lid raad van commissarissen Nazorg Limburg;

voorzitter bestuur stichting talenacademie 

Nederland.

eerste benoeming 8 juni 2006

Lopende termijn 31 december 2013

herbenoembaar neen

Koen Brams

Naam drs. K.L.m. brams (1964)

functie directeur Jan van eyck Academie maastricht

Nevenfuncties lid raad van toezicht hogeschool Zuyd;

lid raad van bestuur edmond hustinx stichting;

voorzitter raad van bestuur charles Nypels 

stichting.

eerste benoeming 8 juni 2006

Lopende termijn 31 december 2013

herbenoembaar neen

Mirjam Depondt

Naam m. Depondt-olivers (1961)

functie algemeen directeur/bestuurder woningcorporatie 

Woonpunt

Nevenfuncties vice-voorzitter raad van toezicht hogeschool Zuyd;

vice-voorzitter stichting regiobranding Zuid-Limburg;

directeur Wonen boven Winkels maastricht NV;

voorzitter Klankbordgroep Kaderrichtlijn Water maas;

vice-voorzitter raad van commissarissen Water-

leidingmaatschappij Limburg/WmL;

voorzitter bestuur stichting ronald mcDonaldhuis 

maastricht.

eerste benoeming 12 juni 2007

Lopende termijn 31 december 2010

herbenoembaar ja

Guy Peeters

Naam drs. g.J.h.c.m. peeters (1954)

functie voorzitter raad van bestuur maastricht Umc+

Nevenfuncties lid raad van toezicht hogeschool Zuyd;

bestuurslid stichting Lifetech A2;

lid supervisory board center for translational 

molecular medicine;

voorzitter raad van commissarissen clinical trial 

center maastricht;

voorzitter raad van commissarissen ease travel 

clinic & health support;

bestuurslid NfU;

voorzitter bestuurscommissie opleiding &  

patiëntenzorg (o&p);

lid boLs;

voorzitter Kamer VVo college Ziekenhuis opleidingen;

lid raad van commissarissen biomedbooster;

bestuurslid stichting service médical;

lid raad van commissarissen mUmc holding.

eerste benoeming 12 juni 2007

Lopende termijn 31 december 2011

herbenoembaar ja

Loek Radix

Naam drs. L. radix (1956)

functie Director corporate control & Accounting Koninklijke 

Dsm NV

Nevenfuncties lid raad van toezicht hogeschool Zuyd;

lid raad van toezicht Atrium medisch centrum;

voorzitter gecombineerde beleggingscommissie 

Algemeen mijnwerkersfonds en beambtenfonds voor 

het mijnbedrijf;

lid curatorium post-doctorale controllersopleiding 

Universiteit van maastricht.

eerste benoeming 22 januari 2008

Lopende termijn 31 december 2011

herbenoembaar ja
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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.	Eind	2009	hebben	verkiezingen	

plaatsgevonden.	Volledigheidshalve	is	de	samenstelling	van	de	raad	

tot	en	met	31	december	2009	en	per	1	januari	2010	opgenomen.

Zittingstermijn 2008/2009 Zittingstermijn 2010/2011

geleding personeel Jan bertholet - voorzitter Jan bertholet

hans cuppen hans cuppen

Jos Kester chrétien straetmans

pernelle van Loon pernelle van Loon

Jo Nüsser Jo Nüsser

Leon pieters martin de beer

marlies roemen Angelique cappa

han van de staay han van de staay

Ulrich Welter Ulrich Welter

geleding studenten Nathalie bakker Nathalie bakker

hosai haidarian Nick boonman

franklin Koll franklin Koll - voorzitter

Anke Kroonen patrick hatz

chris Luiten robin Wilthagen

Dien mueters Dien mueters

robbert sanders Jhanet mesrop

shaileen Warrens soleyman mohammed

vacature scott snijderberg

Ambtelijk secretaris marc gulikers marc gulikers
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4.	Bijlagen
Organogram

Gedrag & maatschappij

Kunsten

Economie & talen

Onderwijs

Gezondheidszorg

Techniek & informaticaDomeinen

Expertisecentra

Lectoraten

Staf & ondersteunende diensten

College van bestuur

Gedrag & maatschappij

Kunsten

Economie & talen

Onderwijs

Gezondheidszorg

Techniek & informaticaDomeinen

Expertisecentra

Lectoraten

Staf & ondersteunende diensten

College van bestuur
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Overzicht faculteiten en opleidingen

Platform Faculteit en directeur Opleiding (Bc=bachelor; Ma=master) Vestigingsplaats / bijzonderheden 2009

Economie |
Talen | 
Recht

Commercieel Management

Ans van der Klauw, mA

bc-commercieel management - brede 

bachelor in opbouw

bc-commerciële economie  2011

bc-food and business  2011

bc-small business and retail management 

 2011

sittard

Facility Management

hans gijsbers en roel hamers

ad interim

bc-facility management heerlen

heAo financieel management

trui ten Kampe ad interim

 

bc-Accountancy

bc-bedrijfseconomie

 

sittard

opleiding international business and management 

studies is in 2009 samen met opleiding international 

business and Languages opgegaan in de nieuwe 

opleiding international business bij faculteit 

internationale communicatie

Hoge Hotelschool Maastricht

Drs. Ad smits

 

bc-hoge hotelschool maastricht

ma-innovative hospitality management

mbA hotel and tourism management

maastricht

in samenwerking met esADe escuela Universitaria 

di turismo sant ignasi te barcelona

in samenwerking met London metropolitan 

University

Internationale Communicatie 

Drs. José mastenbroek

 

 

bc-hogere europese beroepen opleiding 

bc-international business

bc-oriëntaalse talen en communicatie

bc-Vertaalacademie

 

 

maastricht

opleiding international business and Languages is 

in 2009 samen met opleiding international 

business and management studies opgegaan in 

nieuwe opleiding international business bij faculteit 

internationale communicatie

People & Business Management 

trui ten Kampe

bc-people & business management - brede 

bachelor in opbouw

bc-management, economie & recht  2010

bc-personeel & Arbeid  2011

ma-personal Leadership in innovation and 

change

sittard

De bacheloropleiding management in de zorg- en 

dienstverlening is in 2009 afgebouwd

 

  

 

Recht

mr. drs. Jac stevens, bc

bc-hogere Juridische opleiding

 

De bacheloropleiding sociaal Juridische Dienst-

verlening is in 2009 afgebouwd
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Platform Faculteit en directeur Opleiding (Bc=bachelor; Ma=master) Vestigingsplaats / bijzonderheden 2009

Quality  
of Life

Academie Verloskunde 

Maastricht

rafael van crimpen mmo

bc-Verloskunde

 

 

maastricht

 

 

Gezondheid & Zorg 

Drs. frits benjamins

 

bc-ergotherapie

bc-creatieve therapie

bc-Verpleegkunde

bc-operatieassistent en Anesthesie-

medewerker (inservice)

bc-radiodiagnostisch Laborant (inservice)

ma-Advanced Nursing practice (ANp)

ma-Vaktherapieën

heerlen

 

Gezondheid & Techniek

Drs. peter hilderink

 

bc-biometrie 

bc-fysiotherapie 

bc-Logopedie 

heerlen

 

Sociale Studies 

Drs. ellen Laeven

 

 

bc-social Work 

bc-culturele & maatschappelijk Vorming 

 2010 

bc-maatschappelijk Werk & Dienstverlening

 2010

bc-sociaal pedagogische hulpverlening 

 2010

ma-comparative european social studies

sittard

 

 

Onderwijs 

Drs. Joost ruland

bc-Leraar basisonderwijs

 

heerlen en maastricht

 

Platform Faculteit en directeur Opleiding (Bc=bachelor; Ma=master) Vestigingsplaats / bijzonderheden 2009

Kunsten Academie van Bouwkunst 

Maastricht

ir. Niek bisscheroux

ma-Architectuur

 

 

maastricht

 

 

Academie Beeldende Kunsten 

Maastricht

ir. Niek bisscheroux 

 

bc-Autonome beeldende Kunst 

bc-Vormgeving 

bc-Docent beeldende Kunst en Vormgeving

ma-scientific illustration 

maastricht 

 

Conservatorium Maastricht

harrie van den elsen

 

bc-muziek

bc-Docent muziek 

ma-music

maastricht

 

 

Toneelacademie Maastricht

Drs. Leo swinkels

bc-theater

bc-Docent Drama

maastricht

 

Kunstfaculteiten ma-Kunst & educatie maastricht
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Platform Faculteit en directeur Opleiding (Bc=bachelor; Ma=master) Vestigingsplaats / bijzonderheden 2009

Techniek  
& ICT

Bouw 

Drs. bert schroën

 

bc-built environment

bc-bouwkunde  2010

bc-bouwtechnische bedrijfskunde  2010

bc-civiele techniek  2010

heerlen

ICT

Drs. peter van mulkom

 

bc-informatica 

bc-Netwerk infrastructuur Design 

bc-technische informatica

bc-communication and multimedia Design

bc-information management

bc-bedrijfskundige informatica  2011

bc-informatiedienstverlening & 

-management  2011

heerlen

heerlen

heerlen

maastricht

sittard

 

Life Sciences

Drs. Jos schreurs 

 

 

bc-biologie en medisch Laboratorium-

onderzoek

bc-chemie

bc-chemische technologie

heerlen

 

 

Techniek

ing. rob ruijgrok

  

 

bc-elektrotechniek

bc-technische bedrijfskunde

bc-Werktuigbouwkunde

 

 

heerlen

Differentiatie commerciële techniek van elektro

techniek en Werktuigbouwkunde leidt eveneens op 

tot diploma betriebs-wirtschaftliche technik van 

fachhochschule Aachen

Overzicht lectoraten

Platform Lectoraat Lector Bijzonderheden 2009

Economie | 

Talen | 

Recht

Kennisorganisaties en Kennismanagement Drs. frank Lekanne Deprez

toerisme en cultuur Dr. Will munsters

innovatief ondernemen en risicomanagement Dr. Jimme Keizer

international business and communication prof. dr. José bloemer

recht in europa; recht in de euregio Vacature

Quality of Life Autonomie en participatie van  

chronisch Zieken

Dr. sandra beurskens

Dr. erik van rossum

Dr. erik van rossum is bijzonder lector Zorginnovatie 

voor Kwetsbare ouderen

technologie in de Zorg prof. dr. Luc de Witte

Dr. thijs soede

Kennisontwikkeling Vaktherapieën Dr. henk smeijsters i.s.m. hogeschool Utrecht en ArteZ hogeschool 

voor de Kunsten

comparative european social research  

and theory

Dr. Nol reverda Dr. Nol reverda is tevens bijzonder lector Krimp

geïnspireerd Leren Dr. maarten Dolk i.s.m. stenden hogeschool en hogeschool helicon

Kunsten Autonomie en openbaarheid in de Kunsten Dr. peter peters

Johan Luijmes

Johan Luijmes is per 1 december 2009 wissellector 

op het terrein van internationalisering en interdisci-

plinariteit in de kunsten

Techniek & ICT infonomie en Nieuwe media Dr. irma van der ploeg

Life sciences prof. dr. paul borm

Nieuwe energie Dr. Jacques Kimman

gebouwde omgeving en regionale ontwikkeling ir. ronald rovers

innovatie bouwproces en techniek Dr. drs. ir. christoph 

ravesloot

i.s.m. Avans hogeschool
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Overzicht expertisecentra 

Platform Expertisecentrum Expertisemanager

Economie | 

Talen | 

Recht 

ondernemen mr. ing. Kees van Aken

Quality of Life Quality of Life Drs. sioe Li Liem

Dr. bert starmans

Kunsten creative city Karel Janssen

Techniek & ICT gebouwde omgeving ir. Ludo Kockelkorn

ict Drs. marion fenijn

technology & Design ing. Willem Janssen

Overzicht ondersteunende diensten, staf en overige organisatieonderdelen 

Ondersteunende diensten Hoofd Bijzonderheden 2009

facilitair bedrijf ir. Walter schrijen De dienst facilitair bedrijf (fb) is in 2009 ontstaan door samen voeging 

van de diensten ictos (ict en onderwijs support), Vgb/fZ (Vastgoed-

beheer en facilitaire Zaken) en locatiediensten 

financieel economische Zaken funs goessens

ondersteuning  

onderwijs- en studentzaken 

Drs. emilie hilbers De locatiediensten heerlen, sittard en maastricht zijn in 2009 

overgegaan naar de dienst facilitair bedrijf 

personeel en organisatie paul stallenberg

ZuydpLeiN Drs. chris Kuijpers

Zuydpool ir. guido Dautzenberg

concerndiensten

bestuursdiensten mr. drs. bert Nelissen

Audit en control groep Drs. frits Kamps

bureau communicatie Drs. irma peters





Maastricht /

Bethlehemweg

Hoge Hotelschool Maastricht

Bonnefantenstraat

Conservatorium Maastricht

Brusselsestraat

Academie van Bouwkunst Maastricht

Brusselseweg 

Internationale Communicatie Onderwijs

ICT

Sociale Studies

HEAO Financieel Management

Franciscus Romanusweg

Conservatorium Maastricht

Herdenkingsplein

Academie voor Beeldende Kunsten Maastricht

Lenculenstraat

Toneelacademie Maastricht

Universiteitssingel

Academie Verloskunde Maastricht

Sittard /

Havikstraat 

HEAO Financieel Management

ICT

People & Business Management

Valkstraat

Commercieel Management

Sportcentrumlaan

Sociale Studies

Recht

Heerlen / 

Nieuw Eyckholt

Facility Management 

Gezondheid & Techniek

Gezondheid & Zorg

ICT

Techniek

Bouw

Onderwijs

Life Sciences

Colofon

Uitgave

Hogeschool Zuyd

Nieuw Eyckholt 300

6419 DJ  Heerlen

Postbus 550

6400 AN  Heerlen

www.hszuyd.nl

Eindredactie

Bureau Communicatie

Tel. 045-400 6508

Teksten

Coenegracht - tekst & communicatieproducties,

Maastricht

Franc Coenen Publiciteit, Elsloo

Fotografie

Klaus Tummers, Heerlen

Crasborn Grafisch Ontwerpers bno, 

Valkenburg a/d Geul

Druk

Schrijen-Lippertz, Voerendaal/Stein

Vormgeving en lay-out

Crasborn Grafisch Ontwerpers bno, 

Valkenburg a/d Geul

Gebruikte lettertypen

Interstate, NuSwift

Oplage

4.000 exemplaren
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Overname toegestaan op voorwaarde

van bronvermelding
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