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0| Management Summary
Verslag College van Bestuur
College van Bestuur

Verslag College van Bestuur
De ontwikkelingen in de omgeving leiden ertoe dat Zuyd haar focus op kwaliteit en
zwaartepunten aanscherpt. Gedurende het studiejaar 2012-2013 heeft Zuyd een begin
gemaakt met het voorbereiden van haar organisatie en bedrijfsvoering op een
terugloop in studentenaantallen, bij ongewijzigd beleid met zo’n 20 procent tot 2020.
Tegelijkertijd blijft Zuyd investeren in de ontwikkeling van Limburg als kennisregio.
Zuyd is steeds meer één hogeschool die duurzaam van betekenis voor professies wil
zijn, in nauwe afstemming met de opleidingskolom en het beroepenveld.
Strategie Zuyd 2014-2018
Gedurende de verslagperiode is de Strategie Zuyd 2014-2018 op hoofdlijnen uitgewerkt in een
strategiedocument en een strategiekaart. Deze is eind 2013 vastgesteld. Het strategiedocument
beschrijft de ervaringen met de strategische lijnen 2009-2013 en de waargenomen trends in de
omgeving. Op basis van deze reflectie wordt zichtbaar waar de uitdaging voor Zuyd de
komende jaren ligt en welke doelen Zuyd nastreeft.
Naast het zogenaamde basisscenario is een eerste verkenning gestart voor een versterking en
verbreding van Zuyd. In dit kader ontwikkelen we nieuwe activiteiten die onze basis
versterken en die bijdragen aan excellentie, innovatie, ondernemerschap, internationalisering
en/of multidisciplinariteit bij Zuyd. We zien kansen om selectief, op gebieden die van belang
zijn voor de ontwikkeling van onze regio, te verbreden en te versterken. Dat doen we in nauw
overleg met de provincie, de kennisinstellingen, het regionale bedrijfsleven en de regionale
instellingen. Kennis-As Limburg is een ambitieus tienjarig strategisch programma dat hieruit
voortvloeit en waarvoor ook Zuyd een deel van haar financiële middelen en ontwikkelkracht
zal aanwenden.
Zuydkwaliteit Onderwijs en Onderzoek – Investeren in een kwaliteitssysteem voor
continue verbetering van onderwijs en onderzoek
De belangrijkste focus, in ieder geval voor de periode tot 2015, is het op orde brengen en
houden van de kwaliteit van Zuyd. Actieplannen met concrete maatregelen voor het
verbeteren van de kwaliteit (verbeterplannen naar aanleiding van audits en accreditaties,
curriculumvernieuwing) worden tot op het niveau van het College van Bestuur afgestemd.
In studiejaar 2014-2015 wil Zuyd een accreditatie van de Nederlands-Vlaamse
Accreditatieorganisatie (NVAO) op instellingsniveau verwerven. Dat vraagt om een
hogeschoolbreed kwaliteitszorgsysteem dat aantoont dat we in control zijn ten aanzien van de
kwaliteit van onze opleidingen. Hiertoe is een projectplan opgesteld, is de projectorganisatie
ingericht en is met de uitvoering gestart. Bij het project worden stakeholders binnen Zuyd
intensief betrokken. Dit gebeurt bijvoorbeeld door participatie van deze stakeholders in de
verschillende projectgroepen en door de organisatie van workshops ten behoeve van de
verschillende projectdoelen. Passend in deze lijn stond de Zuyd Managementdag in de zomer
van 2013 in het teken van kwaliteit.
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Good Governance
Het College van Bestuur is zich ervan bewust dat zorgvuldige vormgeving van good
governance via deugdelijke regelgeving, toezicht en risicomanagement niet meer dan redelijke
zekerheid kan bieden. Vertrouwen en eigen verantwoordelijkheid zijn minstens zo belangrijk.
Dat vraagt om een ontvankelijke managementstijl en een organisatiecultuur waarin openheid,
betrouwbaarheid, elkaar kunnen aanspreken op verantwoordelijkheid, risicobereidheid,
ondernemingszin en integriteit als gewoon gelden. Aan de hand van de risico-inventarisatie
die eind 2012 op verzoek van het College is opgesteld, zijn verschillende acties uitgezet in het
kader van compliance met bestaande wet- en regelgeving. Daaronder valt de inrichting van de
Zuyd-brede Commissie Compliance, met rechtstreeks mandaat van het College, met als
opdracht het ontwikkelen en bereiken van een meer systematische borging van een overall
normenstelsel voor Zuyd. Ook is begin 2013 een start gemaakt met het implementatietraject
Crisismanagement Zuyd. Doel is het toepassen van een professionele
crisismanagementorganisatie die voorbereid is op het beheersen van incidenten en crises.”
Bedrijfsvoering
Zuyd sluit het studiejaar 2012-2013 af met een geconsolideerd resultaat van M€ 1,4 positief,
waar een resultaat van M€ 1,7 negatief was begroot. De financiële positie – weergegeven door
middel van liquiditeit, solvabiliteit, weerstandsvermogen en eigen vermogen – is goed en past
ruim binnen de bandbreedtes voor de sector. Meer hierover is opgenomen in hoofdstuk 7 van
dit jaarverslag. Het College is zich bewust van de toenemende druk op de meerjarenbegroting
als gevolg van de ontwikkelingen in de Rijksbijdrage van het ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap.
Ten slotte
In het afgelopen studiejaar heeft Zuyd belangrijke bouwstenen uitgewerkt die een goede basis
leggen voor een duurzaam en toekomstbestendig basisscenario voor Zuyd. Met een gedegen
strategische planning, personeelsplanning en keuzes voor kwaliteit en doelmatige
bedrijfsvoering blijft Zuyd ‘fit for future’.
Wij danken iedereen die in studiejaar 2012-2013 heeft bijgedragen aan de prestaties van Zuyd
van harte. Het College is zich ervan bewust dat de komende jaren veel van de medewerkers
zullen vragen. We vertrouwen erop dat de mooie resultaten die Zuyd Hogeschool heeft bereikt
en nog zal bereiken ons allen zullen inspireren en motiveren.
Heerlen, december 2013
College van Bestuur,
Karel van Rosmalen
Remmelt Vetkamp
Kitty Kwakman
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1| Zuyd - Strategisch beleid
Missie en strategie

Op weg naar Strategie Zuyd 2014-2018
Dit jaarverslag is een verantwoording van de resultaten op weg naar het behalen van
de strategische doelstellingen van Zuyd. De strategie en de wijze van bepalen van die
strategie met onze stakeholders, vormen het kader voor dit verslag. Eind 2012 is een
begin gemaakt met het formuleren van de meerjarenstrategie van Zuyd Hogeschool
voor de periode 2014-2018. De strategie zal op hoofdlijnen een voortzetting van de
strategie van Zuyd van de voorbije vijf jaar zijn, aangescherpt vanuit een aantal
belangrijke ontwikkelingen in onze omgeving. Dit zijn de demografische krimp, de
zwaardere eisen die worden gesteld aan studenten en onderwijsinstellingen op onder
meer het gebied van kwaliteit en rendement, de toenemende internationalisering, de
uitvoering van de regionale economische agenda en de wens om ontwikkelde kennis
vaker toe te passen in de praktijk (valorisatie).
De ontwikkelingen in de omgeving leiden ertoe dat Zuyd haar focus op kwaliteit en
zwaartepunten aanscherpt. Zuyd bereidt haar organisatie en bedrijfsvoering met deze nieuwe
strategie voor op een terugloop in studentenaantallen (in de periode tot 2020), en blijft
investeren in de ontwikkeling van Limburg als kennisregio. In de strategie wordt daarom
onderscheid gemaakt tussen een basisscenario en een scenario van versterken en verbreden.
In het basisscenario richt Zuyd zich op het accommoderen van de daling van de instroom en
het behalen van de prestatieafspraken. Dit scenario heeft prioriteit in de periode tot en met
2015. Het andere scenario is gebaseerd op de eerste verkenningen die in de verslagperiode zijn
gemaakt op kansen die Zuyd ziet voor selectieve versterking en verbreding en
onderwijsinnovatie en zal vooral na 2015 worden opgepakt.
Kennis-As Limburg
In april 2013 hebben Universiteit Maastricht, Maastricht Universitair Medisch Centrum en
Zuyd Hogeschool het programma ‘Kennis-As Limburg, groeimotor van de regio’
gepresenteerd. In dit gezamenlijk programma van versterking en groei wordt – in afstemming
met bedrijven en andere kennisinstellingen – de ambitie van de drie kennisinstellingen voor
de komende tien jaar beschreven, waarbij zij anticiperen op en ondersteunend willen zijn aan
de regionale ontwikkeling van Limburg en in het bijzonder de doorontwikkeling van de
campussen.
Zuyd Hogeschool reserveert in de meerjarenbegroting jaarlijks ten minste M€ 1,5 voor het
programma Kennis-As. De bijdragen van Zuyd aan het programma bestaan voor het grootste
gedeelte uit opleidingsprogramma’s en onderzoeksprogramma’s. Het bedrijfsleven en
regionale organisaties zijn bij beide nauw betrokken. Vanaf studiejaar 2013-2014 worden de
gedetailleerde businesscases voor dit programma uitgewerkt op de gebieden gezondheidszorg,
Bèta, internationaal zakendoen en internationalisering, Business Intelligence & Smart Services
en op het gebied van de educatieve infrastructuur en innovatie in Limburg.
Strategie Zuyd – van vooruitblik naar gevalideerd strategisch kader
De meerjarenstrategie 2014-2018 Zuyd heeft in studiejaar 2012-2013 vorm, inhoud en draagvlak
gekregen in vier fasen: van voorwerk eind 2012 naar vaststelling van strategische doelstellingen
en thema’s in een strategiekaart in januari/februari 2013, de vertaling daarvan naar concrete
acties in maart/april 2013, en de validatie van de conceptmissie en -visie en het toetsen van de
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verwachtingen van stakeholders in bijeenkomsten met groepen stakeholders (bedrijven van
MKB tot multinational, studenten en alumni, medewerkers, overheden,
medezeggenschapsraad) tussen mei en augustus 2013. Eind 2013 zijn missie en visie neergelegd
in een door de Raad van Toezicht goedgekeurde versie van de Strategienota en Strategiekaart
Zuyd.

Missie en visie
De missie en de visie van Zuyd worden in de meerjarenstrategie 2014-2018
aangescherpt. Hierbij wordt voortgebouwd op de actuele missie van Zuyd: duurzaam
van betekenis te zijn voor een professie door de verbinding van onderwijs, onderzoek
en een leven lang leren.
Met deze missie consolideert Zuyd de ontwikkelingen die de afgelopen jaren in gang zijn
gezet: Zuyd zoekt de verbinding in de opleidingskolom vo-mbo-hbo-wo en met het
beroepenveld, bij voorkeur in de vorm van Centres of Expertise op de zwaartepunten van
Zuyd, met een gedeelde verantwoordelijkheid voor de inhoud en ontwikkeling van het beroep
en de professional. Zuyd ambieert het beste uit elke student te halen en haar plaats in de top
van grote hogescholen te continueren. Eind 2013 worden – voortbouwend op deze missie en
visie – een herijkte missie en visie van Zuyd vastgelegd in de meerjarenStrategie Zuyd 20142018.

Prestatieafspraken en profilering

Prestatieafspraken
In 2012 heeft Zuyd prestatieafspraken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap gemaakt. Hierin zijn de doelstellingen van Zuyd tot en met 2015 en een
beschrijving van het profiel van de hogeschool opgenomen. De hogescholen hebben
zich verplicht om 7 procent van het totale onderwijsbudget aan prestaties te koppelen.
Bij Zuyd gaat het om een bedrag van M€ 7 in 2013.
Met het ministerie zijn prestatieafspraken gemaakt op het gebied van studiesucces,
onderwijskwaliteit en maatregelen ter ondersteuning van de onderwijskwaliteit. Het gaat dan
om het verminderen van de uitval van studenten in de propedeuse eerste jaar (uit Zuyd),
switch in het eerste jaar binnen Zuyd, het rendement van de bacheloropleidingen, het
verhogen van het aantal contacturen van studenten en het verhogen van het opleidingsniveau
van medewerkers (mastergraad of PhD) en de verhouding tussen onderwijzend personeel en
onderwijsondersteunend personeel (OP/OOP).
Differentiatie onderwijsaanbod
De beschreven differentiatie van Zuyd sluit aan bij de bestaande kracht en ambities van de
regio. In het kader daarvan is er gerichte aandacht voor het opleiden van excellente studenten,
internationalisering, het invoeren van verkorte trajecten voor vwo-abituriënten en het
ontwikkelen van een beperkt aantal Associate Degree-programma’s. Daarnaast zal het beleid
voor de doorstroom naar een professionele master of universitaire master versterkt worden,
naast de bij-, na- en omscholing voor professionals en werkzoekenden. Eigen
masteropleidingen worden slechts beperkt, vanuit de profilering van Zuyd, en bij voorkeur
samen met de Universiteit Maastricht of de partneruniversiteit van de Universiteit Maastricht
ontwikkeld.
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Profilering: zwaartepunten
In de prestatieafspraken staan de zwaartepunten van Zuyd beschreven met de bijbehorende
belangrijke onderzoeksthema’s op het gebied van:
 innovatieve zorg en technologie;
 de transitie naar een duurzame gebouwde omgeving;
 life science and materials.
De zwaartepunten sluiten aan bij het topsectorenbeleid en worden geconcretiseerd in drie
Centres of Expertise. Opleidingen in de economische, sociale, educatieve en publieke sectoren
ondersteunen en faciliteren de drie zwaartepunten, maar hebben elk hun eigen regionale
profilering.
Valorisatie
Zuyd Hogeschool heeft een belangrijke rol in het regionaal valorisatieprogramma ‘ZuidLimburg, Ondernemen met Kennis’. Dit programma is vooral gericht op het verhogen van het
aantal ondernemende professionals en het ontwikkelen van een stevige structuur voor
kenniscirculatie en daaruit voorkomende kennisvalorisatie. Zuyd staat een aanpak voor die de
economische en maatschappelijke meerwaarde van opgebouwde kennis vergroot. De
verbetering van het ondernemerschapsonderwijs zal daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Prestatiemeting en ontwikkelingen
Als systematiek voor prestatiemeting hanteert Zuyd een Integrale
Managementrapportage (IMR). Deze geeft inzicht in de mate waarin de strategische
doelen van de organisatie gerealiseerd zijn.
Met ingang van 1 september 2012 omvat de IMR acht prestatie-indicatoren die door het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zijn vastgesteld, plus twaalf
zogeheten Zuyd-indicatoren. Deze vormen de basis voor monitoring, sturing en
verantwoording van de prestaties in relatie tot de strategische doelen van Zuyd.
Targets per kritieke prestatie-indicator
De IMR kent targets per kritieke prestatie-indicator en laat de voortgang op de targetrealisatie
zien. Bij elke sturingsrelatie (Raad van Toezicht – College van Bestuur, College van Bestuur –
faculteit, College van Bestuur – dienst, faculteitsdirecteur – lectoraat) is een passende
deelverzameling van indicatoren uit deze basisset vastgesteld. Jaarlijks stellen de
sturingspartners per kritieke prestatie-indicator in het kader van het plannings- en
begrotingsproces targetwaarden vast voor het komende studiejaar en voor de vierjarige
middellange termijn. De dienst Finance and Control levert drie maal per jaar een rapportage
aan over realisaties van alle verantwoordelijke organisatieonderdelen. Nog niet voor alle
prestatie-indicatoren zijn ten tijde van de vaststelling van dit jaarverslag informatiesystemen
beschikbaar of in voldoende mate op orde om tussentijds betrouwbare informatie te kunnen
leveren.

Realisatie prestatieafspraken studiejaar 2012-2013
kritieke prestatieindicatoren
studiesucces

uitval propedeuse eerste
jaar (uit de instelling)

nulmeting

22%

doelstelling

realisatie

doelstelling

2013

2013

2015

22%

23,9% (v)

< 22%
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kwaliteit

switch in eerste jaar
binnen Zuyd
rendement
bacheloropleidingen
aantal
bacheloropleidingen met
minder dan 12 klokuren
contact in de propedeuse
propedeusepedeusedeuse
studentoordeel over de

opleiding in het
algemeen (NSE)
opleidingsniveau
maatregelen
personeel % masters
opleidingsniveau
personeel % PhD
verhouding OP/OOP
(v): voorspelling o.b.v. lineaire trendberekening

8%

8%

8,9% (v)

10%

72%

73%

72,3% (v)

> 74%

10

8

16

0

3,8

3,8

3,8

> 3,8

51%

53%

56%

> 60%

6%

6%

7,6%

8%

61/39

62/38

63/37

> 64/36

De realisatie ten opzichte van targets 2012-2013 nader bekeken
Studiesucces
Op de kpi’s voor uitval, switch en rendement komen de realisatiewaarden 2013 pas per april
2014 beschikbaar via het ministerie van OCW (DUO). Daarom is bij deze drie indicatoren ten
behoeve van het jaarverslag gekozen voor voorspelling van de te verwachten waarden. Het zijn
schattingen die op basis van trendberekening vanuit het Management Informatie Systeem tot
stand zijn gebracht. De schattingen leiden tot de bevinding dat de waarden voor uitval en
rendement bacheloropleidingen van 2013 nog niet aan de normen van 2015 voldoen. De uitval
in de propedeuse neemt zelfs toe ten opzichte van de nulmeting, ook al is deze nog steeds
relatief laag in vergelijking met de landelijke uitval. Hier is ongetwijfeld de scherpere selectie,
waaronder het strikter toepassen van de BAS-norm (norm voor Bindend Afwijzend
Studieadvies) debet aan. Niettemin hebben alle opleidingen de opdracht om de uitval (verder)
te reduceren. Dit is onderwerp van de periodieke reviewgesprekken van het College van
Bestuur met de directeuren.
Voor meting van de contacttijd is in het voorjaar van 2013 een systematiek ontwikkeld,
gebaseerd op de afspraken die Zuyd met het ministerie van OCW gemaakt heeft. Deze
systematiek is een aanscherping van de nulmeting uit 2012 en leidt daarom tot nauwkeuriger
resultaten. Er blijken op basis van de meting in juni 2013 meer opleidingen dan afgesproken
onder de norm 2015 voor het aantal contacturen. De realisatie van 2013 (zestien opleidingen)
vertoont een ongunstig beeld ten opzichte van de norm 2013 (acht). Inmiddels zijn op basis
van de aangescherpte norm (504 contacturen, exclusief stages, per jaar) maatregelen genomen
die bij meting bij aanvang van 2014 tot een aanzienlijke verbetering geleid zullen hebben.
Kwaliteit
Op basis van de analyse van de Nationale Studenten Enquête (NSE) kan de conclusie
getrokken worden dat Zuyd qua studentoordeel het niveau van de norm voor 2015 (3,8) nu
reeds waarmaakt. Bron voor deze score is de NSE-rapportage van april 2013. In de analyse van
de NSE-resultaten en de terugkoppeling van studenten blijkt dat Zuyd vooral nog
verbeteringen moet aanbrengen in de communicatie over het curriculum, ‘in de communicatie
over het curriculum, over de examen- en toetseisen en de roosters. In studiejaar 2012-2013
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hebben twaalf opleidingen een accreditatietraject doorlopen. Voor een opleiding is een
hersteltraject ingezet.
Uit de accreditaties blijkt dat het niveau van de opleidingen onveranderd goed is. Studenten
geven aan dat zij merken dat de lat in de eindfase (die van de werkstukken) inmiddels hoger is
gelegd.
Maatregelen
Uit het informatiesysteem blijkt dat ten aanzien van het opleidingsniveau van de
medewerkers, uitgedrukt in het percentage masters, de realisatie van 2013 (56 procent) de
norm van 2013 overtreft (53 procent). Daarmee lijkt het behalen van de doelstelling voor 2015
(≥ 60 procent) binnen bereik. Voor de andere kritieke prestatie-indicatoren kan hetzelfde
gesteld worden. De realisatie in 2013 van het opleidingsniveau in procenten PhD en de
verhouding tussen onderwijzend personeel en onderwijsondersteundend personeel (OP/OOPratio) overtreft de normstelling van 2013, waardoor de doelstelling in 2015 behaald zal worden.

Profilering
De eerder genoemde zwaartepunten sluiten aan bij het topsectorenbeleid en worden
geconcretiseerd in drie Centres of Expertise.
Centre of Expertise Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL)
Het lectoraat Life Sciences, de faculteit Bèta Sciences and Technology en verschillende
opleidingen van Zuyd Hogeschool zijn partner in het Centrum voor Chemie. Dit centrum
bundelt het Centre of Expertise en het Centrum voor Innovatief Vakmanschap op het gebied
van chemie. De kracht van het centrum ligt in de verbinding van de gehele opleidingskolom
(mbo-hbo-wo), met zowel grote als kleine productie- en Research & Development-bedrijven
en de innovatiecampus Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL). Dit is de naam van
het Centre of Expertise voor chemie dat Zuyd samen met partners uit het onderwijs en het
bedrijfsleven op Chemelot inricht. Hier komen wetenschap, ontwikkeling, onderwijs,
faciliteiten en productie bij elkaar. CHILL is een exponent van het topsectorenbeleid.
Voor CHILL is in november 2012 een bv opgericht door zes partijen (Sabic, DSM,
Leeuwenborgh, Arcus College, Universiteit Maastricht en Zuyd) die de zeggenschap hebben
ondergebracht bij Stichting Administratie Kantoor (STAK) met als doel gezamenlijk
activiteiten te kunnen ontwikkelen en uit te voeren. Zuyd is voor een achtste deel
aandeelhouder van deze nieuwe bv, omdat DSM en Sabic ieder voor twee achtste deel
aandeelhouder zijn.
In studiejaar 2012-2013 heeft de herijking van het businessplan voor CHILL plaatsgevonden.
Dit heeft geleid tot de benodigde duidelijkheid voor Zuyd om haar prestaties samen met
CHILL waar te kunnen maken. Er zijn afspraken gemaakt over welke activiteiten CHILL voor
Zuyd uitvoert en welke activiteiten Zuyd zelf uitvoert met behulp van CHILL. Afgesproken is
dat de derdejaars- en vierdejaarsstudenten van de opleidingen Chemie, Chemische
Technologie, en Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek vanaf studiejaar 2013-2014
onderwijs volgen op de locatie van CHILL op het terrein van Chemelot.
Onderwijs wordt vormgegeven volgens het concept ‘communities for development’. Dit
concept gaat uit van de combinatie van leren van de student met het doen van onderzoek voor
het bedrijfsleven. Dit onderwijsconcept wordt door onafhankelijk onderzoek vanuit de Open
Universiteit gevalideerd. Daarnaast zijn de uitgangspunten voor een nieuwe, eenduidige en
slanke governancestructuur afgesproken en is de basis gelegd voor nieuwe financiële
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afspraken. Deze vormen de basis voor het nieuwe businessplan dat in september 2013
vastgesteld is. Er is opnieuw overleg opgestart met Leeuwenborgh en Arcus over zowel de
huisvesting als de doorlopende leerlijnen van relevante opleidingen. Eind 2013 zal de
reviewcommissie van het Platform Bèta Techniek de resultaten van de mid-term review aan de
penvoerders uitbrengen.
Centre of Expertise voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT)
Begin april 2012 hebben meer dan twintig partijen in de regio besloten samen het
Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) te realiseren. Dit plan is door
Limburg Economic Development (LED) opgenomen als een van de vier programma’s die
binnen Brainport 2020 in Zuid-Limburg worden uitgevoerd. Het gaat om één Centre of
Expertise, waarin Zuyd en Fontys Hogescholen samen optrekken.
Het EIZT is in januari 2013 officieel gestart, na de toekenning van de investeringsbijdrage van
het ministerie van OCW via de prestatieafspraken van Zuyd. Het is erkend door OCW als
onderdeel van de prestatieafspraken. Daarmee krijgt de samenwerking extra status en extra
middelen. Een team van kwartiermakers heeft de taak gekregen om het centrum op te starten.
In het voorjaar van 2013 zijn de inhoudelijke programmalijnen vastgesteld, waarna
werkgroepen met medewerkers van Zuyd, Fontys Hogescholen en het werkveld gestart zijn
met de invulling van de programmalijnen. Nieuwe onderzoeksprojecten zijn opgestart, waar
docenten en studenten van Zuyd aan zullen deelnemen. Er is gestart met de ontwikkeling van
een Associate Degree-programma Technologie in de Zorg en er is geïnvesteerd in de
ontwikkeling van twee masters, één gericht op innovatieprocessen in de zorg en de andere
gericht op de implementatie van technologie in de zorg. Er is gewerkt aan het inrichten van
een organisatie- en governancestructuur voor het centrum voor de komende jaren, waarbij het
uitgangspunt gehanteerd is dat partners via samenwerkingsovereenkomsten zich aan EIZT
verbinden en inspraak krijgen in de inhoudelijke activiteiten van EIZT. Zuyd zal komende
jaren eindverantwoordelijk blijven voor EIZT en kiest er daarom voor om de zeggenschap over
de financiën niet met partners te delen. Er zal niet direct een juridische entiteit opgericht
worden, zoals bij CHILL. In het najaar van 2013 is het Centre door de Reviewcommissie
beoordeeld op de voortgang. De commissie heeft het verder aanbrengen van focus en het
zichtbaar maken van de resultaten als belangrijkste verbeterpunten meegegeven.
Centre of Expertise New Energy, Built Environment en Renewables (NEBER)
De lectoraten Nieuwe Energie en Gebouwde Omgeving en Regionale Ontwikkeling werken
samen op het gebied van de transitie naar een duurzaam gebouwde omgeving. Speciale
aandachtsgebieden zijn zonne-energie en duurzaamheid. De Wijk van Morgen is een aanjager
van duurzame ontwikkeling in de regio. Om dit te realiseren zal het Centre of Expertise
NEBER opgericht worden, dat inzet op de ontwikkeling van een sterke kennisvalorisatie en
kenniskapitalisatie op het gebied van Nieuwe Energie, Built Environment en Renewables. Ook
dit plan is door LED opgenomen als een van de vier programma’s die binnen Brainport 2020 in
Zuid-Limburg worden uitgevoerd.
In januari 2013 is het Centre of Expertise NEBER gestart. Het is (nog) niet erkend en financieel
ondersteund door het ministerie van OCW. Het centrum ontvangt een subsidie van het
Regiodialoogfonds en maakt deel uit van de kennisinfrastructuur BIHTS (Building Integrated
High Tech Systems). Er is een kwartiermaker aangetrokken die een klein team van
projectmanagers heeft samengesteld. Het inhoudelijke programma is afgestemd met de
lectoren en teamleiders van Zuyd en vormt de basis voor het opstarten van nieuwe projecten.
NEBER heeft in 2013 meerdere nieuwe projecten opgestart, allemaal op basis van vragen uit
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het bedrijfsleven. Deze worden uitgevoerd door studenten en docenten van Zuyd. De
governancestructuur van NEBER is nog niet uitgewerkt. Dit heeft prioriteit in het komende
studiejaar.

Samenwerken

Belang van samenwerking voor Zuyd steeds groter
Zuyd is een regionaal kennisinstituut dat zich richt op de ontwikkeling en de
overdracht van hoogwaardige, praktijkgerichte kennis ten behoeve van de
ontwikkeling van professies en de ontwikkeling van de regio. Dit beschouwen we als
onze missie.
Samenwerking met het beroepenveld, met de overheid en met andere onderwijsinstellingen is
belangrijk en draagt bij aan beter onderwijs. De samenwerkingsverbanden die Zuyd met de
omgeving onderhoudt, zijn in te delen in drie componenten: professies en beroepenveld,
omgeving en maatschappelijke instellingen, en andere onderwijsinstellingen in de keten. Deze
componenten hebben een vakinhoudelijk of een bestuurlijk karakter.
Samenwerken met het beroepenveld
Zuyd leidt studenten op om maatschappelijk van betekenis te zijn. Daarvoor is het essentieel
dat er vanuit iedere opleiding een directe verbinding bestaat met het beroepenveld, het
bedrijfsleven en de instellingen waarvoor de opleiding opleidt. Opleidingen geven deze
samenwerking onder andere vorm door werkveldcommissies die adviseren over de
inhoudelijke ontwikkeling en de strategie van de opleiding, door participatie in regionale en
landelijke beroepsorganisaties, door de inzet van gastdocenten en alumni, en door een
uitgebreid netwerk van stagebedrijven. Concrete voorbeelden van samenwerking met de
beroepspraktijk zijn Zorgacademie Parkstad, De Wijk van Morgen, de Nieuwste Pabo en
CHILL.
Ontwikkeling van het beroep en de professional
Zuyd heeft een gedeelde verantwoordelijkheid voor de inhoud en de ontwikkeling van het
beroep en de professional. De bijzondere lectoraten Demografische Transitie en Opvoeden in
het Publieke Domein van de faculteit Sociale Studies en Educatie maken eveneens de
verbinding tussen opleiden, kennisontwikkeling, de regio en de beroepspraktijk duidelijk. Dit
blijkt ook uit de veelvuldige samenwerking van bedrijven en organisaties met Zuyd
Hogeschool in het kader van een bovengemiddeld aantal toegekende RAAKonderzoeksprojecten en de realisatie van de Centres of Expertise.
Samenwerken met de omgeving en maatschappelijke instellingen
Als hogeschool met vestigingen in drie steden – Sittard, Maastricht en Heerlen – is het voor
zowel Zuyd als de gemeenten van belang om een goede en voortdurende
samenwerkingsrelatie te onderhouden. Het doel is kwalitatief degelijk hbo-onderwijs te
leveren en te faciliteren. Maar ook de Provincie Limburg is een partner in diverse dossiers, met
een focus op het versterken van de sociaaleconomische kracht van Limburg. Regionaal neemt
Zuyd actief deel in samenwerkingsverbanden georganiseerd vanuit de overheid. Een belangrijk
voorbeeld is Brainport 2020, een strategisch programma dat onder andere gericht is op het
versterken van Zuidoost-Nederland als kennisregio.
Samenwerken met andere kennisinstellingen
Samenwerking met andere onderwijsinstellingen vindt voornamelijk in de regio plaats.
Bijvoorbeeld met de ‘toeleverende’ scholen voor voortgezet onderwijs en mbo-instellingen.
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Deze samenwerking is intensief, gezien het effect ervan op de onderwijskwaliteit en het
studierendement. Daar waar mogelijk en gunstig werkt Zuyd samen met Universiteit
Maastricht, Open Universiteit en Fontys Hogescholen. In het kader van het programma
Kennis-As Limburg werkt Zuyd nauw samen met Universiteit Maastricht en Maastricht
Universitair Medische Centrum aan de realisatie van het gezamenlijke programma Kennis-As
Limburg.
De Nieuwste Pabo – bijdrage aan de opleidingsinfrastructuur in Limburg
Vanaf begin september 2012 zijn de vestigingen van de Nieuwste Pabo uit Maastricht, Heerlen
en Sittard samen op één locatie gehuisvest. In dit pand zijn ook de Fontys Hogeschool
Pedagogiek en Fontys Lerarenopleiding gevestigd. Zuyd Hogeschool en Fontys Hogescholen
geven vorm aan de Nieuwste Pabo. Aansturing vindt plaats door een stuurgroep bestaande uit
bestuurders van Zuyd en Fontys. Speerpunten van de Nieuwste Pabo zijn Nieuwe Media,
Wetenschap en Techniek en Werkplekleren. Omdat het werkplekleren een van de kenmerken
van de Nieuwste Pabo is, blijven studenten ondanks de samenvoeging van de vestigingen toch
in de hele regio actief. Maar liefst 40 procent van hun studietijd brengen ze op hun
opleidingsschool in de regio door.
In de opzet van de Nieuwste Pabo staan een nauwe samenwerking met het werkveld en het
opleiden van studenten in de praktijk centraal. Studenten worden van begin af aan voorbereid
in een setting als leraar basisonderwijs. Dat betekent dat de professionals uit de praktijk
optreden als docent of tutor, maar ook als begeleider van de student in de school. Niet voor
niets heeft dit onderwijsconcept als naam: opleiden in de school. De basisscholen reageren
enthousiast.

Internationalisering

Internationaliseringsbeleid aangescherpt
In studiejaar 2012-2013 heeft Zuyd Hogeschool het internationaliseringsbeleid opnieuw
bekeken en verder aangescherpt. Zo heeft het College van Bestuur in november 2012
de visie Internationalisering Zuyd: ‘Een internationale hogeschool in het hart van
Europa’ vastgesteld en in 2013 verder aangescherpt. Dit heeft geleid tot de
Internationaliseringsagenda Zuyd 2013-2017. Uitgangspunt daarbij is dat
internationalisering bijdraagt aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, aan de
ontwikkeling van professies en aan de ontwikkeling van de regio.
Internationalisering draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek
bij Zuyd, onder andere door internationale samenwerking, kennisdeling en benchmarking.
Door het bevorderen van de ontwikkeling van internationale en interculturele competenties
van onze studenten en medewerkers en de werving en binding van talentvolle buitenlandse
studenten draagt Zuyd bij aan de ontwikkeling van professies en de duurzame ontwikkeling
van onze regio. De centrale ligging in het hart van Europa (Euregio Maas-Rijn) stelt Zuyd in
staat om vanuit deze internationale regio Europese en mondiale verbindingen te leggen ten
behoeve van studenten, personeel en externe stakeholders.
Gedurende de verslagperiode zijn de volgende eerste vijf prioriteiten in het kader van
internationalisering uitgewerkt in projectgroepen met brede deelname vanuit faculteiten en
diensten:
 varianten van internationalisering;
 aanbod van Engelstalige opleidingen (inclusief positionering en werving, opvang en
begeleiding van buitenlandse studenten);
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Zuyd Excellence Scholarships (kennisbeurzen);
mainstreaming van administratieve processen;
tweetalig Infonet.
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2| Kwaliteit
Kwaliteitszorg

Kwaliteitstoetsing van opleidingen aangescherpt
Zuyd heeft de bakens verzet voor de toetsing van kwaliteit. Er is een nieuw team Audit
en Accreditatie ingericht dat zich concentreert op het ‘auditen’ van opleidingen en het
begeleiden van visitatietrajecten. De verantwoordelijkheid voor het realiseren van
verbetermaatregelen ligt bij de faculteiten zelf. Deze nieuwe aanpak moet leiden tot
betere borging van de kwaliteit van de opleidingen en daardoor tot een meer
voorspelbare kwaliteit.
Kwaliteit staat hoog op de agenda bij Zuyd. Noblesse oblige voor een hogeschool die ‘beter
opleiden’ als een van de strategische doelen heeft geformuleerd en al jaren tot de top behoort
van grote hogescholen van Nederland. Externe ontwikkelingen, bijvoorbeeld een sterkere
sturing op kwaliteit door de overheid, in combinatie met binnen Zuyd gesignaleerde
verbetermogelijkheden van interne kwaliteitszorg, zijn aanleiding om de kwaliteitstoetsing op
een andere leest te schoeien.
Meer focus
Het intern ‘auditen’ en begeleiden naar een visitatie is binnen Zuyd belegd bij het team Audit
en Accreditatie. Het team maakt deel uit van de opnieuw gepositioneerde dienst Onderwijs en
Onderzoek. De verantwoordelijkheid voor de realisatie van verbetertrajecten blijft belegd bij
de opleidingen en faculteiten zelf. Het auditteam vervult een rol als critical friend en
controleert of het systeem van kwaliteitsborging adequaat is en of een opleiding met de juiste
verbetermaatregelen aan de slag gaat.
Meer scherpte
Deze nieuwe aanpak leidt tot meer scherpte; zwakke punten bij opleidingen komen eerder aan
het licht. Concrete aanbevelingen leiden tot gerichte verbeteracties. Om de kwaliteitszorg
minder afhankelijk te maken van personen en meer te borgen in een PDCA-cyclus (plan-docheck-act), heeft het team Audit en Accreditatie een aantal procedures en handreikingen
ontwikkeld. Uiteindelijk zal hierdoor de kwaliteit beter worden geborgd en waar nodig gericht
worden verbeterd.
Interne audits
In studiejaar 2012-2013 zijn interne opleidingsaudits uitgevoerd met als focus de interne
kwaliteitszorg in de vorm van een zogenoemde standaard nul-audit en/of een uitgebreide
opleidingsbeoordeling (alle standaarden van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie,
de NVAO) in de vorm van een full audit. Daarnaast heeft een aantal opleidingen een specifiek
audittraject doorlopen in navolging van de auditresultaten van voorgaande jaren.
In het studiejaar 2012-2013 is er bij 22 opleidingen een interne audit uitgevoerd. Onderstaande
tabel geeft een overzicht.
interne audits 2012-2013

standaard ‘nul’-audit

Bc-Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
Bc-Chemie
Bc-Chemische Technologie
Bc-Werktuigbouwkunde
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Bc-Creatieve Therapie
Bc-Ergotherapie
Bc-Fysiotherapie
Bc-Facility Management
Bc-Technische Informatica
Bc-Informatica
Bc-Information Management
Bc-Netwerk Infrastructuur Design
Bc-Communication and Multimedia Design
Ma-Facility and Real Estate Management
Ma-Advanced Nursing Practice
full audit

Bc-Elektrotechniek
Bc-Technische Bedrijfskunde
Bc-Oriëntaalse Talen en Communicatie
Bc-Vertaalacademie
Bc-Theater
Bc-Docent theater
Bc-Leraar Basisonderwijs

In de interne audits is bijzondere aandacht besteed aan het gerealiseerde niveau. Bij drie
opleidingen zijn hierbij ontwikkelpunten geconstateerd; deze worden door de betreffende
opleidingen opgevolgd. Met name in de full audits kwam, naast uiteraard specifieke good
practices en ontwikkelpunten per opleiding, het beeld naar voren dat de inhoud en
vormgeving van het programma in relatie tot de eindkwalificaties bij meerdere opleidingen
aandacht behoeft. Ook deze ontwikkelpunten worden opgevolgd.
Visitaties Onderwijs
Evenals in vorig studiejaar heeft de Netherlands Quality Agency (NQA) in studiejaar 2012-2013
de visitatietrajecten uitgevoerd. Er zijn twaalf opleidingen gevisiteerd. Onderstaande tabel
geeft een overzicht.
opleidingen gevisiteerd in 2012-2013

Bc-Autonome Beeldende Kunst
Bc-Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
Bc-Vormgeving
Bc-Biometrie
Bc-Logopedie
Bc-Accountancy
Bc-Bedrijfseconomie
Bc-Commercieel Management
Bc-European Studies
Bc-Built Environment
Bc-People and Business Management
Ma-Scientific Illustration
De meerderheid (acht) van bovengenoemde opleidingen behaalde vijf of zes keer het oordeel
‘goed’ en daarnaast steeds het oordeel ‘voldoende’. Binnen deze groep ontving de master
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Scientific Illustration een excellente beoordeling voor zijn voorzieningen. Drie opleidingen
behaalden overwegend het oordeel ‘voldoende’. De standaarden ‘aansluiting programma bij
eindkwalificaties’ en ‘kwaliteitszorg’ werden het vaakst als ‘goed’ beoordeeld.
Bij de opleiding Commercieel Management vond het panel het eindniveau onvoldoende
geborgd en is een hersteltraject gestart. De Hogere Juridische Opleiding heeft naar aanleiding
van een eerdere visitatie een hersteltraject doorlopen. De NQA heeft de realisatie van het
gevolgde herstelplan positief beoordeeld, waarmee deze opleiding is geaccrediteerd.
Visitaties onderzoek
In het verslagjaar is het lectoraat International Business and Communication gevisiteerd. Van
de 28 beoordeelde items scoorden er 13 voldoende, 14 goed en 1 excellent. In 2013 wordt het
laatste lectoraat volgens de vigerende systematiek gevisiteerd. Op basis van opgedane
ervaringen en inzichten is in de verslagperiode een begin gemaakt met de herziening van het
kwaliteitszorgsysteem onderzoek. Dit herziene systeem moet in 2014 operationeel zijn.

Zuydkwaliteit
Naast de kwaliteitszorg op opleidingsniveau is binnen het project Zuydkwaliteit gewerkt aan
verbeterpunten in de kwaliteitszorg op instellingsniveau. In 2012-2013 is hiertoe een
projectplan opgesteld, is de projectorganisatie ingericht en is de uitvoering gestart.
Binnen het project zijn drie deelprojecten ingericht:
1. het deelproject ‘Visie’, waarbinnen uitgangspunten voor de visie op onderwijs en
onderzoek zijn vastgesteld en gesprekken zijn gevoerd met alle faculteiten, resulterend
in een eerste uitwerking van deze uitgangspunten;
2. het deelproject ‘Centrale P&C-cyclus ten aanzien van kwaliteit’, waarbinnen een
SWOT-analyse gemaakt is van de bestaande P&C-cyclus om vervolgens te plannen wat
nodig is om de bestaande cyclus aan te vullen met sturing op kwaliteit. Er is een eerste
beschrijving van de ‘aangevulde’ cyclus en daarbij horende taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden opgeleverd;
3. het deelproject ‘Facultaire PDCA’ (plan-do-check-act), waarbinnen de bestaande
inrichting van facultaire kwaliteitszorg is beschreven en voorwaarden in kaart zijn
gebracht voor het borgen van de kwaliteit van de opleidingen van Zuyd.
Bij het project worden stakeholders binnen Zuyd intensief betrokken. Dit gebeurt bijvoorbeeld
door middel van participatie van deze stakeholders in de verschillende projectgroepen en door
de organisatie van workshops ten behoeve van de verschillende projectdoelen. Passend in deze
lijn stond de Zuyd Managementdag in de zomer van 2013 in het teken van kwaliteit.

Toetsing
In mei 2012 is het rapport van de commissie-Bruijn verschenen: Vreemde ogen dwingen. De
commissie-Bruijn heeft verschillende maatregelen voorgesteld voor verbetering van de
toetskwaliteit en vergroting van de toetsdeskundigheid van docenten. De aanbevelingen zijn
vooral gericht op externe validering via toetsing en via andere methoden zoals protocollering,
het betrekken van externen in examencommissies en verdere professionalisering van
examinatoren. Zuyd werkt aan de implementatie van deze aanbevelingen.
Aanbevelingen 1 en 6: ‘externe validering van toetsing met een voorkeur voor
instellingsoverstijgende opleidingsonafhankelijke longitudinale voortgangstoets met minimaal
twee partners’ en ‘via andere toetsvormen waarbij vreemde ogen meekijken’ .
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Opleidingen van Zuyd zijn betrokken bij landelijke hogeschoolprojecten op het terrein van
gezamenlijk toetsen waarbij samengewerkt wordt met ten minste twee andere hogescholen.
De pilots betreffen vormen van gezamenlijke toetsing van een of meerdere vakken en een
opleidingsonafhankelijke longitudinale voortgangstoets. De volgende pilots zijn gestart:
 De opleiding Technische Bedrijfskunde ontwikkelt een kennistoets in samenwerking
met negen andere hogescholen.
 De opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek ontwikkelt kennistoetsen
met Avans Hogeschool, Saxion, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Leiden.
 Bij de hotelscholen in Nederland wordt onderling geparticipeerd in examencommissies
en worden toetsitems voor voortgangstoetsen ontwikkeld.
 De opleiding Elektrotechniek wisselt met Avans Hogeschool assessoren uit bij
afstudeervoordrachten.
 De opleiding Fysiotherapie is betrokken bij de ontwikkeling van een landelijke
voortgangstoets. Deze wordt onder auspiciën van Cito voorbereid. Het werkplan is in
conceptvorm beschikbaar.
 De opleiding Ergotherapie is betrokken bij een project landelijke toetsing met
ergotherapie-opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool van
Arnhem en Nijmegen en de Hogeschool Rotterdam. Het project loopt tot het einde
van dit studiejaar, waarbij men een gezamenlijke uitspraak doet over het eindniveau
en start met het uitwisselen van docenten als tweede beoordelaar.
 Bij de opleiding Social Work wordt vanuit de Sectorale Adviescommissie gewerkt aan
een brede samenwerking tussen de opleidingen van Fontys Hogescholen, HZ
University of Applied Sciences (Zeeland) en Zuyd. Op dit moment richt men de
aandacht op de ontwikkeling van een brede bachelor.
 De opleiding Verloskunde van Zuyd is penvoerder van een van de vijf gesubsidieerde
landelijke pilots. Verloskunde heeft een gezamenlijke sectorale toetsitembank
ingericht ten behoeve van een landelijke voortgangstoets voor verloskunde. Op
20 september 2013 is de eerste landelijke voortgangstoets afgenomen bij de opleidingen
Verloskunde in Maastricht, Amsterdam en Groningen. In december 2013 zal de tweede
landelijke toets worden afgenomen, waarbij naast de eerdergenoemde ook de
opleiding uit Rotterdam deelneemt. Het komend jaar wordt gebruikt voor finetuning
van de toets en wordt de toetsitembank continu aangevuld.
Aanbeveling 2: ‘externe validering van eindwerkstukken aan de hand van een gezamenlijk
protocol bij individuele eindscripties en qua importantie vergelijkbare eindwerkstukken’.
De volgende initiatieven zijn in gang gezet:
 De opleiding Logopedie werkt samen bij het gemeenschappelijk beoordelen van
eindwerkstukken met Windesheim, Hogeschool Rotterdam, Hanzehogeschool
Groningen, Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.
 De opleiding Theater werkt samen met de hogescholen HKU, Amsterdamse
Hogeschool voor de Kunsten en ArtEZ bij gemeenschappelijke toetsing van
eindwerkstukken.
 De opleiding International Business wisselt examinatoren uit voor het beoordelen van
examenprojecten en scripties met de opleidingen voor International Business and
Management Studies van Fontys Hogescholen in Eindhoven, Venlo en Breda.
 De opleiding European Studies realiseert gemeenschappelijke toetsing van
eindwerkstukken met De Haagse Hogeschool, NHL en NTI.
 De opleiding Verpleegkunde heeft in het Landelijk Overleg Opleidingen
Verpleegkunde concrete afspraken gemaakt over beleid voor het afstudeerniveau en
een update van het stageprotocol.
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De opleiding Social Work werkt op een projectmatige manier met Fontys Hogescholen
en HZ University of Applied Science (Zeeland) samen aan het vormgeven van de
externe validering van toetsing. Oplevering van een met protocollen onderbouwd
advies is voorzien voor mei 2014.

Aanbeveling 3: ‘de verplichting om voor elke opleiding een toetsbeleid te formuleren waarin
externe validering een plaats krijgt. Het toelaten van vreemde ogen in de vorm van een tweede
beoordelaar, een extern lid in de examencommissie en het beschikken over toetsdeskundigheid in
examencommissies’.
Het volgende is gerealiseerd. Aan de examencommissies van Zuyd zijn externe leden
toegevoegd. Soms een expert van buiten de hogeschool vanuit het betreffende beroepsdomein
of van eenzelfde opleiding, maar van een andere hogeschool, of een extern lid vanuit Zuyd
Hogeschool zelf, maar dan van een andere opleiding. Voor het externe lid vanuit de eigen
hogeschool is toetsdeskundigheid een speciale vereiste. In het Handboek Kwaliteitsborging
Examencommissies dat in het voorjaar van 2014 ter beschikking komt, worden
functieprofielen voor interne en externe leden van examencommissies en een functieprofiel
voor een examinator opgenomen.
Voor het borgen van toetsdeskundigheid voor leden van examencommissies is een intern
scholingsaanbod gebruikt, maar hebben diverse leden van examencommissies ook
deelgenomen aan de driedaagse cursus voor leden van examencommissies die is aangeboden
door de Vereniging Hogescholen. Deze cursus wordt in het voorjaar van 2014 voor zittende en
nieuwe leden van examencommissies ook intern in Zuyd door de Vereniging Hogescholen
aangeboden.
Aanbeveling 4: ‘externe validering via certificering van examinatoren en opleiding van docenten’.
De landelijke commissie die in opdracht van de Vereniging Hogescholen het programma van
eisen voor een Basis Kwalificatie Examineren (BKE) en een Senior Kwalificatie Examineren
(SKE) heeft ontwikkeld, is voorgezeten door Zuyd lector Dominique Sluijsmans. Het
scholingsprogramma met betrekking tot toetsing dat door diverse hogescholen, waaronder
Zuyd, tot voor kort werd gebruikt is als inventarisatie meegenomen bij de ontwikkeling van
het programma van eisen. In een samenwerking tussen de lector Professioneel Beoordelen, de
dienst Onderwijs en Onderzoek en de dienst Human Resources wordt professionalisering van
examinatoren in gang gezet. Zuyd is betrokken bij validering van een cursus die de
Hanzehogeschool Groningen heeft ontwikkeld voor BKE en SKE en zal deze samenwerking
gebruiken bij de ontwikkeling van modules voor Zuyd.
Aanbeveling 7: ‘externe validering via toetskwaliteit door het doen van systematisch onderzoek
naar toetsbeleid, toetsontwikkeling en toetskwaliteit onder leiding van het lectoraat’.
De ontwikkeling van centrale kaders voor een toetsbeleid van Zuyd is middels een Project
Toetsbeleid Zuyd Hogeschool in gang gezet waarbij intensief samengewerkt wordt met het
lectoraat Professioneel Beoordelen. Validering van het ontwikkelde toetsbeleid van Zuyd
wordt vanuit de kenniskring van het lectoraat ingezet.
De opleidingen Social Work en International Business and Communication worden bij het
werken aan de toetskwaliteit ondersteund door lector Dominique Sluijsmans.
Door intensieve samenwerking tussen de dienst Onderwijs en Onderzoek, het lectoraat
Professioneel Beoordelen en de bijbehorende kenniskring en het Netwerk Toetsexpertise
wordt gewerkt aan verbetering van de toetskwaliteit in bredere zin. Hiertoe zijn verbeteracties
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gericht op inhoudelijke en organisatorische kaders en op professionalisering van docenten die
betrokken zijn bij toetsing en examinering.
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3| Onderwijs en onderzoek
Zuyd Onderwijs

Differentiatie van het onderwijsaanbod
De beschreven differentiatie van Zuyd sluit aan bij de bestaande kracht en de ambities
van de regio. In het kader daarvan is er gerichte aandacht voor het opleiden van
excellente studenten, internationalisering en het invoeren van verkorte trajecten voor
vwo-abituriënten. Daarnaast zal het beleid voor de doorstroom naar een professionele
master of universitaire master versterkt worden, naast de bij-, na- en omscholing voor
professionals en werkzoekenden. Bij Zuyd Hogeschool hebben in 2012-2013 de
volgende ontwikkelingen plaats gevonden in het onderwijsaanbod.
Ontwikkeling brede bachelors
In september 2012 is het tweede jaar gestart van de brede bachelor iArts (Interdisciplinary
Arts). Dit is een joint programme van de faculteit van de Kunsten en de faculteit Arts and
Social Sciences van de Universiteit Maastricht. Daarnaast wordt in dit programma
samengewerkt met de Van Eyck Academie. Ook binnen de bacholoropleiding Social Work en
ICT is toegewerkt naar een brede bachelor.
Associate Degrees
Bij de faculteit ICT is de projectfase gestart van de ontwikkeling van een Associate Degree
(AD) in Netwerk Infrastructuur Design / Service Desk Beheer. Bij de faculteit
Gezondheidszorg loopt een verkenningstraject, gericht op een AD Medische Technologie. De
Netherlands Quality Agency (NQA) heeft een positief oordeel gegeven over de realisatie van
een AD Commercieel Management.
Masters
De faculteit van de Kunsten heeft in 2012-2013 een programma ontwikkeld voor een nieuwe
master Theater. Dit initiatief ligt ter beoordeling van de macrodoelmatigheid bij het ministerie
van OCW. Er is een verkenning gestart voor een nieuwe master Vormgeving.
Bij de faculteit ICT hebben intensieve gesprekken plaatsgevonden met de Open Universiteit
om onderwijsprogramma’s van bachelors en masters op elkaar af te stemmen. Daarnaast is een
doorstroomminor richting de master Information Management van de Universiteit Maastricht
gerealiseerd. In het kader van het programma ‘Kennis-As Limburg’ wordt in overleg met de
Universiteit Maastricht en de Open Universiteit een master Infrastructuur voor deze faculteit
onderzocht.
De Academie Verloskunde Maastricht heeft samen met de Universiteit Maastricht bij de
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) een joint degree voor de European
Master of Science in Midwifery aangevraagd.
Bij de faculteit Gezondheidszorg wordt samen met de Universiteit Maastricht een master
Zorginnovatie ontwikkeld. De beoogde start hiervan is het studiejaar 2014-2015. Daarnaast liep
een ontwikkeltraject voor een master Zorg en Technologie waarvan de start in 2015 is beoogd.
Bij de faculteit Bèta Sciences and Technology is in samenwerking met de Universiteit
Maastricht een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van het aanbieden van een master
Sustainable Built Environment. De samenwerking binnen de master Biobased Materials van de
Universiteit Maastricht is gecontinueerd.
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Vwo-trajecten
Bij de faculteit van de Kunsten is in 2012, in aanvulling op de reeds bestaande trajecten binnen
de faculteit Gezondheidszorg, een driejarig vwo-traject Interdisciplinary Arts (iArts) van start
gegaan. In het studiejaar 2012-2013 waren daarnaast nieuwe vwo-trajecten in ontwikkeling
binnen de faculteit ICT, de faculteit Bèta Sciences and Technology en de faculteit Hotel en
Facility Management.
Samenwerking mbo
Bij de faculteit ICT is het mbo-hbo-traject aangepast voor de nieuwe brede ICT-bachelor. De
faculteit Bèta Sciences and Technology heeft in 2012-2013 geïnvesteerd in de doorontwikkeling
van haar mbo-hbo-trajecten. Het CoE Zorginnovatie en Technologie is betrokken bij het
invullen van een doorlopende leerlijn mbo-hbo in de samenwerking met het Centrum voor
Innovatief Vakmanschap. Ook de Hotel Management School Maastricht kent een
doorstroomtraject vanuit het mbo.
Curriculumvernieuwing
Curriculumvernieuwing vergt uiteraard continu aandacht. Bij een aantal opleidingen is en
wordt nog steeds gewerkt aan een curriculumvernieuwing die verder gaat dan de gebruikelijke
continue aandacht, veelal omdat de ontwikkelingen in het werkveld hierom vragen. Het gaat
om de volgende opleidingen:
 Communication and Multimedia Design (faculteit van de Kunsten);
 Vormgeving (binnen de faculteit van de Kunsten wordt de afstudeerrichting Visuele
Communicatie opnieuw gepositioneerd ten opzichte van de opleiding Communication
and Multimedia Design; dit gebeurt in de context van de vorming van een nieuwe
academie);
 Muziek (faculteit van de Kunsten);
 Verloskunde (faculteit Verloskunde);
 vier informaticaopleidingen van de faculteit ICT die worden samengevoegd tot één
brede ICT-bachelor – curriculumvernieuwing is integraal deel van deze ontwikkeling;
 Hogere Juridische Opleiding (faculteit Management en Recht).
Profilering
Bij de faculteit van de Kunsten is en wordt gewerkt aan een Europese afstudeerspecialisatie
voor de eindfase van de bacheloropleiding Theater. Bij de economische opleidingen wordt, via
de lectoraten, samengewerkt om een gezamenlijke profilering voor Acting, Trading en Leading
Fairly op te zetten. De Nieuwste Pabo werkt aan ‘Opleiden in de School’, dat zowel gericht is
op het samen leren van leerkrachten op de werkplek met speciale aandacht voor de opleiding
tot leerkracht, als op de totale schoolontwikkeling. Hierbij is bijzondere aandacht besteed aan
het thema wetenschap en techniek. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
heeft aan de Hotel Management School in 2012-2013 door het bijzonder kenmerk ‘kleinschalig
en intensief onderwijs’ toegekend. Bij de faculteit International Business and Communication
wordt gewerkt aan het opzetten van een International Classroom.

Onderwijsinnovatie - Zuyd Innoveert

Programma Zuyd Innoveert extra impuls voor onderwijsinnovatie
Om tot de top van de hogescholen te blijven behoren, is het belangrijk kritisch te
blijven ten aanzien van de vraag of ons onderwijs voldoet aan de eisen die studenten,
beroepenveld, overheid en Zuydmedewerkers hieraan stellen. Als uit het antwoord
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blijkt dat er reden is voor verbetering of vernieuwing, komt onderwijsinnovatie in het
vizier. Binnen Zuyd krijgt onderwijsinnovatie de komende jaren een extra impuls met
het programma Zuyd Innoveert.
Doelen Zuyd Innoveert
Zuyd Innoveert is het hogeschoolbrede onderwijsinnovatieprogramma, dat in de periode 20132017 wordt uitgevoerd. Het programma beoogt:
 het onderwijs binnen Zuyd te vernieuwen en structureel te verbeteren;
 kennis over onderwijsinnovatie te ontwikkelen en te verspreiden;
 enthousiasme en interesse in onderwijsinnovatie te bevorderen;
 een bijdrage te leveren aan de professionele ontwikkeling van docenten.
Projecten Zuyd Innoveert
De kern van het programma wordt gevormd door twee typen projecten: micro- en
macroprojecten. Macroprojecten zijn projecten die jaarlijks door faculteiten kunnen worden
aangevraagd. Deze projecten beogen een substantiële bijdrage te leveren aan de
onderwijsinnovatie. Daarbij zijn vanuit het programma de thema’s gedefinieerd waarop die
projecten zich dienen te richten: rendement, toetsing, technologie, leren in de professie.
Microprojecten zijn kleine projecten die door individuele docenten kunnen worden
aangevraagd om te werken aan een vraagstuk waar zij als docent in zijn geïnteresseerd. Vanuit
het programma is bij microprojecten niet voorgeschreven op welke thema’s deze projecten
zich dienen te richten. Per macroproject is maximaal € 37.000 beschikbaar, en voor een
microproject maximaal € 3.000.
Terugblik
Studiejaar 2012-2013 heeft in het teken gestaan van het in de steigers zetten van het
programma. De belangrijkste activiteiten richtten zich op het ontwikkelen van transparante
werkwijzen en procedures, het vergroten van de zichtbaarheid van het programma binnen
Zuyd en het voorbereiden van de eerste ronde macroprojecten en microprojecten. Het
resultaat is dat met ingang van de start van studiejaar 2013-2014 zeven macroprojecten en
zeven microprojecten in uitvoering zijn. Er is fors geïnvesteerd in de communicatie, blijkend
uit een projectenwebsite, promotiemateriaal en de publicatie over de lectoraatsprojecten. De
ervaringen uit het voorbereidingsjaar 2012-2013 leveren een aantal inzichten op die
uitgangspunt vormen voor het vervolg van het programma in 2013-2014.

Zuyd Onderzoek

Versterking van de onderzoeksfunctie van Zuyd
Zuyd werkt met kracht aan de versterking van de onderzoeksfunctie van de
hogeschool. Het doel is om in 2015 M€ 5 voor onderzoek beschikbaar te stellen en voor
nog eens M€ 5 onderzoek te doen in opdracht van of met subsidies van derden.
De lectoraten
In studiejaar 2012-2013 had Zuyd 26 lectoraten, waaronder vijf bijzondere lectoraten en twee
wissellectoraten. In het kalenderjaar 2012 waren bij het onderzoek van de lectoraten 132
docent/onderzoekers (10,8 procent van de docentenpopulatie) en 702 studenten betrokken
(4,7 procent van de studentenpopulatie).
In het verslagjaar zijn in het kader van de uitvoering van de Besturingsopgave de lectoraten
ondergebracht bij de faculteiten om de verbinding tussen onderwijs en onderzoek te
versterken. De verdeling van lectoraten over de faculteiten is als volgt:
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faculteit

lectoraat

Gezondheidszorg

lector

Autonomie en Participatie van
Chronisch Zieken

Prof. Dr. S. Beurskens

Zorginnovatie voor Kwetsbare
Ouderen

Dr. E. van Rossum

Technologie in de Zorg
Kennisontwikkeling Vaktherapieën
Evidence Based and Client Centered
Chronic Health

Prof. Dr. L. de Witte
Dr. S. van Hooren
Prof. Dr. A. Knottnerus
Prof. Dr. T. van der Weijden

Integrative Patient Centered Health
Care

Dr. A. Jie

Verloskunde
Van de Kunsten

Midwifery Science
Autonomie en Openbaarheid in de
Kunsten

Prof. Dr. R. de Vries
Dr. P. Peters

Bèta Sciences and Technology

Life Sciences
Nieuwe Energie
Zonneceltechnologie
Gebouwde Omgeving en Regionale
Ontwikkeling
Toerisme
en Cultuur
Gastronomy in Foodservice
Trendwatching en Innovatie
Innovatief Ondernemen

Dr. P. Borm
Dr. J. Kimman
Dr. Z. Vroon
Ir. R. Rovers
Dr. W. Munsters
Dr. P. Klosse
Dr. C. Rohde
Dr. J. Keizer
Prof. Dr. L. Verhoef

International Relationship
Management

Prof. Dr. J. Bloemer

Recht in Europa; Recht in de Euregio
Employability
Sociale Integratie, CESRT
Demografische Transitie
Opvoeden in het Publieke Domein
Opleiden in de School
Infonomie en Nieuwe Media
Professionalisering van het
Onderwijs

Mr. E. van de Luijtgaarden
Prof. Dr. W. Foppen
Dr. N. Reverda
Dr. N. Reverda
Dr. G. Cardol
Dr. P. Hennissen
Dr. I. van der Ploeg
Dr. M. van der Klink

Professioneel Beoordelen

Dr. D. Sluijsmans

Hotel- en Facility Management

Commercieel en Financieel
Management
International Business and
Communication
Management en Recht
Sociale Studies en Educatie

ICT
Centraal

In het verslagjaar zijn drie nieuwe lectoraten van start gegaan:
 lectoraat Employability;
 lectoraat Gastronomy in Foodservice;
 bijzonder lectoraat Integrative Patient Centred Health Care.
Vier lectoren zijn in studiejaar 2012-2013 geïnaugureerd. Onderstaand een overzicht van hun
inauguratiedata en van de titels van de inaugurele redes:
lector

Prof. Dr. L. Verhoef

lectoraat
Innovatief
Ondernemen

inauguratie
21 september
2012

Inaugurale rede
‘Een kwestie van consequent kiezen,
kennisvalorisatie in het hoger
onderwijs’
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Mr. E. van de
Luijtgaarden

Recht in Europa;
Recht in de Euregio

30 januari 2013

‘Verenigd in Diversiteit’

Dr. S. van Hooren

Kennisontwikkeling
Vaktherapiën

22 maart 2013

‘Vaktherapie: de kunst van het
balanceren’

Dr. D. Sluijsmans

Professioneel
Beoordelen

19 april 2013

'Verankerd in leren: vijf bouwstenen
voor professioneel beoordelen in het
hoger beroepsonderwijs.'

Externe waardering van het onderzoek
In het verslagjaar is de faculteit International Business and Communication gevisiteerd. Van
de 28 beoordeelde items scoorden 13 voldoende, 14 goed en 1 excellent.
Het versterken van de onderzoeksfunctie van Zuyd
In 2010 is de adviesnota ‘Het versterken van de onderzoeksfunctie van Hogeschool Zuyd’
verschenen. Op basis van dit advies is besloten de eerste geldstroommiddelen stapsgewijze in
vier jaar tijd te verhogen naar een totaal bedrag van M€ 5 in studiejaar 2014-2015. De extra
financiële middelen zijn in het verslagjaar ingezet op de volgende speerpunten:
1. Vergroten van de onderzoekscapaciteit
In het verslagjaar zijn drie lectoraten van start gegaan: het lectoraat Employability bij de
faculteit Management en Recht, het lectoraat Gastronomy in Foodservice bij de faculteit Hotel
en Facility Management, en het bijzonder lectoraat Integrative Patient Centred Health Care,
verbonden aan de faculteit Gezondheidszorg. Bovendien zijn voorbereidingen getroffen voor
de inrichting van drie nieuwe lectoraten bij de faculteit Commercieel en Financieel
Management, de faculteit International Business and Communication en de faculteit van de
Kunsten. Met de in dit verslagjaar gerealiseerde en nog in te richten lectoraten wordt een
goede spreiding van lectoraten over de faculteiten gerealiseerd en wordt een basis gecreëerd
voor onderzoeksprogrammering binnen en tussen faculteiten.
2. Versterking van zwaartepunten
Zuyd Hogeschool kent drie zwaartepunten: innovatieve zorg en technologie, transitie naar een
duurzame gebouwde omgeving, en Life Science and Materials. Deze zwaartepunten worden
geconcretiseerd door de inrichting van Centres of Expertise. De ontwikkeling en
implementatie van de zwaartepunten vergt aanvullende onderzoekscapaciteit om te komen
tot grotere onderzoeksgroepen die in staat zijn om substantiële externe projecten te
verwerven en uit te voeren. Voor het verslagjaar is op dit speerpunt € 150.000 ingezet.
3. Matchingsgelden
Bij de financiering van externe onderzoeksprogramma’s wordt veelal cofinanciering van de
uitvoerende organisaties verwacht. Als dit meerdere onderzoeksaanvragen of omvangrijke
onderzoeksaanvragen betreft, kunnen de lectoraten dit niet volledig uit eigen middelen
financieren. Daarom ontvangen lectoraten die meer dan € 200.000 aan tweede en derde
geldstroommiddelen verwerven een suppletie aan ‘matchingsgelden’ van maximaal € 50.000.
In het verslagjaar is € 200.ooo toegekend.
4. Promovendibeleid
Om het aantrekkelijk te maken voor faculteiten om docenten voor een deel van hun tijd
(minimaal 40 procent) vrij te maken voor het doen van promotieonderzoek, zijn
promotievouchers beschikbaar. De promotievouchers worden voor een periode van maximaal
vier jaar toegekend. Per jaar wordt per promovendus € 15.000 toegekend, hetgeen neerkomt
op een gemiddelde vergoeding van 20 procent van de loonkosten. Daarnaast ontvangt de
promovendus een suppletie van € 1.000 per jaar voor te maken onkosten. De
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promotievouchers worden toegekend als de faculteit bereid is om de promovendus ook voor
0,2 fte vrij te stellen voor zijn promotieonderzoek. In het verslagjaar maken zeventien
promovendi gebruik van de regeling en ronden zeven docenten hun promotie af.
5. Postdocbeleid
Om gepromoveerde docenten nieuwe werkperspectieven binnen Zuyd te bieden worden zij in
staat gesteld om na het behalen van de doctorsgraad gedurende een jaar voor 0,2 fte
structurele onderzoeksactiviteiten uit te voeren en om onderzoeksvoorstellen voor te bereiden
die voor subsidiering of financiering door derden in aanmerking kunnen komen. In het
verslagjaar hebben vijf postdocs van deze regeling gebruik gemaakt.
6. Versterking van de onderzoeksinfrastructuur
De ondersteunende infrastructuur van Zuyd, met name die op het gebied van ICT en
Bibliotheek, sluit nog onvoldoende aan op de zich verder ontwikkelende onderzoekstaak.
Tegen deze achtergrond is in het verslagjaar een externe verkenning uitgevoerd van de
belangrijkste knelpunten hierin. Dit heeft geleid tot een advies om de infrastructuur te
versterken op gebieden die (prioritair) betrekking hebben op het ontsluiten van
wetenschappelijke kennis en de ondersteuning bij aanschaf en gebruik van specifieke
softwaretools die onderzoekers nodig hebben. Uit de verkenning bleek eveneens dat er
knelpunten ontstaan omdat er onvoldoende en niet altijd effectieve communicatie plaatsvindt
tussen de aanbiedende diensten en de onderzoekers, waardoor de onderzoekers onvoldoende
op de hoogte zijn van aanwezige mogelijkheden en inzet van ondersteunende medewerkers.
Het advies krijgt zijn vervolg in een werkgroep van medewerkers van bibliotheek en ICT, die
concrete oplossingen gaat uitwerken en implementeren voor de communicatie en voor
aanvullende benodigdheden in software, ondersteuning en abonnementen op tijdschriften en
databanken.
7. Ontwikkeling kwaliteitszorg onderzoek
Uit de evaluatie van de bijna afgeronde eerste ronde van visitaties van de onderzoekseenheden
is gebleken dat op onderdelen het kwaliteitszorgsysteem aanpassing verdient. Deze gewenste
aanpassingen hebben betrekking op de programmatische inbedding van het onderzoek, de
verankering van methodische kwaliteit ervan, het opvolgen van verbeterplannen en de wijze
van rapporteren en verantwoorden. Om hierop een goed antwoord te geven is Zuyd dit
studiejaar gestart met de ontwikkeling van de interne en externe kwaliteitszorgsystematiek.
Met ondersteuning van een gespecialiseerd adviesbureau is een traject gestart voor het
ontwikkelen van kwaliteitsindicatoren voor praktijkgericht onderzoek en de ontwikkeling van
een verantwoordingscyclus die aansluit bij de nieuwe positionering van de lectoraten binnen
faculteiten. Naar verwachting zal de herziene kwaliteitszorgsystematiek eind 2013 afgerond
zijn.

Valorisatie

Regionaal valorisatieprogramma ‘Zuid-Limburg, Ondernemen met
Kennis’
Het regionaal valorisatieprogramma ‘Zuid-Limburg, Ondernemen met Kennis’ ligt ter
beoordeling voor bij de beoordelingscommissie van het landelijk
Valorisatieprogramma. Zuyd heeft een belangrijke rol in het programma,
voornamelijk gericht op het verhogen van het aantal ondernemende professionals en
het ontwikkelen van een stevige structuur voor kenniscirculatie en daaruit
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voorkomend kennisvalorisatie. Zuyd staat een aanpak voor die de economische en
maatschappelijke meerwaarde van opgebouwde kennis vergroot.
Binnen het consortium van het valorisatieprogramma ontplooit Zuyd de volgende activiteiten:
 Met het verbeteren en verbreden van het ondernemerschaponderwijs is het doel om
het aantal studenten dat deelneemt aan ondernemerschaponderwijs met duizend te
verhogen ten opzichte van 2012. Vanuit de faculteit Commercieel Management en
Financieel Management wordt de basis gelegd voor het integreren van
ondernemerschaponderwijs in alle bacheloropleidingen binnen Zuyd Hogeschool. De
resultaten van eerdere inspanningen zijn voor verbetering vatbaar, in het bijzonder
wat betreft de integratie in de niet-economische opleidingen. De doorontwikkeling
van het ondernemerschaponderwijs zal samen met de Universiteit Maastricht vorm
krijgen, met focus op de kennisgebieden van Maastricht Health Campus en Chemelot
Campus.
 Met het versterken van de kenniscirculatie wordt een toename van 60 kennisvragen
naar 250 per jaar (in 2016) nagestreefd, die door het regionale MKB-loket United Brains
Limburg behandeld worden. Verder wordt ingezet op het versterken van bestaande
netwerken door de deelname van onderzoekers te verhogen en op het ontwikkelen van
communities of practice. Bij deze activiteiten wordt primair gefocust op de
zwaartepunten van Zuyd Hogeschool.
 Met behulp van het Maastricht Valorisatie Office zal een aanpak voor kennisvalorisatie
worden ontwikkeld, die voorziet in het screenen van onderzoek, met de
zwaartepunten als startpunt. Hierbij hoort ook het ontwikkelen of verbeteren van het
aanpalende beleid, zoals het Intellectual Property (IP) en beleid voor
contractonderzoek.
Zuyd stelt € 260.000 verspreid over vier jaar extra beschikbaar ter ondersteuning van dit
programma, naast extra middelen voor de intensivering van ondernemerschaponderwijs. De
inspanningen op het vlak van een leven lang leren worden ook gezien als een bijdrage aan
valorisatie van kennis.
Verantwoording
Het regionaal valorisatieprogramma ‘Zuid-Limburg, Ondernemen met Kennis’ is gestart in
januari 2013. Binnen dit programma is inmiddels een aantal activiteiten ontplooid. Er is een
hogeschoolbreed team geïnstalleerd bestaande uit de lectoren, teamleiders en medewerkers
die gezamenlijk voor Zuyd de doelstellingen hebben gespecificeerd. Vervolgens is een
samenhangend programma ontwikkeld met de volgende speerpunten: Voor studenten krijgt
valorisatie binnen Zuyd betekenis doordat in alle onderwijsprogramma’s
ondernemerschaponderwijs aangeboden wordt dat leidt tot een ondernemende houding.
Studenten van Zuyd kunnen zich hierdoor onderscheiden door hun ondernemende houding
(intrapreneurship). Voor die groep studenten die zowel de capaciteit als de drive bezitten om
ondernemer te worden, zal ondernemerschaponderwijs worden aangeboden dat ertoe leidt
dat de eerste stappen op het terrein van ondernemerschap gezet kunnen worden, bijvoorbeeld
via een incubator. De ontwikkeling van dit onderwijs geschiedt hogeschoolbreed en zo veel
mogelijk in samenwerking met het Centre of Entrepeneurship van Universiteit Maastricht. In
samenwerking met hen wordt onderzoek uitgevoerd naar didactische concepten om
ondernemerschaponderwijs vorm te geven.
Voor de lectoren betekent dit programma dat een blauwdruk ontwikkeld wordt die hen
handvatten biedt om het valorisatieproces te doorlopen. Samen met Universiteit Maastricht
wordt een leergang valorisatie voor medewerkers ontwikkeld. Daarnaast wordt in
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samenwerking met het Maastricht Valorisation Centre (MVC) i.o. de begeleiding van lectoren
in hun valorisatieproces voorzien. Met hen wordt IP-beleid vastgesteld, worden fondsen voor
de ontwikkeling van een product of dienst opengesteld en wordt gezocht naar venture capital.

Kennis- en Informatiecentrum Zuyd

Kennis- en Informatiecentrum Zuyd
In 2012 is de inrichting van één loket voor alle vragen van buiten Zuyd afgerond: het
Kennis- en Informatiecentrum Zuyd. Het gemeenschappelijk loket heeft als doel
vragen sneller en helder te beantwoorden en de samenwerking met de verschillende
samenwerkingspartners uit de regio te vereenvoudigen.
Het loket is de toegangspoort voor ondernemers en alle anderen die informatie willen over
(samenwerkings)mogelijkheden bij Zuyd, maar niet weten bij wie ze moeten aankloppen.
Contact met de zakelijke markt is belangrijk voor onze kennisuitwisseling en partnerships.
Zuyd wil snel en accuraat antwoord kunnen geven op vragen van buiten, zodat we voor de
omgeving een toegankelijke(re) kennisinstelling zijn. Met alle partners uit het consortium van
Zuyd Hogeschool, Universiteit Maastricht, Academisch Ziekenhuis Maastricht, Chemelot en
de Health Campus en het LIOF wordt een digitaal kennisplatform ontwikkeld dat bedrijven
inzicht geeft in de mogelijkheden die de onderwijs-, kennisinstellingen en campussen bieden
ter ondersteuning van hun valorisatiewensen.
Voor bedrijven en particulieren die opleidingsvragen op het gebied van bijscholing, biedt het
Kennis- en Informatiecentrum ook een portal. In 2013 verwacht het KIC ruim 1500
onderzoeksvragen van ondernemers te hebben ontvangen.
Medewerkers van Zuyd kunnen zich richten tot het Kennis- en Informatie Centrum (KIC) als
ze ondersteuning nodig hebben bij hun valorisatie wensen. Dit KIC werkt nauw samen met
het Maastricht Valorisation Centre en de lectoren van Zuyd.
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4| Governance
Good Governance

Good governance volgens Zuyd
Om goed en zorgvuldig bestuur te garanderen kent Zuyd een aantal maatregelen en
voorzieningen op het gebied van governance.
Goed ondernemerschap, krachtig bestuur, efficiënt toezicht en transparante verantwoording
vormen de uitgangspunten in het governancebeleid van Zuyd. Het College van Bestuur draagt
daaraan onder meer bij met een uitvoerig jaarverslag waarin Zuyd verantwoording aflegt over
de behaalde resultaten. De Raad van Toezicht volgt de grote ontwikkelingen nauwgezet.
Omvangrijke operaties en belangrijke documenten vergen goedkeuring van de Raad van
Toezicht. De Raad ziet ook toe op het functioneren van het College van Bestuur als geheel en
van de collegeleden afzonderlijk. Daarvoor kent de Raad de Remuneratiecommissie, die
instemt met de targets van het College van Bestuur. Aan deze commissie leggen de
collegeleden verantwoording af. Financiële zaken worden namens de Raad van Toezicht door
de Auditcommissie met de externe accountant besproken.
Ook het beschermen van de rechten van studenten en medewerkers behoort voor Zuyd tot
good governance. Studenten kunnen met hun klachten terecht bij een klachtenloket.
Afhankelijk van de inhoud van de klacht wordt deze behandeld door een vertrouwenspersoon,
de ombudsman of een van de colleges voor bezwaar en beroep. Hoe een medewerker van Zuyd
zich moet gedragen staat in de Integriteitscode. Misstanden kunnen worden gemeld volgens
de Klokkenluidersregeling.

Overige ontwikkelingen op het gebied van governance

Commissie Compliance Zuyd
In maart 2013 heeft het College van Bestuur de Commissie Compliance Zuyd ingesteld.
Aanleiding was enerzijds het nut en de noodzaak om tot een herindeling te komen van
een aantal adviescommissies binnen Zuyd (Interne commissie helderheid in
bekostiging en Commissie wet- en regelgeving) die in elk geval voor een deel
soortgelijke problematiek behandelden. Anderzijds is uitgesproken dat er expliciet
behoefte was aan een meer systematische borging dat Zuyd handelt in compliance met
de relevante wet- en regelgeving. De Commissie Compliance kent drie kamers: een
kamer Onderwijs, een kamer Publiek Private Samenwerking (PPS, in deze fase van de
ontwikkeling van Zuyd vooral gericht op de Centers of Expertise) en een kamer
Governance.
Voorstellen met compliance-risico’s die ter vaststelling aan het CvB worden voorgelegd,
moeten voorzien zijn van een positief advies van de Commissie Compliance. Daarnaast
kunnen het College van Bestuur en de directeuren van faculteiten en diensten voorstellen met
compliance-risico’s ter advisering voorleggen aan de Commissie Compliance. De Commissie
Compliance kan ook ongevraagd advies uitbrengen over compliance-risico’s aan het College
van Bestuur en aan de directeuren van faculteiten en diensten.
In algemene zin kunnen de volgende taken genoemd worden:
 signaleren van en adviseren over compliance-risico’s;
 bewaken van de opvolging van de adviezen;
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selecteren, opstellen en onderhouden van toetsingskaders;
uitvoeren van toetsing aan toetsingskaders;
kennismanagement (beheren van expertbestand, toetsingskaders, sjablonen, procedures,
methoden en technieken);
 geven van voorlichting over compliance-risico’s.
De commissie adviseert zo veel mogelijk integraal. Dat betekent dat de commissie zich in haar
advies niet beperkt tot de juristerij. Zij weegt nadrukkelijk ook financiële en organisatorische
consequenties mee in haar advies. De commissie hanteert onder meer de regelgeving rond
‘Helderheid in de onderwijsbekostiging’, de ‘Branchecode goed bestuur hogescholen’ van de
Vereniging Hogescholen en de kaders voor de inrichting van onderwijskundige publiekprivate arrangementen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als kader
voor advisering.
De Commissie Compliance kent als regisseur de Compliance Officer. Deze rol wordt
functioneel belegd bij de bestuurssecretaris/directeur bestuursdiensten. De Compliance
Officer wordt benoemd door het College van Bestuur en heeft direct toegang tot de (voorzitter
van de) Raad van Toezicht.

Interne Beheersing
De proceseigenaren binnen Zuyd leveren aan de hand van financiële en niet financiële
informatie een bijdrage (besturing, verantwoording en interne beheersing) aan de
strategische en de daarvan afgeleide doelstellingen.
Interne beheersing is binnen Zuyd gericht op maatregelen die zorgen voor:
 relevante en betrouwbare informatie;
 een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering;
 naleving van de wet- en regelgeving (voor de jaarverslaggeving en rechtmatigheid van
de besteding van publieke middelen, ook wel ‘helderheid in de bekostiging’ genoemd).
De interne beheersing van Zuyd staat hoog op de agenda en sinds 2011 wordt projectmatig
gewerkt aan de verbetering hiervan. De interne beheersing richt zich op alle bedrijfsprocessen
die relevant zijn voor de jaarrekening. In 2011 lag het accent op de opzet van processen en
procedures rond de jaarrekening. In 2012 is de aanzet tot de realisatie van de eerste stappen in
gang gezet. Vanaf 2013 ligt het accent op het doorontwikkelen van de interne beheersing: de
opzet, het in werking zetten en het verankeren van het beoordelen van de werking. ‘Don’t tell
me; show me, prove me’ is de gehanteerde slogan hierbij.
De voortgang van de interne beheersmaatregelen wordt periodiek gerapporteerd aan de
stuurgroep. Hierin zitten alle verantwoordelijke actoren. De portefeuillehouder van het
College van Bestuur is voorzitter. Ook wordt minimaal jaarlijks gerapporteerd aan het College
van Bestuur en de Auditcommissie van de Raad van Toezicht. De voortgang van de in het
interne beheersplan opgenomen maatregelen is door de accountant beoordeeld als onderdeel
van de interim-controle 2013. Er is sprake van progressie ten opzichte van voorgaand boekjaar.
Procuratieregeling Zuyd
Als onderdeel van de interne beheersing is in studiejaar 2012-2013 een gewijzigde
Procuratieregeling Zuyd vastgesteld. De procuratieregeling is een generieke regeling voor
Zuyd die de volmacht (procuratie) regelt van de aangewezen medewerkers van Zuyd voor het
aangaan van externe (contractuele) verplichtingen. In deze procuratieregeling is vastgelegd
welke bevoegdheden zijn toegekend aan de procuratiehouders en onder welke voorwaarden
die bevoegdheden gelden.
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Raad van Toezicht

Verslag Raad van Toezicht
De mate waarin en de wijze waarop Zuyd Hogeschool slaagt in haar maatschappelijke
opdracht – het verzorgen van excellent hoger beroepsonderwijs – vormde ook in
studiejaar 2012-2013 de centrale focus voor de Raad van Toezicht. Als toezichthouder
van een met overwegend publiek geld gefinancierde instelling ziet de Raad erop toe
op welke wijze de hogeschool kwaliteit levert, borgt en uitdraagt. De Raad van
Toezicht bewaakt de doelstelling en de grondslagen van de stichting Zuyd Hogeschool
en functioneert daarnaast als klankbord voor het College van Bestuur.
Interne ontwikkelingen
De onderwerpen waar de Raad in het verslagjaar ruim aandacht aan heeft gegeven zijn: de
Strategie Zuyd 2014-2018, de wijziging van de statuten van de Stichting Zuyd Hogeschool, de
risico-inventarisatie Zuyd, de evaluatie van de implementatie van de Branchecode good
governance hogescholen, de versterking van de bedrijfsvoering en de focus op de missie van
Zuyd. De leden van de Raad van Toezicht hebben via deelname aan de validatiesessies een
actieve rol gespeeld bij de totstandkoming van de nieuwe meerjarenstrategie van Zuyd. Door
middel van updates rond bijvoorbeeld de Centres of Expertise heeft de Raad steeds kennis
kunnen nemen van de betrokkenheid van interne én externe stakeholders bij het formuleren
van de strategie en de bijdrage die aldus geleverd wordt aan de realisatie van de missie en de
doelstellingen van de hogeschool.
Externe ontwikkelingen
Ook in studiejaar 2012-2013 heeft Zuyd Hogeschool via de Keuzegids, de accreditaties van de
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en de Nationale Studenten Enquête
(NSE), maar ook via de positieve resultaten in de onderzoeken van de Inspectie van het
Onderwijs, laten zien dat zij een kwalitatief goede – en op onderdelen zelfs een excellente –
hogeschool is. De wens voor hogere eisen en betere borging van kwaliteit is de voorbije
periode manifester geworden. Zo is de toepassing van de NVAO-accreditatiekaders merkbaar
aangescherpt en heeft de Inspectie van het Onderwijs gericht onderzoek verricht naar
onderwijstijd en alternatieve afstudeerroutes. In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht
nadrukkelijk aandacht gehad voor kwaliteitsbeleid en de borging daarvan.
Samenstelling, werkwijze en verantwoording
De samenstelling van de Raad is in het verslagjaar gewijzigd met de benoeming van Gerard
Mols als voorzitter per 1 januari 2013. Per dezelfde datum is Gerald Janssen voor een tweede
termijn als lid van de Raad herbenoemd.
De Raad kwam in studiejaar 2012-2013 viermaal in vergadering bijeen. In lijn met de beweging
van de hogeschool en de maatschappij was en is er veel aandacht van de Raad voor de
kwaliteit van onderwijs en onderzoek en de bijdrage van beide aan het beroepenveld.
Voorbeelden van relevante onderwerpen zijn de accreditatieresultaten, de kwaliteitszorg en de
doorontwikkeling van de Integrale Managementrapportage (IMR). Ten slotte heeft de Raad in
november 2012 werkbezoeken gebracht aan de faculteiten International Business and
Communication en Bèta Sciences and Technology en was er wederom constructief overleg met
de Centrale Medezeggenschapsraad. Met ingang van 2013 vindt voorafgaand aan de
vergaderingen van de Raad een presentatie plaats van een faculteit of dienst door de
betreffende directeur.
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Check conformiteit Branchecode Governance
Het degelijk functioneren van de Raad van Toezicht is van groot belang, zeker bij een met
publiek geld gefinancierde instelling. Eind 2012 heeft de Raad een zelfevaluatie gedaan naar
het eigen functioneren aan de hand van een checklist. Belangrijke onderwerpen waren
uiteraard de samenstelling, de deskundigheid en de taak van de Raad als geheel, maar ook de
werkwijze, de samenwerking met het College van Bestuur en de Centrale
Medezeggenschapsraad en het uitgevoerde toezicht op het brede scala van onderwerpen.
Naast deze zelfevaluatie heeft een werkgroep vanuit de Raad, bestaande uit Loek Radix en
Gerald Janssen, ook een check uitgevoerd op de conformiteit met HBO-branchecode en zijn
de bevindingen van deze check besproken. Dit onderwerp wordt na de vaststelling van de
Branchecode goed bestuur hogescholen door de Vereniging van Hogescholen in oktober 2013
opnieuw opgepakt. De Raad van Toezicht heeft verder besloten zijn toezichtskader verder te
expliciteren. Medio 2013 is hiermee een begin gemaakt, met het oog op vaststelling eind 2013.
Commissies van de Raad van Toezicht
Sinds 2008 zijn binnen de Raad van Toezicht twee commissies actief: de
Remuneratiecommissie en de Auditcommissie.
De Remuneratiecommissie is namens de Raad belast met het werkgeverschap van de leden
van het College van Bestuur. Tot 1 januari 2013 bestond deze commissie uit de voorzitter van
de Raad van Toezicht, Just Fransen van de Putte, en de vice-voorzitter, Mirjam Depondt. De
Remuneratiecommissie is in 2012 regelmatig bijeengekomen, ook met het oog op de
benoeming van de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht per 1 januari 2013. Gerard Mols
is als nieuwe voorzitter benoemd per 1 januari 2013 en is in deze functie ook opvolger van Just
Fransen van de Putte in de Remuneratiecommissie. Daarnaast is gedurende de eerste helft van
2013 de herbenoeming van Remmelt Vetkamp voorbereid door de Remuneratiecommissie.
De Remuneratiecommissie draagt zorg voor de beoordeling van de leden van het College van
Bestuur in relatie tot de prestatieafspraken. Besproken thema’s zijn onder andere de
declaratieregeling dienstreizen en declaraties van de leden van het College van Bestuur, de
implementatie van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en
semipublieke sector (WNT), de profielschets met betrekking tot de invulling van vacatures
voor de Raad van Toezicht per 1 januari 2013.
De Auditcommissie bestaat uit de leden Loek Radix en Jan Tindemans. Deze commissie heeft
bijzondere aandacht voor financiën, (externe) verslaglegging, treasury en interne beheersing,
en onderhoudt namens de Raad contact met de externe accountant. Belangrijke onderwerpen
voor de commissie in 2012-2013 waren de jaarrekening over het kalenderjaar 2012, de begroting
voor 2013-2014, het interne beheersplan, de doorontwikkeling van de Integrale
Managementrapportage en de met ingang van studiejaar 2012-2013 geïntroduceerde periodieke
managementrapportage. De Auditcommissie heeft in 2012-2013 viermaal vergaderd.
De Raad heeft inmiddels besloten tot het instellen van een Commissie Onderwijs en
Onderzoek met twee leden uit zijn midden. De voorzitter en een nieuw te benoemen lid
zullen het toetsingskader en de werkwijze van de Raad op dit belangrijke terrein invullen.

Besproken onderwerpen
In het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht in de vergaderingen uitgebreid stilgestaan bij de
volgende onderwerpen:
Jaarverslag studiejaar 2012-2013 / 31
















de evaluatie van de strategie 2009-2012 en de ontwikkeling van de meerjarenstrategie
2014-2018;
het jaarplan en de begroting voor 2012-2013 en 2013-2014;
profilering en prestatieafspraken;
kwaliteitszorg en kwaliteitsborging;
meerjaren strategische huisvestingsbehoefte;
‘good governance’ binnen de hogeschool;
de instellingstoets;
de risico-inventarisatie;
de statutenwijziging;
de vorming van de Centres of Expertise en de Nieuwste Pabo;
ontwikkelingen in de kunstensector;
doorontwikkeling van de Integrale Managementrapportage;
accreditatieresultaten;
(resultaten van de) individuele faculteiten.

Ten slotte
De Raad van Toezicht wil waardering en dank uitspreken aan studenten en medewerkers, die
zich gezamenlijk inzetten voor de goede kwaliteit van onderwijs en onderzoek en de
ondersteuning daarvan. Deze gezamenlijke inzet zorgt ervoor dat Zuyd Hogeschool
daadwerkelijk duurzaam van betekenis is voor de professie en dat ook kan blijven.
Heerlen, december 2013
Namens de Raad van Toezicht,
Gerard Mols, voorzitter

Centrale Medezeggenschapsraad CMR

Centrale Medezeggenschapsraad
Medezeggenschap is belegd bij diverse medezeggenschapsorganen die zijn
samengesteld uit personeelsleden en studenten. Zuyd kent een Centrale
Medezeggenschapsraad (CMR), deelraden voor de faculteiten en een dienstenraad
voor de diensten.
De huidige CMR is aangetreden met ingang van 1 januari 2012 en kent een zittingstermijn van
drie jaar. De raad is paritair samengesteld uit personeelsleden en studenten.
Gedurende de verslagperiode studiejaar 2012-2013 heeft de CMR de volgende onderwerpen
behandeld:
 het nieuwe functiehuis;
 de begroting voor 2013-2014;
 Kennis-As;
 wijziging van de statuten van Zuyd;
 CHILL;
 het minorenstelsel;
 internationalisering;
 onderzoeksbeleid;
 kwaliteitszorg;
 de instellingstoets;
 het medewerkerstevredenheidsonderzoek;
Jaarverslag studiejaar 2012-2013 / 32







het strategisch huisvestingsplan;
facilitering 100% master;
studentenprognoses;
Model Onderwijs- en Examen Reglementen, MOERS;
het studentenstatuut.

Organisatieontwikkeling

Faculteiten en teams
De nieuwe Besturingsopgave is per september 2012 geïmplementeerd in een nieuw
organisatiemodel van Zuyd. De verbinding van onderwijs, onderzoek en opleiding en
training in tien faculteiten, heldere managementlijnen en de vorming van teams staan
daarin centraal.
Uitgangspunten
Elke faculteit kent een samenhangend repertoire van opleidingen, zowel in de bachelorfase als
in de masterfase. Daarnaast is er een samenhangend onderzoeksprogramma (veelal in
samenwerking met andere faculteiten) dat vragen vanuit de professie aanpakt en de
professionals in het werkveld ondersteunt bij de ontwikkeling van hun praktijk. Er is een rijk
en samenhangend aanbod voor volwassenen. De ene keer meer gericht op onderwijs, de
andere keer wellicht meer op onderzoek, afhankelijk van de behoefte in een professie.
Faculteiten beslissen samen met het werkveld over hun profilering in het aanbod.
Teamvorming
In de faculteiten zijn heldere managementlijnen ontstaan door de vorming van formele teams
met teamleiders. Met de vorming van teams werkt Zuyd aan een belangrijk verbeterpunt uit
de medewerkerstevredenheidsonderzoeken van de afgelopen jaren.
Meer transparantie en resultaatgerichte sturing
De implementatie van een eenduidige inrichting van de organisatiestructuur met teams
(kostenplaatsen) en kernactiviteiten (kostendragers) bevordert de eenduidigheid en
transparantie. Dit is een noodzakelijke basis voor resultaatgerichte sturing. De Planning &
Control-cyclus is strakker ingericht met onderscheid in tijdige prognoses en periodieke
managementrapportages. Naast de portefeuilleverdeling binnen het College van Bestuur is in
studiejaar 2012-2013 gestart met periodieke reviewgesprekken van het voltallige College met de
directeur op basis van het managementrapport. In dit rapport is integraliteit beter
gerealiseerd. Zo zijn de kwaliteitsindicatoren in het onderwijs, de jaarverslagen van de
examencommissies, compliance issues en de voortgang van voorgenomen investeringen en
innovatieprojecten hierin opgenomen.
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Organogram

Rechtsbescherming

Rechtsbescherming van studenten en medewerkers: de
ombudsman
De ombudsman is een onafhankelijke en onpartijdige persoon op wie studenten en
medewerkers een beroep kunnen doen wanneer zij een klacht hebben over de
hogeschool, de opleiding of de medewerkers.
De ombudsman dient als sluitstuk van de klachtenregeling en is met name bedoeld voor alle
klachten die buiten de bestaande regelingen vallen. Inschakeling van de ombudsman is pas
aan de orde nadat de direct betrokkenen al benaderd zijn en andere mogelijke wegen geen
uitkomst hebben geboden. In de praktijk wordt de ombudsman vaak al in een eerder stadium
benaderd om advies. De ombudsman speelt een belangrijke rol in het bij elkaar brengen van
de betrokkenen om tot een oplossing te komen. Daarnaast adviseert en verwijst de
ombudsman naar instanties die de klacht afhandelen. De ombudsman rondt zijn
werkzaamheden af in een advies aan het College van Bestuur.
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Feiten en cijfers ombudsman
Aard van de verzoeken om advies, bemiddeling en klachtbehandeling van studenten
bron: Jaarverslagen Ombudsman

11

1 jan 2012 - 31 aug
2013*
31

1 sept 2012 - 31 aug
2013
20

9

15

11

11

14

38

27

Fraude
Financiën

3
7

1
5

3
18

2
11

Inschrijving
Klachtprocedure
Onderwijskwaliteit
Onderwijsorganisatie
Anders
Totaal aantal onderwerpen
Totaal aantal klachten

0
2
4
11
1
46
34

1
2
7
2
1
53
36

8
5
23
19
1
161
96*

5
4
15
12
1
108
65

2010

2011

Communicatie/bejegening

3

Examen/tentamenbeoordeling

4

Examen/tentamenregeling

*Cijfers over 20 maanden: om in de toekomst het jaarverslag van de ombudsman parallel te
laten lopen met het jaarverslag van Zuyd Hogeschool is dit jaar gekozen voor een
overgangsfase.
Aard van de verzoeken om advies, bemiddeling en klachtbehandeling van medewerkers
bron: Jaarverslagen Ombudsman

2

1 jan 2012 - 31 aug
2013*
5

1 sept 2012 - 31 aug
2013
4

1

1

2

0

Functioneren/beoordelen/
inschaling/functiewaardering

7

6

8

2

Financiën
Ontslag/vertrekregeling

3
0

0
0

2
0

0
0

Samenwerking/verstoorde
werkrelatie
Reorganisatie
Klachtenbehandeling
Re-integratie
Disciplinaire maatregel
Anders
Totaal aantal onderwerpen
Totaal aantal klachten

13
0
5
2
0
0
31
21

8
0
3
1
0
4
25
17

12
0
2
5
0
1
37
26*

6
0
2
4
0
1
19
14

2010

2011

Aanstelling

0

Taakbelasting

*Cijfers over 20 maanden: om in de toekomst het jaarverslag van de ombudsman parallel te
laten lopen met het studiejaarverslag van Zuyd Hogeschool is dit jaar gekozen voor een
overgangsfase.
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Rechtsbescherming van studenten en medewerkers:
vertrouwenspersonen
Hogeschool Zuyd heeft vertrouwenspersonen aangesteld om een individuele
medewerker of student te ondersteunen en te adviseren in geval van ongewenst
gedrag binnen de hogeschool.
Er zijn drie vertrouwenspersonen, een op elke locatie van Zuyd. De vertrouwenspersonen
krijgen adequate faciliteiten in de vorm van tijd en ondersteuning. In gevallen waar de
vertrouwenspersonen nader onderzoek nodig of wenselijk achten, staat een gezamenlijke
externe klachtencommissie ter beschikking voor Zuyd, de Open Universiteit en de Universiteit
Maastricht. Deze commissie heeft een onafhankelijke voorzitter. De commissie onderzoekt
klachten over ongewenste omgangsvormen en brengt advies uit aan het College van Bestuur.

Rechtsbescherming van studenten en extranei: bezwaar en beroep
Ten behoeve van de rechtsbescherming van studenten en extranei beschikt
Hogeschool Zuyd op grond van de artt. 7.60 jo. 7.63a/7.68 WHW over een College van
Beroep voor de Examens en een College van Beroep Bijzonder
Onderwijs/Geschillenadviescommissie.
Het College van Beroep voor de Examens is onder meer bevoegd ten aanzien van beslissingen
over:
 het behalen van het afsluitend examen;
 de toelating tot examens;
 een colloquium doctum en het wegwerken van deficiënties;
 het bindend negatief studieadvies;
 de toelating tot een masteropleiding;
 de toelating tot een opleiding waarbij sprake is van een selectie aan de poort;
en met betrekking tot beslissingen van examencommissies en examinatoren, zoals:
 de uitslag van een tentamen;
 beslissingen op verzoeken om tentamens vervroegd of mondeling te mogen afleggen;
 de waardering van scripties of practica;
 beslissingen inhoudende goed- of afkeuring van een vakkenpakket;
 de weigering van een vrijstelling.
Het College van Beroep Bijzonder Onderwijs/Geschillenadviescommissie neemt onder meer
kennis van alle beslissingen van het bestuur over de inschrijving van (aanstaande) studenten
en extranei, evenals over financiële ondersteuning van studenten.
Feiten en cijfers: College van Beroep voor de Examens en College van Beroep
Bijzonder Onderwijs/Geschillenadviescommissie
In de afgelopen vijf jaren ontwikkelde het aantal bij het College van Beroep voor de Examens
en College van Beroep Bijzonder Onderwijs/Geschillenadviescommissie aangemelde zaken
zich als volgt:
2007

2008

2009

2010

2011

45

37

59

57

45

1 sept.20111 sept.2012
76

1 sept.20121 sept.2013
75

Jaarverslag studiejaar 2012-2013 / 36

De behandeling van de in studiejaar 2012-2013 aangemelde zaken leidde tot de volgende
uitspraken:
uitspraak
gegrond
ongegrond
schikking
ingetrokken
niet-ontvankelijk
doorverwezen
naar 2013/2014

aantal
0
6
23
37
6
0
3

Digitaal klachtenloket
Sinds 2010 heeft Zuyd een digitaal loket voor het indienen van klachten en beroepen.
Het indienen van een klacht of beroep door studenten is daardoor eenduidiger en
toegankelijker geworden. Het Loket Rechtsbescherming adviseert over het
bewandelen van zowel de informele als de formele weg bij een klacht of beroep.
Kiest de student voor het indienen van een formele klacht of formeel beroep, dan zorgt het
loket dat de klacht of het beroep bij de juiste instantie terecht komt, namelijk het College van
Beroep voor de Examens, de Ombudsman of de Klachtencommissie Ongewenste
Omgangsvormen. Daarbij is de privacy van studenten altijd beschermd en wordt iedere klacht
of ieder beroep, ook in de zomervakantie, met spoed behandeld. Het digitaal loket is te vinden
op Infonet, de interne website van Zuyd Hogeschool. Ook op de externe website van Zuyd is
informatie over het indienen van een klacht of beroep te vinden.
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5| Medewerkers
HRM-beleid

Strategische personeelsplanning op de kaart
Op het gebied van Human Resource Management (HRM) heeft Zuyd ook in 2012-2013
veel aandacht voor strategische personeelsplanning (SPP). De komende tien jaar
vertrekt ruim 40 procent van alle medewerkers. Meer dan de helft gaat met pensioen.
Vervanging in een krapper wordende arbeidsmarkt is straks, als de economische crisis
afneemt, geen geringe uitdaging. Zuyd wil dan ook een zo goed mogelijk beeld hebben
van de kwantitatieve en kwalitatieve aspecten van haar personeelsbestand. Naast de
demografische effecten op het personeel ontstaat ook een effect op de instroom van
nieuwe studenten. Deze zal Zuyd-breed afnemen, hetgeen ook noopt tot planning van
personeel en aanpassing aan de behoefte. Strategische personeelsplanning is een van
de middelen hiervoor.
De vergrijzing die Zuyd treft, is geen verrassing, maar slaat binnen het onderwijs extra hard
toe. Medewerkers veranderen niet snel van baan, zeker niet als ze wat ouder zijn. De
arbeidsvoorwaarden zijn goed en het werk is vaak boeiend. De betrokkenheid van
medewerkers is zonder meer hoog. De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers is ruim 47
jaar en daarmee relatief hoog te noemen.
De rekensom van vergrijzing en ontgroening zorgt binnen Zuyd voor een versnelde
bewustwording. In 2013 is gekozen voor een nadere aanpak van het instrument SPP.
Anticiperen op toekomstige ontwikkelingen is daarbij de uitdaging. Daarom heeft Zuyd bij
leidinggevenden (teamleiders en directeuren) meer aandacht gevraagd voor de duurzame
inzetbaarheid van haar medewerkers. Medewerkers van Zuyd moeten zich goed voelen, zich
kunnen ontwikkelen, hun werk graag doen en gemotiveerd blijven. Allemaal condities om
medewerkers langer duurzaam inzetbaar te houden. Mogelijkheden om zich te ontwikkelen
zijn ruim voorhanden. Hierbij is wel het uitgangspunt dat de medewerker zelf
verantwoordelijk is voor zijn of haar loopbaan. Dit wordt mede ondersteund door het
verstrekken van ruime opleidingsfaciliteiten. Binnen de cao zijn ruime faciliteringsregelingen
die het mogelijk maken om langer gezond door te kunnen werken. Medewerkers stromen
hiermee langzaam maar zeker uit. Op deze wijze kan kennis nog even in huis blijven en wordt
ruimte geschapen om op zoek te gaan naar opvolgers.
Prestatie-indicator verhouding OP/OOP
Als onderdeel van het hoofdlijnenakkoord zijn er met hogescholen afspraken gemaakt over de
verhouding tussen onderwijzend personeel en onderwijsondersteunend personeel (de
OP/OOP-ratio), dat wil zeggen een reductie van de overhead om tot een grotere inzet van
middelen in het primaire proces te komen. Met deze prestatieafspraak geven hogescholen aan
wat hun ambitie is voor het terugdringen van indirecte kosten en welke maatregelen zij
daartoe nemen. De OP/OOP-ratio bij Zuyd maakte in de verslagperiode de volgende
ontwikkeling door.
per 1-1-2011

per 1-1-2012

per 1-9-2013

OP

61%

62%

63%

Streefgetal
per 1-9-2015
64%

OOP

39%

38%

37%

36%

Categorie
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De strategische personeelsplanningen die in de komende jaren gemaakt worden, geven
richting aan de gewenste en mogelijke maatregelen die nodig zijn om deze indicator te gaan
halen. Als randvoorwaarde heeft het College van Bestuur al besloten dat er geen vaste
verplichtingen meer mogen worden aangegaan voor OOP. De tendens is goed; in deze lijn zal
deze indicator gerealiseerd gaan worden.

Cao-overleg
Het lokaal cao-overleg wordt gevoerd door de directeur van de dienst Human
Resources. Van werknemerszijde nemen de Algemene Onderwijsbond, de
Onderwijsbond CNV, de FvOv*, ABVAKABO, FNV en toehoorders namens de Centrale
Medezeggenschapsraad van Zuyd deel aan het overleg.
In de verslagperiode vond het cao-overleg viermaal plaats. De volgende onderwerpen en
dossiers werden besproken:
 openstaande en vervulde vacatures;
 de besteding van decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen;
 het Convenant KeerKracht (functiemix);
 een nieuw functiehuis voor onderwijsgevend personeel en onderwijsondersteunend
personeel;
 het sociaal jaarverslag;
 medewerkers tevredenheid onderzoek (MTO)
 het prestatieakkoord;
 het promovendibeleid;
 opleidingsplannen;
 de ontwikkeling van studentenaantallen in relatie tot de personele behoefte.
* Sinds 1 januari 2012 vormt de UNIENFTO, samen met tien andere CMHF-onderwijsvakorganisaties, de Federatie
van Onderwijsvakorganisaties (FvOv).

Arbeidsomstandigheden

Duurzame inzetbaarheid spil in personeelsbeleid
De rode draad waarlangs Zuyd haar integrale personeelsbeleid vormgeeft is duurzame
inzetbaarheid. Dit begrip omvat een veelheid aan onderwerpen. Om duurzame
inzetbaarheid te realiseren heeft de hogeschool ruime aandacht voor
arbeidsomstandigheden, scholing en ondersteuning op het gebied van professionele
en persoonlijke ontwikkeling.
een optimale duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. In dat verband bevordert de
dienst Human Resources de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van medewerkers om
verzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Hierbij ligt de nadruk op preventie en op
het zoeken naar oorzaken. Om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren voert de dienst
onder andere werkplekonderzoeken, leefstijl- en sportgerichte health checks en risicoinventarisaties en -evaluaties uit. De uitvoering van de werkplekonderzoeken en health checks
ligt bij het Preventiecentrum Gezondheid, een leerbedrijf voor studenten van de opleidingen
Fysiotherapie, Ergotherapie, Logopedie en Verpleegkunde. Samen met de Universiteit
Maastricht vormt het Preventiecentrum Gezondheid het KANS Kennis- en Behandelcentrum,
dat kennis verzamelt, ontwikkelt en verspreidt op het gebied van KANS-klachten (klachten
aan arm, nek of schouder). Elke nieuwe medewerker Zuyd als kennisinstelling die draait op de
kennis en kunde van haar medewerkers is gebaat bij van Zuyd krijgt preventief een
werkplekinstructie aangeboden. In het studiejaar 2012-2013 is een aantal workshops
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georganiseerd, gericht op het welzijn van de medewerkers. Zuyd Hogeschool heeft een
bedrijfsfitnessregeling, waaraan zo’n 70 medewerkers deelnemen. Studenten kunnen tegen
een gereduceerd tarief sporten.

Zuyd-medewerkers verzuimen meer
Het gemiddelde verzuimpercentage over 2012-2013 bedraagt 4 procent en is daarmee
met 0,3 procent gestegen ten opzichte van het studiejaar 2011-2012.
Het verzuim ligt daarmee nog altijd lager dan het gemiddelde ziekteverzuim in het hbo (4,13
procent gemiddeld in het kalenderjaar 2012). Een groot deel van het verzuim heeft te maken
met psychische klachten, waarbij meer verwezen wordt naar onder meer een eerstelijns
psycholoog, een tweedelijns psycholoog, multidisciplinaire trajecten en coaching. Verder is er
sprake van een toename van werkgerelateerd verzuim, met als belangrijke oorzaken de
toegenomen werkdruk en communicatieproblemen tussen leidinggevende en werknemer.

Arbo en veiligheid
Het proces voor risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) in digitale vorm is in 2011 gestart
met het aanwijzen en het trainen van arbo-contactpersonen. In 2012 is het invullen van de
vragenlijsten door de arbo-contactpersonen gestart voor alle faculteiten en locaties in
Maastricht (Academie Beeldende Kunsten Maastricht, Toneelacademie Maastricht,
Conservatorium Maastricht, Aacademie Verloskunde Maastricht, HHM, de locatie aan de
Brusselseweg) en Sittard (de locaties aan de Sportcentrumlaan en de Havikstraat). Momenteel
worden de RI&E’s getoetst en worden afrondende gesprekken met de directeur en de externe
toetsende instantie gepland. Eind 2012 is gestart met het evalueren van het digitale RI&Einstrument.
Arbocatalogus hbo
De veiligheidskundige van Zuyd heeft zitting genomen in een landelijke paritaire werkgroep
ten behoeve van het doorontwikkelen van de arbocatalogus hbo, fase 2 en 3 en de vernieuwing
van de website.
Scholing en ontwikkeling

Scholing van medewerkers
Professionalisering en scholing van medewerkers blijft een belangrijk aandachtspunt
voor Zuyd. Bij de positie van excellente hogeschool horen excellente medewerkers.
Het stimuleren van de ontwikkeling van medewerkers is een kernactiviteit. Iedere
directeur heeft voor 1 november 2012 een opleidingsplan op persoonsniveau
ingediend.
De belangrijkste inspanning is geleverd op het vlak van de masterstudies voor docenten.
Vanuit de ambitie dat alle docenten een masterdiploma moeten hebben, zijn veel docenten
gestart met een opleiding. Zij zijn hierin gefaciliteerd conform de verruimde cao-bepalingen,
hetgeen tot gevolg heeft gehad dat zowel de opleidingskosten als de hoeveelheid tijd die
besteed wordt aan opleidingen behoorlijk zijn toegenomen. Teneinde de ambitie te
ondersteunen is vanuit centrale middelen een extra budget van ruim M€ 1,5 toegevoegd aan de
budgetten voor opleidingen.
Deze extra inspanning, gecombineerd met een bewust aannamebeleid, heeft ertoe geleid dat
Zuyd met betrekking tot deze prestatie-indicator een behoorlijke stap heeft gezet:
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per 1-1-2011

per 1-1-2012

per 1-9-2013

masters

51,4

51,4

59,6

Streefgetal
per 1-9-2015
>60

incl. PHD

6,0

6,0

8,5

8

Categorie

Het team scholing voor medewerkers (ondergebracht bij de dienst Human Resources)
verzorgt cursussen en opleidingen voor medewerkers, onder meer op het gebied van
strategische thema’s. Speerpunten in de professionalisering van medewerkers waren in
studiejaar 2011-2012 ‘toetsen en beoordelen’ en ‘kwaliteitsborging Examencommissies’.
Rondom deze thema’s waren er diverse workshops en trainingen, daarbij gebruikmakend van
de expertise van eigen docenten.
Overige aandachtsgebieden in scholing voor medewerkers zijn:
 onderwijs en onderzoek;
 leidinggeven en projectmanagement;
 talen;
 ICT/social media in het onderwijs;
 persoonlijke competenties;
 werkomgeving en gezondheid.
In het studiejaar 2012-2013 hebben 34 trainingen (waarvan 6 incompany) plaatsgevonden. In
totaal namen er ongeveer 240 medewerkers deel aan dit aanbod. Naast eigen trainingen wordt
in de folder en (interne) website doorverwezen naar overige, voor medewerkers interessante
trainingen van Zuyd Hogeschool. De manier waarop via opleidingen en trainingen een
bijdrage wordt geleverd aan professionalisering is geëvalueerd in het licht van het nieuwe
professionaliseringsplan.

Leiderschapsprogramma Zuyd
Het Leiderschapsprogramma Zuyd (LPZ) is medio 2012 gestart als een van de uitvloeisels van
de besturingsfilosofie Zuyd. Hoofdlijn is om de organisatie beter bestuurbaar te maken. Een
van de middelen daartoe was het invoeren van deze middenmanagementlaag, zijnde de
huidige teamleiders. Een belangrijke drager onder het geheel was de stelling dat het geen
structuurwijziging is, maar een integrale organisatieverandering met meerdere facetten.
Hierdoor is er mede antwoord gegeven op de behoefte om de leidinggevende weer dichter bij
de werkvloer te brengen (resultaat MTO 2010). Zuyd heeft gekozen voor verbindend
leiderschap, omdat dit leiderschap het beste aansluit bij de huidige organisatieontwikkeling en
de gewenste horizon (lerende organisatie).
Het LPZ tot nu toe beoogt ondersteuning te geven en ontwikkeling te genereren bij de
teamleiders van Zuyd. Het bestaat uit deskundigheidsontwikkeling (deels op masterniveau,
waaronder verbindend leiderschap), Managementteam-ondersteuning on the job, en het
vormen van een lerend netwerk, de teamleiderscommunity (TLC).
Het LPZ zoals het nu is ingestoken, is eindig, en om de ingezette beweging op
leiderschapscultuur voornamelijk bij van de teamleiders te continueren en borgen zal
leiderschapsontwikkeling duurzaam moeten kunnen indalen in de organisatie (triple loop
doorontwikkelen = internaliseren op gedragsniveau). Daartoe is het LPZ in april 2013
geëvalueerd en zijn conclusies, kaders en voorstellen voor doorontwikkeling geformuleerd met
als horizon de lerende netwerkgerichte cultuur. Hierbij is verbinding en voorbereidende
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samenwerking gezocht met het project Zuydkwaliteit Onderwijs en Onderzoek en is
aansluiting gezocht bij de Kenniskring Professionalisering van het Onderwijs.

Vraag naar ondersteuning bij professionele en persoonlijke
ontwikkeling
Het aantal medewerkers dat een beroep doet op ondersteuning bij
loopbaanontwikkeling is in het studiejaar 2012-2013 licht afgenomen.
Van de intakegesprekken die in het studiejaar gevoerd zijn (in totaal 63) heeft ongeveer helft
geresulteerd in een concreet coachings- of psychologisch traject. De andere helft had te maken
met een vraag om algemeen advies, een bemiddelingsvraag of een opleidingsvraag.
Van de coachtrajecten hadden er 19 een aanleiding in de sfeer van werkdruk(beleving). Daar
waar er sprake is van werkdruk(beleving) was er in 8 gevallen sprake van onvrede over de
aandacht of aanpak van de leidinggevende.
Werkdruk(beleving) is een veelbesproken thema, met als mogelijke veroorzakers de
combinatie van privé en werk, de verplichting om een masterdiploma te halen, de
taaktoewijzing en de hoge betrokkenheid van de medewerker.
Ook mobiliteit komt steeds nadrukkelijker op de agenda. Ter bevordering en facilitering van
de mobiliteit is in het studiejaar een aantal extra activiteiten ontplooid, waaronder aansluiting
bij regionale netwerkorganisaties en deelname aan een pilot met workshops rondom
mobiliteit.
Overige ontwikkelingen HR

Werving en selectie
In studiejaar 2012-2013 zijn 95 vacatures afgehandeld, gebruikmakend van het digitale
werving- en selectiesysteem. Voordeel van het systeem is dat de afhandeling van het
administratieve proces op een snelle, eenvoudige en eenduidige manier gebeurt. Gezien de
toekomstige uitdagingen waar Zuyd voor staat, verdient (interne) mobiliteit een hoge plaats
op de agenda.
Voor nieuwe medewerkers is in samenwerking tussen de diensten Human Resources en
Marketing en Communicatie een centrale introductiebijeenkomst georganiseerd. Deze
bijeenkomsten worden viermaal per jaar gehouden om de nieuwe medewerkers welkom te
heten en informatie te geven over de gang van zaken bij Zuyd. Deze introductie is aanvullend
op de introductie die per onderdeel wordt georganiseerd.

Implementatie functiehuis
In studiejaar 2012-2013 is een werkgroep van de dienst Human Resources bezig geweest met
het beschrijven van de functies voor het onderwijsondersteunend personeel. Het
docentenberaad heeft de aanzet voor de onderwijsfuncties voor haar rekening genomen. De
waardering van alle functies is door een externe deskundige uitgevoerd. Voor de zomer van
2013 heeft zowel de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) als het College van Bestuur
goedkeuring gegeven aan het functiehuis.
Het verschil tussen dit nieuwe functiehuis en het vorige is dat er gewerkt wordt met
functiefamilies waarbij carrièrepaden zichtbaar zijn voor de medewerker. Daarnaast is er
gewerkt met een onderverdeling, zijnde enerzijds de onderwijsgevende functies (OP) met
hierin zowel de docenten als de niet-docerende functies, en anderzijds de
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onderwijsondersteunende functies (OOP). Een laatste categorie zijn de onderzoeksfuncties.
Met de CMR is afgesproken dat deze aan het eind van 2013 beschreven zullen worden.

HRM-systeem
Bij de dienst Human Resources is veel tijd en aandacht besteed aan de implementatie van een
nieuw HRM-systeem voor de verwerking van salarissen en personeelsinformatie. Passend
binnen de stroomlijning van alle bedrijfsvoeringsprocessen en optimalisatie van informatie- en
gegevensstromen is gewerkt aan afstemming met andere systemen en is een start gemaakt met
verdere digitalisering. De volgende stap is procesoptimalisatie en verbetering van de
efficiency. Dit moet leiden tot een betere kwaliteit van de gegevensstromen, een snellere
afhandeling van mutaties en meer inzicht in de stuurinformatie.

Uitkeringslasten
Zuyd is als onderwijsorganisatie eigenrisicodrager voor haar werkloosheidslasten. Dit betekent
dat als een medewerker werkloos wordt en een uitkering aanvraagt, Zuyd de kosten die
hiermee gemoeid zijn voor haar rekening dient te nemen. De totale schadelast die dit met zich
meebrengt bedraagt op jaarbasis circa € 200.000. Dit is een redelijk stabiel bedrag. Hierbij zien
we wel een tendens dat medewerkers vaker een uitkering aanvragen na beëindiging van een
tijdelijke taakuitbreiding.
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6| Huisvesting, Facilitaire Zaken en ICT
Huisvesting en Facilitaire Zaken

Revisie Strategisch Huisvestingsbeleid 2013
Begin juli 2013 is de revisie van het Strategisch Huisvestingsbeleid 2013 door het
College van Bestuur vastgesteld. Met het plan anticipeert Zuyd op niet-gebruikte
huisvesting, dalende studentenaantallen en de verwachte ontwikkelingen in het
onderwijs. Een belangrijk thema in deze revisie is de reductie van het aantal vierkante
meters en het aantal gebouwen.
Ligne, nieuwbouw Sittard
In het studiejaar 12-13 is de bestekfase afgerond waarmee, in combinatie met enkele andere
randvoorwaarden, ook de ontwikkelfase van Ligne in Sittard kan worden afgerond. Daarmee
kan de realisatiefase worden gestart. De start van de bouw is voorzien voor begin november
2013. Met de interieurarchitect is gestart met het ontwerp voor de kantooromgevingen. De
gebruikers worden hierbij betrokken. De voorlopige ontwerpen voor het interieur van het
restaurant, de sappenbar en de bibliotheek zijn afgerond.
Herinrichting Nieuw Eyckholt
Aan het begin van het studiejaar zijn verbouwingen afgerond bij de opleidingen ICT en
Ergotherapie. Bij beide is aandacht besteed aan activiteitgerelateerde werkplekken, zowel voor
medewerkers als voor studenten. Ook is geïnvesteerd in klimaatverbetering. Het E-gebouw is
zodanig ingericht dat alle diensten er per dienst gehuisvest kunnen worden. Voor Facility
Management zijn enkele aanpassingen gerealiseerd in verband met de verhuizing naar het
gebied waar voorheen de Pabo gehuisvest was.
Quartier des Arts in Belvédère-gebied
Na een gedegen haalbaarheidsstudie, die samen met de Provincie Limburg en de gemeente
Maastricht is uitgevoerd, hebben partijen de conclusie moeten trekken dat het plan Quartier
des Arts in de Sphinx-gebouwen financieel niet haalbaar is. Het plan omhelsde onder meer de
huisvesting van de faculteit van de Kunsten in de Sphinx-gebouwen, naast andere
cultuurinstellingen en bedrijven. Zuyd zal nu doorgaan met het realiseren van een
Kunstcampus in de binnenstad van Maastricht, uitgaande van de bestaande gebouwen.
Campus Hotel Management School Maastricht
Gestart is met een haalbaarheidsstudie naar vernieuwing en uitbreiding van de
studentenhuisvesting voor de Hotel Management School Maastricht, de Campus.

Facilitaire Zaken
Crisismanagement
Het handboek Crisismanagement is door het College van Bestuur vastgesteld. De
basisprotocollen zijn gereed en enkele thema’s zijn uitgewerkt. Het College van Bestuur en
alle directeuren hebben de training crisismanagement gevolgd. Het crisismanagement is
daarmee in de basis operationeel. In het studiejaar 2013-2014 zullen meer thema’s worden
uitgewerkt.
Aanbesteding afval
Gestart is met de aanbesteding afval. Hierbij zal een innovatieve aanbestedingsmethode
worden toegepast, te weten Best Value Procurement. Hierbij dagen we de markt uit om
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innovatieve en inventieve oplossingen te ontwikkelingen die Zuyd helpen te verduurzamen op
het gebied van afval. We doen dus een beroep op de expertise van de aanbiedende partijen.

Onderwijslogistiek
Verbeteringen in het proces van planning en roostering
Alle opleidingen van Zuyd hebben individueel en gezamenlijk te maken met vragen over de
beste indeling van het studiejaar voor studenten en docenten, de beste manier om kennis over
te dragen, de meest efficiënte manier om onze middelen in te zetten en de inrichting van een
goed rooster. Het onderwijsrooster is een resultante van veel processen. Uiteindelijk moet het
rooster op tijd beschikbaar zijn en goed zijn en zo weinig mogelijk bevattelijk zijn voor
wijzigingen.
In studiejaar 2012-2013 hebben enkele faculteiten samen met bureaus onderwijs de planning en
roostering onder de loep genomen en verbeterd. Het procesmodel van Van ’t Riet was daarbij
het uitgangspunt. De harde ketenafhankelijkheid is in dit traject duidelijk geworden. Er is
kennis en inzicht verworven van de complexiteit en de afhankelijkheid van het bedrijfsproces.
Dit inzicht wordt beter ingezet om een kwaliteitsverhoging in de roosters te realiseren.
Hiervoor is er een procesanalyse gemaakt. Iedereen in de keten weet nu wanneer zijn
processtap aan de beurt is. De roosters zijn eerder klaar. Nu dit ‘logistieke huis’ op orde is,
kunnen andere kwaliteitsverbeteringen worden doorgevoerd. De integrale sturing was de
sleutel voor dit succes.

ICT

Doorontwikkeling ICT-landschap Zuyd
In studiejaar 2012-2013 is een nieuwe bestuursfilosofie voor het planmatig
doorontwikkelen van het ICT-landschap ontwikkeld die er zorg voor draagt dat zaken
die de grootste meerwaarde opleveren voor Zuyd prioriteit krijgen. Hierin heeft ook
inspraak en eigenaarschap door de bedrijfsvoering dan wel onderwijs/onderzoek een
centrale plek gekregen. Deze bestuursfilosofie zal na goedkeuring door het College
van Bestuur in studiejaar 2013-2014 ingevoerd worden.
Het functioneel beheer van de systemen Blackboard, QMP en OSIRIS is gestart door
werkzaamheden in te richten volgens het BISL-raamwerk. Dit is een set best practices voor
informatiemanagement en functioneel beheer.
Verder heeft de ICT-dienst van het Facilitair Bedrijf samen met de dienst Marketing en
Communicatie een marktconsultatie gedaan naar de vervanging van het huidige Infonet
(project Zuydportal). De gewenste functionaliteiten zijn verder uitgewerkt, zodat deze
gerealiseerd kunnen worden binnen de kaders van de ICT-architectuur. Met de wensen van
Zuydportal in het achterhoofd is een toekomstvaste architectuur en oplossing gevonden voor
de ‘wie-is-wie’-gids.
Ten slotte is er veel werk verricht in het traject Business Migratie. Zuyd beschikt nu over een
up-to-date systeem voor financiën, Human Resources en inkoop. Samen met PwC is gekeken
naar Quality Assurance, en er is nu een basisinformatiearchitectuur voor de businessmigratie.
Verder heeft het architectuurteam geadviseerd over de ICT-ondersteuning van de
werkkostenregeling.
Op technisch vlak zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
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Voor de faculteit ICT zijn virtuele practicum-pc’s opgeleverd en voor ‘Maastricht
bereikbaar’ zijn voor de pilotgroep virtuele werkplekken ingericht. Hierdoor kan een
werkplek simuleren dat de gebruiker op een practicum-pc of reguliere Zuyd-werkplek
is ingelogd.
De infrastructuur is in gebruik genomen, op enkele restpunten na.
Voor het verbeteren van het draadloze netwerk binnen Zuyd is een aanbesteding
uitgevoerd en 70 procent van deze verbeterde voorziening wordt inmiddels
aangeboden.
De ontwerpen voor een netwerkmanagementsysteem zijn gemaakt, waardoor er in de
toekomst een early-warningsysteem is als bepaalde diensten niet beschikbaar zijn.
Hierdoor kan veel pro-actiever beheerd worden.
Doordat Zuyd ook de infrastructuur van het Arcus College beheert, zijn er inkomsten
gegenereerd.
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7| Financiële Resultaten
Verkort financieel verslag Zuyd 2012-2013
Introductie
Dit verkort financieel verslag 2012-2013 maakt deel uit van het Jaarverslag studiejaar 2012-2013
dat door het College van Bestuur wordt uitgebracht en geeft een samenvatting van de
jaarrekening van Stichting Zuyd Hogeschool te Heerlen over studiejaar 2012-2013. Er zijn in
Nederland geen algemeen vastgestelde criteria beschikbaar voor het opstellen van
samengevatte financiële overzichten. Daarom heeft het College van Bestuur deze criteria zelf
ontwikkeld. De samenvatting is als volgt tot stand gekomen:






Van een aantal financiële overzichten zijn uitsluitend de hoofdcategorieën
weergegeven (bijvoorbeeld de balans en het kasstroomoverzicht); andere financiële
overzichten zijn integraal overgenomen (bijvoorbeeld de resultatenrekening en het
mutatieoverzicht groepsvermogen).
De jaarrekening 2012-2013 is opgesteld volgens de Richtlijn voor de jaarverslaggeving
‘Organisaties-zonder-winststreven’ (RJ640). In deze samenvatting zijn de grondslagen
voor de opstelling van de jaarrekening beperkt opgenomen.
De toelichtingen die zijn vereist op basis van RJ640 zijn vereenvoudigd weergegeven.

In deze samenvatting zijn ook vergelijkende cijfers weergegeven. In 2013 heeft een wijziging
van de financiële administratie plaatsgevonden, waardoor posten in de jaarrekening anders
zijn gerubriceerd. De vergelijkende cijfers zijn waar nodig voor het inzicht
dienovereenkomstig hierop aangepast.
Naast de samengevatte financiële overzichten bevat het verkort financieel verslag aanvullende
informatie die niet is opgenomen in de oorspronkelijke jaarrekening over het studiejaar 20122013. Deze aanvullende informatie heeft betrekking op:







een beschrijving van de ontwikkelingen inzake het samenwerkingsverband met
publiek-private partijen, subsidieverwerving en populatieprognose;
de ontwikkeling van het financieel resultaat 2010-2013;
de herkomst van het financieel resultaat;
de ontwikkeling van het groepsvermogen;
kengetallen voor solvabiliteit, weerstandsvermogen en liquiditeit;
bezoldigingen.

Voor volledig inzicht in de financiële resultaten van Zuyd en de grootte en samenstelling van
het vermogen wordt verwezen naar de volledige jaarrekening die, voorzien van een
goedkeurende controleverklaring, ter inzage ligt ten kantore van Zuyd.

Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
Wettelijke richtlijnen
De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijn voor de jaarverslaggeving ‘Organisatieszonder-winststreven’ (RJ640).
Consolidatie
Met toepassing van de regelgeving zijn de cijfers van de BV Hogeschool Zuyd Contracting, BV
Hogeschool Zuyd Detachering en de De Wijk van Morgen BV in de consolidatie opgenomen.
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Voor alle drie de bv’s is sprake van een 100 procent deelneming door Stichting Zuyd
Hogeschool.
Waardering
De grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische
kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.

Ontwikkelingen
Samenwerkingsverbanden publiek-privaat
Publiek-private samenwerking (PPS) in het hoger beroepsonderwijs is een relatief
jonge ontwikkeling. Noch in de wetgeving, noch in de vele regelkaders voor financiële
en juridische inrichting en verantwoording is een kader te vinden waarbinnen PPS van
enige omvang, zoals nu in de Centers of Expertise, kan worden ontwikkeld. De
commissie-Van der Touw heeft onlangs een beeld geschetst van de belangrijkste
elementen van die samenwerking, waaruit Zuyd voor zichzelf een ontwikkel- en
toetsingskader heeft opgesteld. De Raad van Toezicht heeft dit kader eind 2013
vastgesteld.
In aanvulling op de eerder beschreven Centres of Expertise Zuyd is De Wijk van Morgen een
programma waarin Zuyd samen met partners een miniwijk realiseert, bestaande uit drie
gebouwen en een duurzaam terrein, op het bedrijventerrein Avantis. De Wijk van Morgen
wordt door en met studenten gebouwd, onder de praktische leiding van het bedrijfsleven en
met overkoepelende aansturing van de onderwijspartners. Vanuit het onderwijs participeren
naast Zuyd de ROC’s Arcus College, Leeuwenborgh, Bouwopleidingen Zuid, HAS Hogeschool,
CITAVERDE College en verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Een zestigtal
bedrijven werkt mee aan de ontwikkeling van De Wijk van Morgen. Het programma wordt
financieel ondersteund door een opstartsubsidie van de provincie Limburg, subsidie van het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) (voor het programma OP-Zuid), een
EOS-DEMO-subsidie van Agentschap NL en een subsidie van het Regiodialoogfonds.
In 2011 is het eerste gebouw, genaamd Knik naar de Zon, gerealiseerd en dit is in 2012 in
gebruik genomen. Dit is een passiefhuis met een zeer laag energiegebruik en een dak waarin
zonnepanelen geïntegreerd zijn. Eind 2012 is gestart met de bouw van twee andere gebouwen
die ieder een ander energieconcept hebben. Het tweede gebouw, Eco/nnect, moet een
energieplusgebouw worden om energie over te houden voor het opladen van elektrische
auto’s. Of dit gerealiseerd kan worden zal in de praktijk blijken. Het derde gebouw, Flexhouse,
wordt een exergiehuis. Dit houdt in dat er gestreefd wordt naar minimale energieverliezen
door onnodige omzettingen. Daarvoor wordt zo effectief mogelijke apparatuur ingezet. Ook
dit gebouw dient minimaal energieneutraal te zijn. De bouw van het Flexhouse is in het
studiejaar 2012-2013 ver gevorderd. Het gebouw Eco/nnect is in 2012-2013 geheel voorbereid,
waarna in de zomer van 2013 de bouw is gestart.
In het voorjaar 2014 zal de ontwikkeling van De Wijk van Morgen afgerond worden en zal
volledig overgegaan worden naar de gebruiksfase. De gebouwen blijven naast commerciële
verhuur in gebruik voor onderzoek door studenten, docenten en lectoren. Daarnaast is De
Wijk van Morgen sinds medio 2012 opgenomen in de kennisinfrastructuur Building Integrated
High Tech Systems. De regionale overheden ontwikkelen hier samen met Zuyd en het bedrijf
SGS een fysieke omgeving waarin innovaties door het bedrijfsleven in samenwerking met
kennisinstellingen ontwikkeld en getest kunnen worden. Daarnaast worden maatregelen
getroffen om innovaties te stimuleren, waaronder de oprichting van het CoE NEBER en een
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voucherregeling voor ondernemers, uitgevoerd door LIOF, waarmee kennis ingekocht kan
worden.
De Wijk van Morgen is een uniek programma dat veel publiciteit trekt, zowel landelijk als
regionaal. Tot op heden hebben meer dan 300 studenten deelgenomen aan de ontwikkeling
van De Wijk van Morgen als onderdeel van hun onderwijsprogramma.
Subsidieverwerving
Op het vlak van subsidieverwerving heeft Zuyd ingespeeld op de ontwikkelingen in het
huidige Nederlandse subsidiebeleid. Het palet aan subsidieregelingen evenals de hoogte van
de subsidiebedragen is over de hele lijn afgenomen. De kans op subsidie is kleiner geworden
vanwege een groeiende concurrentie binnen de individuele oproepen, zoals we bijvoorbeeld
bij het RAAK-programma kunnen constateren. Daarentegen biedt Europa de komende jaren
nieuwe kansen. Met name de nieuwe onderzoeks- en demonstratieprogramma’s die in 2014
van start gaan, zijn sterk op innovatie en markttoepassing gericht. Dit biedt kansen voor Zuyd.
Ook de subsidieprogramma’s voor internationale onderwijsontwikkeling (zoals Erasmus)
bieden Zuyd mogelijkheden, evenals de structuurfondsen zoals INTERREG en EFRO.
Afgelopen jaar heeft Zuyd in kader van bovengenoemde ontwikkelingen stappen gezet voor
subsidieverwerving uit Europese subsidieprogramma’s. De belangrijkste resultaten worden
hieronder gepresenteerd.
Subsidieverwerving voor onderzoek
In het studiejaar 2012-2013 zijn twaalf subsidieaanvragen van (lectoraten en faculteiten van)
Zuyd voor onderzoek goedgekeurd. De belangrijkste organisaties en regelingen voor Zuyd in
dit kader zijn:
 RAAK-stimuleringsregeling van de Stichting Innovatiealliantie;
 ZonMw;
 Zevende Kaderprogramma (KP7).
In het studiejaar 2012-2013 zijn tien RAAK-aanvragen goedgekeurd. Van deze tien aanvragen is
Zuyd van vijf aanvragen penvoerder. In totaal is de subsidiebijdrage M€ 3,5. In het ZonMwprogramma voert Zuyd een klein project uit dat gestart is in studiejaar 2012-2013. In het
Zevende Kaderprogramma neemt Zuyd als partner deel aan een in het studiejaar 2012-2013
gestart Kp7-project.
Subsidieverwerving voor onderwijs en internationalisering
Internationalisering is een belangrijke factor voor Zuyd. Naast het stimuleren van student- en
docentmobiliteit zoekt Zuyd ook samenwerking met partners in de EU en daarbuiten ter
versterking van onderwijs en onderzoek. In kader hiervan heeft Zuyd in het studiejaar 20122013 subsidieaanvragen gedaan in het programma Leven Lang Leren van de EU. Dat heeft erin
geresulteerd dat Zuyd in het studiejaar 2012-2013 twee projecten als penvoerder in uitvoering
heeft genomen. In een derde project is Zuyd partner. In totaal betreft het een subsidiebijdrage
van € 620.000.
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Studentenprognose

Onderstaande tabel laat zien dat het aantal Zuyd-studenten vanaf 2012-2013 tot en met 20202021 naar verwachting met 20 procent daalt. De basis voor de bekostiging zijn de aantallen
bekostigde inschrijvingen en diploma’s. Deze dalen met 15 procent minder snel tot 2020-2021.
Student
ontwikkeling
Zuyd

2012-2013
realisatie

2013-2014
prognose

2014-2015
prognose

2015-2016
prognose

2016-2017
prognose

2017-2018
prognose

2018-2019
prognose

2019-2020
prognose

2020-2021
prognose

bekostigde
studenten

14.501

14.408

13.894

13.301

12.574

12.191

11.863

11.708

11.480

363

361

361

361

361

361

361

361

361

14.864

14.769

14.255

13.662

12.935

12.552

12.224

12.069

11.841

100%

99%

96%

92%

87%

84%

82%

81%

80%

12.167

11.993

11.327

10.993

10.519

10.423

10.306

10.165

10.002

2.827
14.994

2.842
14.835

2.920
14.247

2.878
13.871

2.859
13.378

2.841
13.264

2.812
13.118

2.807
12.972

2.767
12.769

100%

99%

95%

93%

89%

88%

87%

87%

85%

82%

81%

79%

80%

81%

83%

84%

84%

84%

onbekostigde
studenten
totaal
studenten

bekostigde
inschrijvingen
bekostigde
diploma’s
totaal
i+d

bekostigde
inschrijving in
% studenten
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bekostigde
diploma’s in %
studenten

19%

19%

20%

21%

22%

23%

23%

23%

Resultaat
Geconsolideerde resultatenrekening
bron: dienst Finance and Control
bedragen x K€

realisatie
2012-2013

realisatie
2011-2012

begroting
2012-2013

baten
rijksbijdragen

109.080

102.879

106.418

collegegelden

25.016

28.483

24.679

subsidies
contractomzet

4.815
3.246

4.997
4.319

3.793
4.523

overige baten
totaal baten

8.253
150.411

6.156
146.835

8.018
147.431

lasten
personeelslasten
afschrijvingen
huisvestingslasten
overige lasten
totaal lasten

109.275
11.196
7.887
19.901
148.259

111.755
7.892
8.839
19.578
148.063

105.957
8.161
8.300
21.493
143.911

saldo financiële baten en
lasten
lasten
financiële baten en lasten
rentebaten
rentelasten

2.152

-1.229

3.520

116
-890

175
-620

177
-748

saldo financiële baten en
lasten

-774

-445

-571

resultaat

1.378

-1.674

2.949

bedragen x M€

Begroting 2013-2014

baten
rijks- en overige bijdragen

106,7

collegegelden

25,8

overige baten
totaal baten

15,6
148,1
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23%

lasten
personeel
huisvesting
overige lasten
totaal lasten

111,6
15,0
21,7
148,3

resultaat

-0,2

Resultaatanalyse
Ten opzichte van de begroting voor 2012-2013 is de gunstige resultaatafwijking van M€ 3,0 per
rubriek als volgt:
Resultaatafwijking
bron: dienst Finance and Control
bedragen x M€

rijksbijdragen

positief

6,2

negatief
20122013

collegegelden

3,5

projectsubsidies
contractopbrengsten

0,2
1,1

overige baten
financiële baten
personeelslasten
afschrijvingen
huisvestingslasten
overige lasten
financiële lasten
totaal

2,1
0,1
2,5
3.3
1,0

11,8

0,3
0,3
8,8
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Resultaatontwikkeling
In de onderstaande grafiek is de resultaatontwikkeling van de laatste vier studiejaren grafisch
weergegeven.

Het resultaat in 2012-2013 is als volgt tot stand gekomen:
Herkomst financieel resultaat
bron: dienst Finance and Control
bedragen x M€
faculteiten

2,3

CvB en centrale mutaties

-0,6

gelieerde rechtspersonen (privaat)

-0,3

totaal

1,4

Financiële positie
Geconsolideerde balans
bron: dienst Finance and Control
bedragen x K€
31 aug 2013

31 aug 2012

activa
vaste activa

77.423

82.934

vlottende activa

49.649

42.941
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totaal activa

127.072
.0

125.875

groepsvermogen

51.796

50.418

voorzieningen

5.116

5.435

langlopende
schulden

23.273

22.345

46.887

47.677

127.072
0

125.875

passiva

kortlopende
schulden
totaal passiva

Samenstelling groepsvermogen
bron: dienst Finance and Control
bedragen x K€
saldo
31 aug 2012

resultaatbestemming

overige
mutaties

saldo
31 aug 2013

algemene reserve

21.967

2.936

-

24.902

bestemmingsreserve

28.642

-1.290

-

27.352

bestemmingsreserve

-191

-268

-

-458

totaal

50.418

1.378

-

51.796

publiek deel

privaat deel

Het privaat deel van het groepsvermogen is het per saldo negatieve eigen vermogen van de
deelnemingen, zijnde BV Hogeschool Zuyd Contracting, de BV Hogeschool Zuyd Detachering
en De Wijk van Morgen BV. De jaarrekeningen van deze deelnemingen zijn opgesteld op basis
van het beginsel van continuïteit, omdat Zuyd schriftelijk heeft bevestigd de vennootschappen
met een negatief eigen vermogen financieel te zullen blijven ondersteunen.
De bestemmingsreserve publiek bestaat uit de componenten overige reserve, zijnde de SOPregeling (M€ 1,8) en reservering voor nieuwbouw (M€ 25,6).
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De financiële positie wordt weergegeven door middel van het groepsvermogen, solvabiliteit,
weerstandsvermogen en liquiditeit.
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Solvabiliteit wordt uitgedrukt als percentage groepsvermogen ten opzichte van het
balanstotaal. De kengetallen voldoen alle in ruime mate aan zowel de externe als intern
gestelde normen.
Het weerstandsvermogen is het vermogen om tegenvallers op te vangen zonder dat de
continuïteit van de organisatie in gevaar komt. Het weerstandsvermogen is de verhouding
tussen het groepsvermogen en het totaal van de baten.
De liquiditeitsgraad wordt bepaald door deling van de vlottende activa door de kortlopende
schulden. De stand van de liquiditeitsgraad per 31 augustus 2013 is 106 procent. De stijging met
16 procent ten opzichte van voorgaand studiejaar wordt met name veroorzaakt door een
toename van de liquide middelen. De kortlopende schulden blijven stabiel ten opzichte van
voorgaand studiejaar.
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Overzicht voorzieningen
Overzicht voorzieningen
bron: dienst Finance and Control

bedragen x K€

saldo
31 aug 2012

dotaties
2012-2013

onttrekkingen
2012-2013

vrijval
2012-2013

saldo
31 aug 2013

personeel

4.178

969

621

455

4.070

onderhoud
gebouwen
totaal

1.257

373

584

-

1.046

5.435

1.342

1.206

455

5.116

Kasstroomoverzicht
bron: dienst Finance and Control
bedragen x K€

31 aug 2013

31 aug 2012

operationele activiteiten

14.831

10.321

investeringsactiviteiten

-5.684

-6.406

financieringsactiviteiten

928

-26

mutatie liquide middelen

10.074

3.889

beginstand liquide middelen

28.975

25.086

eindstand liquide middelen

39.049

28.975

kasstroom uit

Kasstromen
De liquide middelen zijn in het studiejaar 2012-2013 met M€ 10,1 toegenomen. Deze toename is
voor M€ 14,8 toe te schrijven aan de positieve kasstroom uit operationele activiteiten. De
negatieve kasstroom van M€ 5,7 is onder andere veroorzaakt door de investeringsactiviteiten
in gebouwen en terreinen (M€ 3,8) en inventaris en apparatuur (M€ 2,2), en een positieve
kasstroom als gevolg van een desinvestering in de financiële vaste activa van M€ 0,3. De
kasstroom uit financieringsactiviteiten was M€ 1,0 positief als gevolg van het beschikbaar
komen van een gedeelte van de financiering van de nieuwbouw Ligne te Sittard.

Resultaat studiejaar 2012-2013
Zuyd sluit het studiejaar 2012-2013 af met een geconsolideerd resultaat van M€ 1,4 positief,
waar een resultaat van M€ 1,7 negatief was begroot. Over het voorgaande studiejaar bedroeg
het resultaat M€ 2,9 positief.
Het exploitatieresultaat ligt met een bedrag van M€ 1,4 positief aanzienlijk boven het begrote
niveau. De baten liggen M€ 3,6 boven het begrote niveau en de lasten liggen M€ 0,2 hoger dan
begroot. Het financieringsresultaat is M€ 0,3 slechter uitgevallen, waardoor het resultaat van
Zuyd per saldo M€ 3,0 positiever is dan begroot.
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Ten opzichte van het voorgaande studiejaar zijn de baten met M€ 3,0 toegenomen. De lasten
zijn met M€ 4,3 gegroeid. Hierdoor ligt het exploitatieresultaat over 2012-2013 M€ 1,6 onder het
niveau van afgelopen jaar. Het financieringsresultaat is met M€ 0,2 verslechterd.
Onderstaand worden van de verschillende categorieën baten en lasten de belangrijkste
afwijkingen ten opzichte van de begroting toegelicht. Wij merken hierbij op dat deze
verschillenanalyse kan worden bemoeilijkt door verschuivingen tussen posten in de begroting.

Baten: de belangrijkste ontwikkelingen
De baten overstijgen de begroting met M€ 3,6. Bij de rijksbijdragen en overige baten wordt het
begrote bedrag ruim overschreden en bij de collegegelden en baten in opdracht van derden is
een onderschrijding van de begroting te zien. De belangrijkste afwijkingen worden hierna
nader toegelicht.


De rijksbijdragen OCW liggen M€ 6,2 boven de begroting. Dit is grotendeels toe te
wijzen aan het wegvallen van de langstudeerdersregeling (+ M€ 3,0) en aan extra
gelden voor de prestatieafspraken (profileringsbudgetten) (+ M€ 1,0) en voor het EIZTprogramma (+ M€ 1,0).



De lagere collegegelden ad. M€ 3,5 worden voor M€ 3,0 veroorzaakt door het
wegvallen van de langstudeerboete.



De baten uit werk in opdracht van derden zijn M€ 1,2 lager dan begroot als gevolg
van lagere subsidieprojecten (- M€0,2) en hierbij minder en kleinere projecten, en
doordat de contractactiviteiten M€ 1,0 onder begroting lagen doordat diverse
activiteiten gepland waren maar geen doorgang hebben gevonden.



De overige baten zijn M€ 2,1 hoger dan begroot, grotendeels ontstaan door een vrijval
uit het Waarborgfonds HBO van M€ 1,5 alsmede door niet gebudgetteerde
opbrengsten.

Lasten: de belangrijkste ontwikkelingen
De lasten zijn ten opzichte van de begroting slechts M€ 0,2 hoger uitgevallen. In de
onderscheiden kostencategorieën zitten wel verschillen tussen realisatie en begroting. Deze
worden hierna toegelicht.


De personele lasten zijn M€ 2,5 lager dan begroot.
o De loonkosten inclusief werkgeverslasten zijn per saldo M€ 0,6 hoger dan
begroot, enerzijds een besparing als gevolg van twee fte’s minder dan begroot
(+ M€ 0,14) en anderzijds hogere gemiddelde loonkosten per fte (+ M€ 0,7). De
hogere loonkosten worden veroorzaakt door periodieke salarisverhogingen en
een eenmalige uitkering in januari 2013 en door stijgingen in de
werkgeverslasten, sociale lasten en pensioenlasten.
o De overige personeelskosten zijn M€ 3,1 lager dan begroot, mede als gevolg van
lagere bijscholingskosten (M€ 1,9), lagere dotatie personele voorzieningen (M€
0,4) en minder declaranten (extern personeel) (M€ 0,4).
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De afschrijvingslasten inclusief impairment zijn per saldo M€ 3,3 hoger dan begroot.
Bij het Teaching Hotel Château Bethlehem is in verband met de negatieve contante
waarde van de (negatieve) toekomstige kasstromen impairment toegepast. Dit
betekent dat het pand op 31 augustus 2013 tot nihil is afgewaardeerd. De hiermee
gepaard gaande impairmentkosten bedragen M€ 3,9. De afschrijvingslasten op
gebouwen waren M€ 0,6 lager dan begroot, hoofdzakelijk als gevolg van het bereiken
van de restwaarde van twee panden.



De huisvestingslasten zijn per saldo M€ 1,0 lager dan begroot. Dit is het gevolg van
lagere huurlasten (M€ 0,3), lagere energielasten (M€ 0,4) en lagere kosten voor
schoonmaak (M€ 0,2). De overige huisvestinglasten zijn nagenoeg gelijk aan de
begrote bedragen.



De overige lasten, bestaande uit administratie- en beheerslasten, inventaris en
leermiddelen en overige lasten, zijn per saldo M€ 0,3 hoger dan begroot.
o De administratie- en beheerslasten liggen in lijn met de begroting. De
communicatiekosten zijn hoger dan begroot (M€ 0,7). Een aantal posten zijn
lager dan begroot. Dit zijn beheer algemeen (M€ 0,2) en kosten voor repro en
drukwerk (M€ 0,6).
o De kosten voor inventaris en leermiddelen zijn M€ 0,8 hoger uitgevallen dan
begroot. Dit als gevolg van hogere aanschaf van inventaris (M€ 0,4),
lesmaterialen en leermiddelen (M€ 0,2) en hogere kosten studenten (M€ 0,2).
o De overige lasten zijn per saldo M€ 0,5 lager dan begroot. Enerzijds zijn een
aantal posten hoger uitgevallen dan begroot, onder andere advieskosten
(M€ 0,7) en vergader- en representatiekosten (M€ 0,2), en anderzijds liggen een
aantal posten lager dan begroot, namelijk adverteren en beursstands (M€ 1,6)
en onderhoud inventaris (M€ 0,2).

Financiële baten en lasten: de belangrijkste ontwikkelingen
Financiële baten en lasten
Het financieringsresultaat is M€ 0,3 lager dan begroot. Enerzijds is de betaalde rente (M€ 0,27)
hoger dan begroot, onder meer als gevolg van het niet activeren van de bouwrente (M€ 0,14).
Anderzijds zijn de rentebaten M€ 0,06 lager dan begroot, hoofdzakelijk als gevolg van de
drastische daling van de rentevergoedingen op depositogelden.
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Materiële vaste activa en investeringen
bedragen x
K€

aanschafwaarde
31-08-2012

afschrijving
31-08-2012

boekwaarde
31 aug 2012

investeringen
2012-2013

desinvesteringen
2012-2013

overige
mutaties
2012-2013

afschrijving
2012-2013

cum aanschafwaarde
31-08-2013

cum.
Afwaarder
ing

cum afschrijving
31-08-2013

Boekwaard
e
31 aug 2013

gebouwen
in uitvoering
terreinen
totaal

124.429
2.644
9.169
136.242

63.864
0
0
63.864

60.565
2.644
9.169
72.378

2.172
1.585
0
3.757

0
0
0
0

- 3.911
0
0
- 3.911

4.464
0
0
4.464

126.601
4.229
9.169
139.999

-3.911
0
0
-3.911

68.328
0
0
68.328

54.362
4.229
9.169
67.760

inventarisse
n
totaal

62.395
198.637

52.139
116.003

10.256
82.634

2.212
5.969

0
0

0
- 3.911

2.820
7.284

64.607
204.606

0
-3.911

54.959
123.287

9.648
77.408

Het Teaching Hotel Château Bethlehem van de Hotel Management School Maastricht is in de verslagperiode afgewaardeerd tot nihil, omdat de
verwachte toekomstige kasstromen negatief zijn. Dit betreft een impairment van M€ 3,9.
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Investeringen huisvesting
De huisvestingsinvesteringen vinden plaats in het kader van de uitvoering van het huisvestingsplan dat elk jaar geactualiseerd wordt.
Investeringen gebouwen en terreinen
bron: dienst Finance and Control
bedragen x M€
Nieuw Eyckholt

1,5

Nieuwbouw Sittard

1,5

gebouwen De Wijk van Morgen

0,5

overig

0,2

totaal

3,7

Investeringen inventaris en inrichting
In 2012-2013 werd M€ 2,2 geïnvesteerd in inventarissen. De investeringen in inventaris en apparatuur hebben voor M€ 1,2 plaatsgevonden in ICTmiddelen, voor M€ 0,4 in meubilair en voor M€ 0,6 in overige inventarissen en apparatuur.

Treasury
Beleggingen
Zuyd Hogeschool heeft geen beleggingen meer. De laatst lopende belegging bij de Waterschapsbank is op 5 november 2012 verkocht. De koers op
de verkoopdatum bedroeg 100,15 procent, waardoor er een koersresultaat is gerealiseerd van € 450.
Overige geldmiddelen
De geldmiddelen zijn in het kader van schatkistbankieren grotendeels ondergebracht bij het ministerie van Financiën.
Liquide middelen
bron: dienst Finance and Control
bedragen x K€
banken

31 aug
2013
39.016

31 aug
2012
28.952
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kasmiddelen

32

23

eindstand liquide middelen

39.049

28.975

Langlopende leningen
bron: dienst Finance and Control
bedragen x K€

stand
31 aug 2012

lening ministerie van
Financiën

20.000

gemeente Heerlen

109

liquiditeitsbijdrage
collegegelden 1988
totaal

2.236
22.345

afgesloten

aflossing

1.000

stand
31 aug 2013

looptijd
< 1 jaar

21.000
72

37

21.000
37

2.236
1000

72

23.273

looptijd
> 5 jaar

2.236
37

rentevoet

4,14%
-

23.236
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Bezoldigingen
College van Bestuur
De bezoldiging van het College van Bestuur over collegejaar 2012-2013 is in onderstaande tabel
weergegeven.
College van
Bestuur

Van Rosmalen CMA

Salaris incl.
bijtelling
privégebruik
auto

Werkgeversbijdrage
pensioen

Sociale
werkgeverslasten

Netto
onkostenvergoedingen

totaal

169.071

28.813

7.409

560

205.854

Vetkamp RB

153.773

26.863

6.725

81

187.443

Kwakman CHE

131.913

20.896

6.725

6.270

165.803

Totaal CvB

454.757

76.572

20.858

6.911

559.099

Raad van Toezicht
De bezoldiging van de Raad van Toezicht over collegejaar 2012-2013 is in onderstaande tabel
weergegeven.
Raad van Toezicht

Brams KLM

Honorering

Belaste
vergoedingen

Netto
onkostenvergoeding

totaal

Fransen van de Putte JJ

6.150
3.067

Mols G

6.113

6.133

Janssen GMH

6.150

6.150

Depondt-Olivers MLH

6.150

6.150

Peeters GJH

6.150

6.150

Radix LRM

6.150

6.150

Tindemans JJM

6.150

6.150

totaal RvT

46.100

288

288

1.145

1.145

6.150
4.500

47.533

Crisisheffing
Over het kalenderjaar 2012 moesten werkgevers een eenmalige crisisheffing betalen van
16 procent over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking dat aan medewerkers is betaald,
voor zover dat hoger is dan € 150.000. Voor Zuyd betekent dit een eenmalige heffing van
€ 684.
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| Bijlagen
Personalia en portefeuilleverdeling – College van Bestuur
Het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool is belast met het bestuur van de
hogeschool en is integraal eindverantwoordelijk. Het College van Bestuur bestaat uit
drie leden in een collegiaal bestuursmodel, met verdeling van taken in portefeuilles.
Portefeuilleverdeling
Karel van Rosmalen – voorzitter College van Bestuur
Interne en externe representatie. Verantwoordelijk voor strategie, interne en externe
communicatie, branding, marketing, internationalisering, organisatieontwikkeling en
docentprofessionalisering. Bijzondere aandacht voor de faculteiten ICT, Bèta Sciences and
Technology, International Business and Communication en de faculteit van de Kunsten.
Remmelt Vetkamp – lid College van Bestuur
Verantwoordelijk voor integrale bedrijfsvoering, planning en control, personeel en organisatie,
financiën, huisvesting, facilitaire zaken en ICT. Bijzondere aandacht voor de faculteiten Hotel
en Facility Management, Commercieel en Financieel Management, en Management en Recht.
Kitty Kwakman – lid College van Bestuur
Verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en kwaliteitszorg. Bijzondere aandacht voor de
lectoraten en de faculteiten Sociale Studies en Educatie, Verloskunde en Gezondheidszorg.
Nevenfuncties
Karel van Rosmalen – voorzitter
Lid Algemene Ledenvergadering en Bestuurlijke werkgroep Internationalisering
Vereniging Hogescholen
Voorzitter Bestuur Stichting Kwaliteitscentrum Examinering (KCE)
Voorzitter Bestuur Zorgacademie Parkstad
Voorzitter Bestuur Xperience Parkstad
Vicevoorzitter Frans-Nederlandse Academie
Voorzitter Raad van Toezicht CINOP
Voorzitter Bestuur Vrienden van de Talenacademie
Lid Bestuur Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg (tot eind 2012)
Lid Bestuur Stichting Erfgoed Savelbergklooster
Remmelt Vetkamp – lid
Lid Raad van Toezicht kenniscentrum bij voor Duurzaam Bouwen en Nieuwe Energie
(BIHTS)
Lid Bestuur Bits of Freedom
Lid Bestuur De Maatschappij
Lid Raad van Toezicht Toneelgroep Maastricht
Kitty Kwakman – lid
Copromotorschap (in 2012-2013 twee promoties: bij Universiteit voor Humanistiek en
Open Universiteit)
Lid Bestuur Infostructuur Hoger Onderwijs Limburg (IHOL)
Lid Bestuurlijke werkgroep Onderwijs van de Vereniging Hogescholen
Lid wetenschappelijk adviesraad Interuniversitair Centrum voor
Onderwijswetenschappen (ICO) – per 1 september 2012
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Lid Platformbestuur ICT en onderzoek SURF – per 1 april 2013
Lid Bestuur Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA – per 1 juli 2013

Personalia – Raad van Toezicht
Zuyd kent een Raad van Toezicht van zeven leden. De rol van de Raad is naast die van
toezichthouder op en klankbord voor het College van Bestuur, ook die van werkgever
voor het College. Per 1 januari 2013 is Gerard Mols toegetreden tot de Raad van
Toezicht en is hij als voorzitter opvolger van Just Fransen van de Putte, die per deze
datum afscheid heeft genomen als lid van de Raad van Toezicht van Zuyd Hogeschool.
De leden van de Raad zijn afkomstig uit de sectoren waarvoor de hogeschool opleidt. De Raad
van Toezicht 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 resources. Aan onderstaand overzicht kan worden
ontleend dat is voldaan aan de bepalingen in de branchecode inzake onafhankelijkheid en
tegenstrijdige belangen van de leden.
De leden Tindemans en Brams treden af per 31 december 2013, na beëindiging van hun tweede
zittingstermijn. In hun opvolging is door de Raad, middels een open procedure en in
afstemming met de medezeggenschap, voorzien.
Gerard Mols
naam
functie
nevenfuncties

prof. dr. Gerard P.M.F. Mols
Hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht bij de Faculteit der
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht
voorzitter Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool
voorzitter Raad van Toezicht van het Bibliocentre in Weert
raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof in Den Bosch
docent aan de voortgezette Stagiaire Opleiding voor advocaten
visiting professor aan de Universiteit van Yogyakarta in Indonesië
sinds 1 mei 2013 lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit van
Amsterdam en adviseur van de Raad van Toezicht van de Hogeschool
van Amsterdam

Gerald Janssen
naam
functie
nevenfuncties

drs. Gerald M.H. Janssen
directeur Human Resources APG te Heerlen
lid Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool
bestuurslid Stichting Regiobranding Zuid-Limburg
bestuurslid Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad
lid dagelijks bestuur Stichting SPO (secretaris)
lid Raad van Toezicht Toneelgroep Maastricht

Jan Tindemans
naam
functie
nevenfuncties

drs. Jan J.M. Tindemans
Chairman of the Board NV Holding Businesspark Luchthaven
Maastricht
lid Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool
lid Raad van Commissarissen Nazorg Limburg

Jaarverslag Studiejaar 2012-2013 / 66

voorzitter Bestuur Stichting Talenacademie Nederland
Koen Brams
naam
functie
nevenfuncties

drs. Koen L.M. Brams
freelance onderzoeker en publicist
lid Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool
lid Raad van Bestuur Edmond Hustinx Stichting

Mirjam Depondt
naam
functie
nevenfuncties

Mirjam Depondt-Olivers
algemeen directeur-bestuurder woningcorporatie Woonpunt
vicevoorzitter Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool
vicevoorzitter Bestuur Stichting Regiobranding Zuid-Limburg
directeur Wonen boven Winkels Maastricht NV
vicevoorzitter Raad van Commissarissen Waterleidingmaatschappij
Limburg WML (tot 1 juli 2013)
voorzitter Bestuur Stichting Ronald McDonaldhuis Maastricht
voorzitter Raad van Toezicht Stichting VVV Maastricht
lid Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende VVV’s Limburg

Guy Peeters
naam
functie
nevenfuncties

drs. Guy J.H.C.M. Peeters
+

voorzitter Raad van Bestuur Maastricht UMC
lid Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool
lid Supervisory Board Center for Translational Molecular Medicine
voorzitter Raad van Commissarissen Ease Travel Clinic & Health
Support
voorzitter Raad van Commissarissen CIRO Horn
voorzitter NFU
lid Raad van Commissarissen BioMedbooster
voorzitter Raad van Commissarissen MUMC Holding
lid Dagelijks Bestuur Stichting Regiobranding Zuid-Limburg
lid Algemeen Bestuur Stichting Regiobranding Zuid-Limburg
lid Raad van Commissarissen BasicPharma Holding

Loek Radix
naam
functie
nevenfuncties

drs. Loek Radix
Economic Consultant Radix Ad Visum
lid Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool
lid Raad van Toezicht Atrium Medisch Centrum
voorzitter gecombineerde beleggingscommissie Algemeen
Mijnwerkersfonds en Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf
vicevoorzitter Raad van Commissarissen Mercurius
Beleggingsmaatschappij
penningmeester Fonds voor Sociale Instellingen

Ezeg
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cha

Personalia – Centrale Medezeggenschapsraad
zittingstermijn 2012-2014 (peildatum 1-9-2013)
geleding personeel

Martin de Beer
Jan Bertholet
Chrétien Straetmans
Pernelle van Loon
Han van de Staay
Angelique Cappa
Frans Schoonbrood
Han Winteraeken
Ulrich Welter

geleding studenten

Stéphanie Poolen
Heleen Berends
Etiënne Gorissen
Sophie Hermans
Douwe Beulen
Niels Smallenbroek
Noël van Heesewijk
vacature
vacature
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Colofon
Contact
bestuurssecretaris@zuyd.nl
Januari 2014
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in
een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,
hetzij elektronische, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
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