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0| Management Samenvatting - 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. In 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 wil 
opereren als een open kennisinstelling waar professionals in iedere fase van hun 
ontwikkeling over de grenzen van disciplines en organisaties heen samenwerken aan 
de overdacht, ontwikkeling en toepassing van hoogwaardige praktijkgerichte kennis.  
 
Strategie Zuyd 2014-2018 
Eind 2013 is de Strategie Zuyd 2014-2018 vastgesteld. Gedurende de verslagperiode is deze 
meerjarenstrategie op hoofdlijnen uitgewerkt in een strategiedocument en een strategiekaart. 
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. De missie in de 
strategie 2014-2018 is: ‘Professionals ontwikkelen zich met Zuyd’.  
Zoals blijkt uit de bij de meerjarenstrategie behorende Strategiekaart (zie hoofdstuk 1), volgen 
uit de missie en visie van Zuyd: 5 beloften aan onze stakeholders, 4 strategische thema’s voor 
de komende jaren en 3 uitgangspunten voor ons onderwijs. 
 
In het kader van de ontwikkeling van de meerjarenstrategie is daarnaast 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. 
 
Kwaliteit van onderwijs en onderzoek  
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 stonden twee Zuyd Managementdagen in de 
zomer en het najaar van 2013 in het teken van kwaliteit, strategie en onderwijsvisie.  

Zuyd werkt daarnaast met kracht aan de versterking van de onderzoeksfunctie. Zo zijn in de 
verslagperiode impulsen gegeven aan het vergroten van onder meer de onderzoekscapaciteit, 
de versterking van de onderzoeksinfrastructuur en de ontwikkeling van kwaliteitszorg 
onderzoek. Doel is in 2015 M€ 5 voor onderzoek beschikbaar te stellen en nog eens voor 
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eenzelfde bedrag onderzoek te doen in opdracht van of met subsidies van derden. In 2013 is 
M€4,9 aan middelen uit de reguliere bekostiging besteed aan onderzoek en is door derden nog 
eens M€3,7 voor onderzoek ter beschikking gesteld. 

Aansluitend aan de meerjarenstrategie is in het kader van het Project Zuydkwaliteit in 2013 
gewerkt aan het formuleren van de onderwijsvisie die in het eerste kwartaal van 2014 wordt 
vastgesteld. Daarnaast vinden in het kader van dit project ook de overige voorbereidingen op 
de Instellingstoets Kwaliteitszorg plaats. Een verder aandachtspunt vormde besluitvorming 
rond de inwerkingtreding van de Wet kwaliteit in verscheidenheid.  
 
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, risicobewustzijn 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 inrichten van een professionele crisismanagement-
organisatie die voorbereid is op het beheersen van incidenten en crises. 

Bedrijfsvoering 
Zuyd sluit 2013 af met een geconsolideerd resultaat van M€ 1,6 positief, waar een resultaat van 
M€ 1,2 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 8 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 kalenderjaar heeft Zuyd belangrijke bouwstenen uitgewerkt die een goede 
basis leggen voor een duurzaam en toekomstbestendig Zuyd. Met onze vastgestelde strategie 
2014-2018, en een goede operationalisering daarvan, realiseert Zuyd kwaliteit van onderwijs en 
onderzoek nu én in de toekomst.  
 
Wij danken iedereen van harte, die in 2013 heeft bijgedragen aan de prestaties van Zuyd. Het 
College van Bestuur is zich ervan bewust dat de afgelopen jaren veel van de medewerkers 
hebben gevraagd. We vertrouwen erop dat de mooie resultaten die Zuyd Hogeschool heeft 
bereikt en nog zal bereiken ons allen zullen inspireren en motiveren.  
 
Heerlen, juni 2014 
College van Bestuur, 
 
Karel van Rosmalen 
Remmelt Vetkamp 
Kitty Kwakman  
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1| Zuyd - Strategisch beleid 

Strategie 

Strategie Zuyd 2014-2018 
Dit jaarverslag is een verantwoording van de resultaten op weg naar het behalen van 
de strategische doelstellingen van Zuyd Hogeschool. Eind 2012 is een begin gemaakt 
met het formuleren van de meerjarenstrategie voor de periode 2014-2018. Dit heeft 
eind 2013 geleid tot het vaststellen van de Strategie Zuyd 2014-2018. 
 
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 het kader van het scenario van selectieve verbreding en versterking hebben Universiteit 
Maastricht, Maastricht Universitair Medisch Centrum en Zuyd Hogeschool in april 2013 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. 
In 2013 zijn de organisatie en procedures voor de Kennis-As in ontwikkeling gebracht en 
nagenoeg afgerond. De eerste projecten worden uitgewerkt met het oog op besluitvorming 
door Provincie Limburg tijdens eerste tranche van Kennis-As projecten medio 2014. 
 
Strategie Zuyd - van vooruitblik naar gevalideerd strategisch kader 
De meerjarenstrategie 2014-2018 Zuyd heeft in 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 
verwachtingen van stakeholders in bijeenkomsten met groepen stakeholders (bedrijven van 
MKB tot multinational, studenten en alumni, medewerkers, overheden, medezeggenschap) 
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. 
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Missie en visie   
De missie en de visie van Zuyd zijn in de meerjarenstrategie 2014-2018 verder 
aangescherpt, waarmee de ontwikkelingen die de afgelopen jaren in gang zijn gezet 
worden geconsolideerd en versterkt.  
 
In de Strategie Zuyd 2014-2018 staat de volgende missie centraal ‘Professionals ontwikkelen 
zich met Zuyd.’. Onze visie is dat Zuyd Hogeschool studenten beschouwt als aankomende 
professionals. Wij zijn een open kennisinstelling waar professionals in iedere fase van hun 
ontwikkeling over de grenzen van disciplines en organisaties heen samenwerken aan de 
overdracht, ontwikkeling en toepassing van hoogwaardige praktijkgerichte kennis. 
Wij gebruiken in de missie het werkwoord ‘zich ontwikkelen met’ omdat wij van mening zijn 
dat professionals zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen ontwikkeling. Dit is een 
wisselwerking tussen de hogeschool en de (aankomende) professionals, als maatwerk en niet 
als eenrichtingsverkeer van een productaanbieder. Zuyd richt zich daarbij op aankomende 
professionals, op ervaren professionals en op het werkveld van de professional. Zonder 
wisselwerking is er geen ruimte voor eigen ontwikkeling. In ons onderwijs staat de praktijk 
centraal, waarbij samenwerking binnen en buiten de beroepsgroep noodzakelijk is. 
 
Uit de missie en visie van Zuyd volgen: 

 5 beloften aan onze stakeholders; 
 4 strategische thema’s voor de komende jaren; en 
 3 uitgangspunten voor ons onderwijs. 

Met onze beloften geven we aan wat we willen betekenen voor onze stakeholders. Met onze 
strategische thema’s geven we aan langs welke lijnen we de komende jaren willen werken aan 
de verwezenlijking van onze beloften. Met de drie uitgangspunten voor ons onderwijs geven 
we aan hoe we vinden dat ons onderwijs eruit moet zien om aan onze beloften te kunnen 
voldoen. In onderstaande figuur is aangegeven hoe de missie en visie van Zuyd vertaald 
worden naar de genoemde beloften, doelen onderwijsvisie, onderwijsdoelen en strategische 
thema’s met bijbehorende doelen voor 2014-2018. 
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2| Stand van zaken realisatie Prestatieafspraken 

2.1 Context van de Prestatieafspraken 

In 2012 heeft Zuyd Hogeschool in samenspel met het ministerie OC&W en de 
Reviewcommissie Hoger Onderwijs (RCHO) prestatieafspraken voor de periode 2012- 
2015 gemaakt. In het kader van deze prestatieafspraken ontvangt Zuyd in de periode 
2013-2016 prestatiebekostiging gekoppeld aan de prestatieafspraken 
‘onderwijskwaliteit & studiesucces’. Het selectieve budget is voorwaardelijk gekoppeld 
aan de prestatieafspraken ‘profilering & zwaartepuntvorming’.  

In dit hoofdstuk wordt over de voortgang van de prestatieafspraken in het kalenderjaar 2013 
gerapporteerd. Deze rapportage is tevens onderdeel van de midterm review om de voortgang 
op profilering en zwaartepuntvorming te beoordelen. Een positieve midterm review is 
voorwaarde voor continuering van de toegekende middelen in de kalenderjaren 2015 en 2016.  

Dit hoofdstuk is vormgegeven naar de indeling van de prestatieafspraken Onderwijskwaliteit 
& Studiesucces, Profilering & Zwaartepuntvorming en Valorisatie. 

Zuyd maakt gebruik van de mogelijkheid om aanvullende ontwikkelingen - te vinden in de 
gekleurde kaders - te beschrijven ten aanzien van de prestatieafspraken, om een beeld te 
schetsen van de voortgang in de periode januari-juni 2014. Immers, beleid, invoering en effect 
hebben meerdere jaren nodig. Daarnaast wordt verwezen naar de hoofdstukken 3 en 4 van dit 
jaarverslag voor een uitgebreide weergave van andere initiatieven met betrekking tot de 
voortdurende inspanningen op het gebied van kwaliteitsverbetering van onderwijs en 
onderzoek. 

Kwaliteit staat hoog op de agenda bij Zuyd. Adel verplicht voor een hogeschool die het hebben 
van ‘gedegen grip op de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek’ als een van de strategische 
doelen heeft geformuleerd en tot de top van grote hogescholen van Nederland wil blijven 
behoren. De voortdurende aandacht op de terreinen van kwaliteitszorg, 
studentondersteuning, innovatie en professionalisering onderstreept deze ambitie.  

2.2 Onderwijskwaliteit en studiesucces 

In het streven naar goede resultaten over de volle breedte van alle opleidingen is Zuyd 
in 2012 een aantal doelstellingen op het gebied van studiesucces overeengekomen op 
basis van realiseerbare ambities. Centraal in deze afspraken staan doelstellingen om 
het rendement van de inspanningen op het gebied van onderwijs te verhogen: minder 
uitval van studenten in de propedeuse en meer afgestudeerden met een bachelor 
getuigschrift. Daarnaast staan investeringen in kwaliteit van de opleidingen hoog op 
de agenda. De studenttevredenheid, het opleidingsniveau van medewerkers en de 
contactintensiteit van het onderwijs zijn de aangrijpingspunten daarvoor. Een en 
ander wordt uitgedrukt in de “Indicatoren onderwijskwaliteit en studiesucces”. 

Zuyd heeft op tal van samenhangende terreinen initiatieven versterkt en ontplooid om de 
kwaliteit van het onderwijs te verbeteren en het studiesucces van studenten te verhogen. Op 
het gebied van randvoorwaarden en uitvoering is het nodige ondernomen. 

Er is een Management Informatie Systeem (MIS) ingericht dat het mogelijk maakt om de 
individuele studievoortgang van iedere student te volgen. Met het MIS is een belangrijke 
voorwaarde gecreëerd om actief en onderbouwd het studiesucces van studenten te 
bevorderen. MIS is door iedere medewerker te raadplegen. Op grond van deze informatie 
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kunnen teamleiders of docenten tijdig inspelen op ontwikkelingen met betrekking tot de 
opleiding in het algemeen of individuele studenten. Het toenemende gebruik van MIS wijst er 
op dat de informatie zijn beslag begint te vinden in de dagelijkse praktijk.  

Op basis van informatie uit het MIS is in 2013 een gedetailleerde analyse gemaakt van de 
bijdrage van de opleidingen aan de prestatie-indicatoren van Zuyd. Opleidingen hebben, in 
een reeks van workshops, gerichte ondersteuning ontvangen bij de interpretatie van de op 
feiten gebaseerde analyses. Bovendien hebben ze gerichte advisering ontvangen bij het 
ontwerpen van verbeteringen. Op basis daarvan zijn door opleidingen specifieke acties 
ontwikkeld, die in uitvoering worden genomen en zich vanaf 2014 uit zullen strekken over 
meerdere jaren.  

 
2014 

De faculteit Bèta Sciences and Technology versterkt de sturende rol die de gewenste 
beroepscultuur en beroepshouding voor de student in opleiding heeft. Aanwezigheids- en 
prestatieafspraken voor studenten worden in het kader hiervan aangescherpt. Bovendien staat 
een verhoging van de aandacht langstudeerders op de rol, en wordt de logistieke planning van 
bijvoorbeeld hertentamens geoptimaliseerd in relatie met studiesucces. Met gebruikmaking 
van het MIS wordt eveneens het toetsrendement gemonitord.  

Het Conservatorium werkt aan een aantal structurele aspecten binnen de organisatie. 
Onderwerpen als het strikt nakomen van afspraken door studenten en docenten, het 
stimuleren tot samenwerken en van gezonde concurrentie zijn daarin leidend.  

De faculteit International Business and Communication heeft beleid ontwikkeld met 
betrekking tot een versterkte samenhang tussen vakken onderling en de toetsvormen, een 
intensivering van studentbegeleiding en het monitoren van langstudeerders. Aandacht voor de 
organisatie van hertentamens voor studenten en een beoordeling op gedrag van studenten in 
samenhang met de beroepscultuur zijn andere elementen van verbeterbeleid. 

De opleidingen op het gebied van Economie, Talen en Recht (ETR) zijn gestart met het maken 
van een analyse van de kenmerken van studenten die uitvallen aan deze opleidingen. De uitval 
in deze sector is hoog en het doel van deze analyse is het ontwikkelen van gerichte interventies 
om deze uitval te verlagen. Bij deze analyse is het lectoraat Professionalisering van het 
Onderwijs betrokken. 

 
Realisatie Kritieke Prestatie-Indicatoren 
In de volgende tabel staan de realisaties uit 2013 vermeld met betrekking tot de indicatoren 
onderwijskwaliteit en studiesucces uit de prestatieafspraken. Daarnaast staat aangegeven 
welke prestaties in 2015 gerealiseerd moeten zijn. Onder “cohorten” staat vermeld op welke 
jaargang van studenten de prestatieafspraken van toepassing zijn op het moment van meten. 
Onder “peildatum” staat het jaar van meten dat van toepassing is. 
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Tabel 1: realisatie kritieke prestatie-indicatoren 
 

 kritieke prestatie-
indicatoren 

Cohort Nulm
e-ting 

 Cohort Realisatie 
2013 

 Cohort Afspra-
ken 
2015 

S
tu

d
ie

su
cc

e
s 

Uitval propedeuse eerste jaar (uit de 
instelling) 

2010 22%  2012 26%  2014 ≤22% 

Switch in eerste jaar binnen Zuyd 2010 8%  2012 9%  2014 10% 

Rendement bacheloropleidingen 2006 72,5%  2008 71%  2010 ≥74% 

Aantal bacheloropleidingen met 
minder dan 12 klokuren contact in de 
propedeuse 

2011 10  2013 15  2015 0 

 

 Peildat
um 

  Peil- 
datum 

  Peil- 
datum 

 

K
w

a
li

te
it

 

Student oordeel over de opleiding in 
het algemeen (NSE) 

2011 3,8  2013 3,8  2015 ≥3,8 

M
a

a
tr

e
g

e
le

n
 Opleidingsniveau personeel % 

masters 
2012 51%  2013 60%  2015 ≥60% 

Opleidingsniveau personeel % PhD 2012 6%  2013 9%  2015 8% 

Verhouding OP/OOP in fte's 2012 61/39  2013 64/36  2015 ≥64/36 

 
Uit de realisatie blijken de uitval propedeuse (+4%) en het rendement bacheloropleidingen (-
1%) respectievelijk toe- en af te nemen. Maatregelen op het gebied van studiesucces hebben 
pas meetbaar positieve effecten op langere termijn. De verwachting is dat inzetten op 
verhoogde kwaliteit op korte termijn negatieve effecten op uitval en rendement hebben.  

De genoemde toe- en afname binnen Zuyd zijn representatief voor een landelijke trend. 
Daarvoor verwijzen we naar de gezamenlijke reactie van hogescholen inzake veranderde 
omstandigheden, te vinden in de brief over dit onderwerp van de Vereniging van 
Hogescholen, gericht aan het ministerie OC&W.  

Ten aanzien van een succesvolle switch in het eerste jaar valt een stijging te melden van 1%. 
Zuyd zet in op een succesvolle switch – een succesvolle verwijzing naar een andere opleiding – 
om zowel rendement van het onderwijs als behoud van de student voor de regio te 
bevorderen. In de prestatieafspraken is 10% als bovengrens voor een succesvolle switch 
genoemd. Naar verwachting zal het aantal switches afnemen onder meer ten gevolge van een 
betere voorlichting, de ingevoerde studiekeuzecheck, een intensivering van de ondersteuning 
van studenten met betrekking tot persoonlijke of speciale omstandigheden, het houden van 
exit enquêtes en gesprekken door decanen, en de diverse verbeteringen op het gebied van 
onderwijs. 

Over de aard van de daadwerkelijke contacttijd voor studenten in het propedeutisch jaar zijn 
in het voorjaar van 2013 afspraken gemaakt met het ministerie van OCW. Weliswaar kenden 
veel van onze opleidingen veel contacturen, maar worden bijvoorbeeld stages daartoe nu niet 
meer gerekend. De norm van 504 contacturen is daarmee eenduidig voor elke opleiding en is 
als zodanig vastgelegd in de onderwijs- en examenregeling. Voor de realisatie zijn aan 
opleidingen extra middelen toegekend.  
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Het studentoordeel van 3,8 in 2013 komt overeen met het nagestreefde oordeel van 3,8 in 2015. 
In alle faculteiten zijn met het oog op doelgerichte actie gesprekken geïnitieerd met studenten 
om met hun te bespreken waar de belangrijkste verbeterpunten liggen. Uitgangspunt is om de 
student serieus te nemen en met hem of haar te onderzoeken wat er in hun studieomgeving 
verbeterd kan worden.  

2014 

Met ingang van 1 september 2014 zullen de 12 contacturen conform definitie bij elke propedeuse 
voor elke opleiding van Zuyd zijn ingevoerd. 

De in dit document genoemde investeringen in het onderwijs komen bovendien tot 
uitdrukking in de relatief hoge NSE-score van Zuyd. De meest recent NSE –score is 3,84. 

 
Met het oog op kwaliteit van het onderwijs heeft Zuyd omvangrijk geïnvesteerd in het 
opleidingsniveau van de medewerkers. In 2012-2013 waren 89 medewerkers bezig met een 
studie op het niveau van een master. Het aantal medewerkers dat een PhD-traject volgt is 52. 
De investeringen in opleidingen bestaan uit voucherregelingen voor PhD’s, voor faciliteiten 
voor master-studenten, en in extra middelen ter vervanging van medewerkers die tijdelijk niet 
ingezet kunnen worden op reguliere taken. Er is voldaan aan de doelstellingen voor 2015. 

De inspanningen om de verhouding OP-OOP ten gunste van het aandeel OP te veranderen 
werpen behoorlijk vruchten af. Er heeft zich een verschuiving voorgedaan van 3% ten gunste 
van het OP, waarmee in beginsel voldaan is aan de doelstelling voor 2015. Leidend voor deze 
inspanningen is het reeds eerder ingezette beleid om de samenwerking tussen de diensten 
onderling en de dienstverlening ten behoeve van het onderwijs en het onderzoek effectiever 
en efficiënter te laten verlopen. De verschuiving ten gunste van het OP is mede bevorderd 
door een herbeoordeling van een aantal OP en OOP functies in het kader van het nieuwe 
functiehuis, dat per saldo gunstiger uitpakte voor het OP. Verder bestaat er een stop op het 
aangaan van vaste verplichtingen met OOP. Het invoeren van een stop op vaste verplichtingen 
voor OOP heeft ingrijpende gevolgen voor medewerkers, teams, diensten en faculteiten. 
Krimp van de formatie, en het afstoten en herverdeling van taken zijn dan aan de orde.  

Verdere specifieke maatregelen met betrekking tot onderwijskwaliteit 

Zuyd heeft het toezicht op de kwaliteit van de opleidingen verscherpt. Deze verbeterde 
aanpak moet leiden tot betere borging en betrouwbaarheid van de kwaliteit van de 
opleidingen. Het herijken van onderwijsvisie voor Zuyd en het opstellen van een Handboek 
Kwaliteitszorg werden daartoe in 2013 opgepakt.  

Het Project Kwaliteitsborging Examencommissies stond de kwaliteitsborging van 
examencommissies voor, met als hoofddoelstelling het versterken van de onafhankelijke en 
deskundige positie van examencommissies. Een eerste voortgangsrapportage en het opleveren 
van producten conform het projectplan heeft plaatsgevonden.  

Zuyd werkt aan de invoering van aanbevelingen zoals die door de commissie Bruijn in het 
rapport ‘Vreemde ogen dwingen’ (mei 2012) zijn voorgesteld. Deze aanbevelingen zijn gericht 
op het extern valideren van toetsing, onder meer ook via andere methoden zoals 
protocollering, het betrekken van externen in examencommissies en verdere 
professionalisering van examinatoren. 

Op basis van de wet “Kwaliteit in verscheidenheid” is Zuyd de studiekeuze en aanmelding van 
nieuwe studenten voor bacheloropleidingen gaan herzien. Doelen van de daartoe ontworpen 
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studiekeuzecheck zijn een zelfevaluatie door de aanmelder, een input voor de 
studieloopbaanbegeleiding en het vergroten van de binding met de student. Daarnaast zal 
Zuyd ook de student die zich aanmeldt na 1 mei voorzien van begeleiding bij de keuze voor 
een studie. 

In september is over het project Planning en Roostering gerapporteerd in het kader van 
logistieke optimalisering van een proces dat een kritieke rol speelt in de tevredenheid van 
studenten over hun opleiding. Een pilot bij de faculteiten International Business and 
Communication en Sociale Studies leidde tot een aanmerkelijk verbetering van de 
roosterplanning. Definities en verantwoordelijkheden binnen het planning- en roosterproces 
zijn op grond daarvan vastgesteld. De resultaten zullen als voorbeeld gaan dienen – en zijn 
opgepakt door enkele faculteiten - voor het planning- en roosterproces voor andere 
faculteiten. 

In de volgende paragraaf en in hoofdstuk 3 van dit jaarverslag staan andere maatregelen 
genoemd die samenhangen met onderwijskwaliteit en studiesucces genoemd.  

 
2014 

In maart 2014 zijn de “Onderwijsvisie Zuyd” en het “Handboek Kwaliteitszorg” vastgesteld. Een 
praktijkgerichte leeromgeving, de verbinding van onderwijs en onderzoek, en het 
samenwerken in communities zijn in de visie leidend. Het Handboek Kwaliteitszorg beschrijft 
het kwaliteitsbeleid en de kwaliteitszorgsystematiek van Zuyd Hogeschool voor onderwijs.  

De proefaudit Instellingstoets (juni) gaf aan dat Zuyd een goede en gedragen onderwijsvisie 
heeft. Het beleid heeft een sturende werking. Ook is er voldoende zicht op de resultaten en op 
de kwaliteit van het onderwijs. De auditsystematiek werkt naar wens en een verbetergerichte 
cultuur is zichtbaar voor het panel. Naar verwachting zal de Instellingstoets einde 
hogeschooljaar 2014-2015 worden gepland. 

De evaluatie door de voorzitters van examencommissies, auditoren en de portefeuillehouder 
binnen het CvB van de eerste resultaten van het Project Kwaliteitsborging Examencommissies 
heeft in januari 2014 plaatsgevonden. 

De projectgroep heeft in maart 2014 een digitaal Handboek voor Examencommissies 
opgeleverd. Daarin zijn onder meer de taken, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden 
van examencommissies, het faciliteringsmodel, de procedures en de formats opgenomen. 

Voorjaar van 2014 is de studiekeuzecheck operationeel, zie hoofdstuk 4 ‘Onderwijs & 
Onderzoek’. 

 

2.3 Profilering en Zwaartepuntvorming 

In 2012 stelde Zuyd een gedifferentieerde aanpak voor bij profilering: “Het 
onderwijsaanbod en opleidingen variëren daardoor in specialistische of generieke 
profielen. Belangrijke overwegingen bij differentiatie zijn vermindering van de 
versnippering van verwante opleidingen, het bieden van betere oriëntatie-
mogelijkheden op een mogelijke beroepspraktijk, het bevorderen van betere 
aansluiting en betere ontwikkelingsmogelijkheden in de beroepspraktijk. Er is 
aandacht voor het ontwikkelen van brede bachelors en nieuwe masters, het bieden 
van mogelijkheden voor het excelleren van studenten, internationalisering, het 
invoeren van AD’s en trajecten voor VWO-abituriënten. Daarnaast wordt het beleid 
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voor de doorstroom naar een professionele master of universitaire master versterkt, 
naast de bij-, na- en omscholing voor professionals en werkzoekenden. 

De profilering van Zuyd sluit aan bij de bestaande kracht van de regio, namelijk de 
sectoren Chemie en Life Sciences & Health, en sluit aan bij ambities van de regio, die 
zich richten op deze bestaande sectoren en het nieuwe toepassingsgebied zonne-
energie. Zuyd Hogeschool ontwikkelt een profiel met zwaartepunten binnen de 
sectoren Techniek en Zorg, met verbindingen met de overige sectoren waarvoor Zuyd 
Hogeschool opleidt. De hogeschool heeft belangrijke en onderling verbonden 
onderzoeksthema’s op het gebied van innovatieve zorg en technologie, chemie en 
nieuwe materialen, en nieuwe energie en duurzame materialen in de gebouwde 
omgeving. De erkenning van deze prioriteiten in onderwijs en onderzoek heeft zijn 
doorwerking in de andere sectoren waarvoor Zuyd Hogeschool opleidt. In de 
profilering van de opleidingen in het economische, sociale, educatieve en publieke 
domein legt de hogeschool de nadruk op een zichtbare verbinding met de 
zwaartepunten in een ondersteunende en faciliterende rol”. 

Herordening opleidingsaanbod 

Ontwikkeling brede bachelors 

Binnen de bachelor-opleiding Social work werd in samenwerking met Fontys Hogescholen en 
HZ University of Applied Sciences (Zeeland) verder gewerkt aan de brede bachelor. In deze 
samenwerking wordt het fundament van de opleiding Social Work, oorspronkelijk alleen bij 
Zuyd te volgen, versterkt. 

De opleidingen binnen de faculteit ICT zijn per 1 september 2013 gestart met de brede 
bachelor ICT. Deze brede bachelor sluit aan bij sectorale ontwikkelingen en behoeften binnen 
het werkveld aan breed opgeleide IT-ers, die in een latere fase van hun studie pas kiezen voor 
een specialisme. 

 
Nieuwe bachelor 

Zoals aangekondigd in de prestatieafspraken is een bachelor iArts (Interdisciplinary Arts) van 
start gegaan. In september 2013 is het tweede jaar gestart. De bachelor is een 
gemeenschappelijk programma van de faculteit van de Kunsten en de faculteit Arts and Social 
Sciences van de Universiteit Maastricht. 

Afstemming Visuele Communicatie (Viscom) en Communications Multimedia Design 
(CMD) 

Viscom als onderdeel van de opleiding Vormgeving heeft op grond van de nieuwe 
organisatorische inbedding in de Academy of Media Design nauw samengewerkt met de 
opleiding CMD bij de verbetering van de kwaliteit van de propedeuse. Daarbij is veel aandacht 
uitgegaan aan het ontwikkelen van een ondernemende houding in aansluiting op de 
beroepscultuur van het werkveld. Naar aanleiding van het visitatierapport heeft een 
verbetering van het afstudeerproces plaatsgevonden door de invoering van thesiskringen bij 

2014 
De voorgenomen start per 1 september 2015 van de brede bachelor opleidingen Engineering 
(omvattend de opleidingen Werktuigbouwkunde, Technische Bedrijfskunde en Elektrotechniek) 
en Applied Science (omvattend de opleidingen Chemische Technologie, Chemie en Biologisch en 
Medisch laboratoriumonderzoek) zal in 2014 verder voorbereid worden. 
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beide opleidingen. Bij Viscom zal nog een intensivering van deze werkvorm in het jaar 2013-
2014 plaatsvinden. Tevens is een pilot gestart met het vormgeven van het curriculum via co-
creatie met het werkveld.  

Differentiatie 

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 Zorg Technologie. De 
Netherlands Quality Agency (NQA) heeft een positief oordeel gegeven over de realisatie van 
een AD Commercieel Management. 

VWO-trajecten 

In de verslagperiode waren nieuwe VWO-trajecten in ontwikkeling binnen de faculteit ICT, de 
faculteit Bèta Sciences and Technology en de faculteit Hotel en Facility Management. 

Met de start van de brede bachelor ICT is een VWO-traject gerealiseerd, ter vervanging van de 
bestaande trajecten voor Information Management, Technische Informatica en Informatica en 
met een uitbreiding voor alle I-studenten. 
 
2014 

De opleiding Bedrijfseconomie zet per 1 september 2014 het bestaande VWO-traject om naar 
180 EC’s. Door de ETR-opleidingen is in 2014 een projectvoorstel ingediend om een VWO-
traject voor alle opleidingen te ontwikkelen. Doel daarvan is de instroom VWO-ers te 
bevorderen, naast een bijdrage te leveren aan het verhogen van de rendementen en het 
verlagen van de uitval. 

Er wordt ingezet op de ontwikkeling van een gerichte voorlichting voor VWO-ers. 

 
Masters 
 
De faculteit van de Kunsten heeft in 2012-2013 een programma ontwikkeld voor een nieuwe 
master Theatre. Dit initiatief ligt ter beoordeling van de macrodoelmatigheid bij de 
Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs en het ministerie van OCW.  

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 werkt samen met de Universiteit Maastricht aan een 
joint degree voor de European Master of Science in Midwifery.  

Bij de faculteit Gezondheidszorg wordt samen met de Universiteit Maastricht een master 
Zorginnovatie ontwikkeld. Daarnaast loopt een ontwikkeltraject voor een master Zorg en 
Technologie waarvan de start in 2015 is voorzien. 
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Bij de faculteit Bèta Sciences and Technology is in samenwerking met Universiteit Maastricht 
een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van het aanbieden van een master Creating 
Health based zerO Impact Construction & Economy Creating (CHOICE). In nauwe 
samenwerking met de andere universiteiten in de regio wordt deze ontwikkeld met het oog op 
de kennisbehoefte binnen de regio, de aansluiting op het zwaartepunt “Transitie naar een 
duurzame gebouwde omgeving” en de facilitering van LifeLongLearning. De samenwerking 
met de master Biobased Materials van Universiteit Maastricht is gecontinueerd. 

Met de voorgenomen nieuwe masters Theatre, Innovation in Complex Care, Care and 
Technology en CHOICE vergroot Zuyd de doorstroommogelijkheden van haar bachelor-
studenten naar een master-opleiding. Met de voorgenomen komst van de master Theatre is 
bovendien voorzien in een leemte voor studenten van de Toneelacademie. Voor studenten aan 
de Pabo is een doorstroommogelijkheid naar de master Onderwijskunde aan de Open 
Universiteit gerealiseerd. 

 
 

 

 

 

 

Doorstroom mbo-hbo 

Het belang van samenwerking met het MBO wordt door Zuyd onderstreept. Zuyd heeft in 
goede samenwerking met de ROC’s  Leeuwenborgh, Arcus College en Gilde Opleidingen 
verdere initiatieven ontplooid op het gebied van doorstroom MBO-HBO, doorlopende 
leerlijnen, kennismaken met het HBO en veranderende toelatingseisen.  Wettelijke 
veranderingen in MBO en HBO en de invloed op de doorstroom MBO-HBO hebben constante 
aandacht in het regionaal overleg. 

De faculteit Bèta and Technology heeft in 2013 de al bestaande samenwerking met het MBO 
geïntensiveerd. Er worden plannen ontwikkeld om meer MBO-studenten onderwijs te laten 
volgen in de locatie van Zuyd.  

De Hotel Management School Maastricht kent nu een doorstroomtraject vanuit het MBO.  

Het Centre of Expertise voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) in samenwerking met 
het Centrum voor Innovatief Vakmanschap ontwikkelde op basis van een marktverkenning 
een voorstel voor een Associate Degree Zorg Technologie. Deze AD is bedoeld als onderdeel 
van de doorlopende leerlijn Zorgtechniek (niveau 4) naar de AD (niveau 5) en verder.  

Social Work heeft een goed lopend project ontwikkeld, waarin kennismaken voor MBO-ers 
met Social Work (didactisch, vakinhoudelijk, sociaal) en studeren aan HBO algemeen inzet 
zijn. 

Bij de faculteit ICT is het MBO-HBO-traject aangepast voor de nieuwe brede ICT-bachelor. 
Binnen ICT wordt verder gekeken naar verdere samenwerking met Leeuwenborgh op gebied 
van onderwijsontwikkeling, stage en docentuitwisseling. 

2014 

De master Theatre heeft in mei een positief advies ontvangen in het kader van de macro 
doelmatigheidstoets. 

De master Innovation in Complex Care (eerder aangeduid als Zorginnovatie) start per 1 
september 2015 als niet-bekostigde master. 

De start van een master CHOICE wordt beoogd per 1 september 2015.  
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Voor de Nieuwste Pabo wordt een ondersteuningsaanbod ontwikkeld m.b.t. de nieuwe 
toelatingseisen in een regionaal doorstroomprogramma. 

Er wordt bij Facility Management een pilot ontwikkeld voor meeloopdagen voor MBO 
studenten, in combinatie met stage-terugkomdag. 

Voor de opleidingen in het Economische domein Commercieel Management, Financieel 
Management en People and Business Management worden doorstroomprogramma’s en 
verbeterde voorlichting ingezet. 

Er wordt meer aandacht geschonken aan de opvang van studenten die in het HBO uitvallen. 
Daartoe worden afspraken gemaakt tussen studentdecanen van Zuyd en de bureaus 
inschrijving van de ROC’s, zodat deze studenten ondersteuning krijgen bij het kiezen van een 
opleiding. 

2014 

Er is een nieuw Afsprakenkader Aansluiting MBO-HBO 2014-2017 vastgesteld. 

Een voortraject “Voorbereiding MBO-ers op de vernieuwde vooropleidingseisen instroom PABO” 
is gestart. 

Er wordt ingezet op de ontwikkeling van een gerichte voorlichting aan MBO-ers. 

Tijdens Kennis in Bedrijf wordt een conferentie georganiseerd onder de naam “Aansluiting MBO-
HBO”. De conferentie is bedoeld voor docenten, mentoren, medewerkers en directie van MBO 
en HBO met lezingen, workshops, kennisuitwisseling (evt. in combinatie met bezoek aan 
nieuwbouw van ROC Arcus College). 

 
Curriculumvernieuwing  

Vernieuwingen van curricula zijn ingezet vanuit de doelstelling om de verbinding met het 
betreffende werkveld te versterken. De gewenste onderzoekende houding van de 
(toekomstige) professional is nadrukkelijk betrokken in deze vernieuwingen. 

 Faculteit Sociale Studies: Social Work 2.0 
Het project Social Work 2.0 richt zich primair op het investeren in kwaliteit en duurzaamheid 
van het initiële onderwijs. Het legt een fundament voor het opleiden van breed toegeruste en 
generiek opgeleide Social Work professionals binnen het social agogisch domein. Naast het 
accent op kwaliteitsverbetering en actualisering van het totale programma, zet de opleiding 
met dit project ook stevig in op de integratie van onderzoek en onderwijs. Met haar nieuwe 
onderwijsprogramma leidt de opleiding op tot een bachelor of Social Work, met als 
specialisatiemogelijkheden Maatschappelijk Werk, Jeugdzorg, Gehandicapten en GGZ. 

In 2013 zijn onder meer een nieuwe onderwijsvisie, didactische uitgangspunten, een 
beschrijving van competenties, een verantwoording van de curriculumopbouw en een 
vernieuwd basisweekrooster tot stand gekomen 

 Faculteit Management en Recht: Hogere Juridische Opleiding 
In 2013 is de invoering van een nieuw curriculum op basis van een nieuw beroepsprofiel 
voorbereid. Centraal stonden bijstellingen naar aanleiding van het hersteltraject, een 
curriculum met samenhang, integratie en transfer met het oog op de beoogde 
eindkwalificaties en het bevorderen van de motivatie bij studenten op basis van recente, 
wetenschappelijk gevalideerde inzichten over leergedrag. Daarnaast stond de bevordering van 
professioneel docentschap en de inzet van docenten op basis van expertise centraal.  
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 Academie Verloskunde Maastricht: Verloskunde 
In 2013 is een blauwdruk voor een nieuw curriculum gerealiseerd op basis van leerdoelen en 
verdeling van de leerstof. Bij de leerdoelen hebben het toenemende belang van klinische 
verloskunde en de eisen die voortkomen uit de verwachting dat een verloskundige een leven 
lang moet blijven leren, een centrale rol gespeeld. Een tiental ‘speerpunten’ (bijv. EBM, 
internationalisering, shared decision making) zijn verweven in de leerstof. Voor leerjaar 3 en 4 
is een tussencurriculum ingevoerd, waarin meer aandacht wordt geschonken aan het belang 
van de klinische VK. 

 
2014 

De faculteit Bèta and Technology is twee projecten gestart die de aantrekkelijkheid van 
technische opleidingen vergroten, om daarmee tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar 
technisch opgeleidden. Inzet is om van 1,7 op de 10 afgestudeerden met een technisch profiel te 
komen tot 4 op de 10 afgestudeerden. In het project Bèta 2020 zijn het beroepsprofiel van de 
Nieuwe Ingenieur, de ontwikkeling van de brede bachelors Engineering and Applied Science, de 
zwaartepunten en de onderwijsvisie Real Life Learning Labs in samenhang gebracht. Het project 
VO-HBO (startdatum 2012) zal in 2014 de eerste fase afsluiten. In deze fase staat het ontwikkelen 
van een netwerk met scholen voor voortgezet onderwijs centraal om daarna onder meer het 
aantal VO-leerlingen met een NG en/of NT profiel te verhogen en het aantal leerlingen met een 
NG en/of NT profiel dat doorstroomt naar Bèta en techniek opleidingen op HBO en WO te 
verhogen. Uiteraard spelen ook rendementverhogende overwegingen en profilering een rol. 

Met betrekking tot verdere profilering wordt gewezen op de aanvraag om de naam van de 
huidige opleiding Biometrie te veranderen in Mens en Techniek. Een betere verankering is het 
opleidingsveld van mens en techniek en betere profilering naar jonge studiekiezers worden 
daarmee nagestreefd. 

Voor in elk geval 30 EC zal een deels gemeenschappelijke propedeuse voor Accountancy, 
Bedrijfseconomie, Commerciële Economie (inclusief de AD) worden ontwikkeld (invoering per 1-
9-2015). 

ETR-opleidingen starten een project ten behoeve van flexibel georganiseerd onderwijs voor 
werkenden binnen de opleidingen binnen ETR, en TBK en ICT. Uit het onderzoek is gebleken 
dat er veel overlap is in het voltijdonderwijs van genoemde opleidingen met betrekking tot een 
avond/duale/deeltijd-variant. 

Bij de ETR-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 wordt bijzondere aandacht besteed aan het thema wetenschap 
en techniek. In 2014 zullen de eerste afgestudeerden van dit nieuwe concept tot de arbeidsmarkt 
toetreden.  

Viscom/CMD: Op grond van de eerste positieve resultaten is besloten om vanaf 2015 het derde 
en vier jaar via co-creatie met minoren in te richten. Naar verwachting is het nieuwe curriculum 
per september 2017 volledig geïmplementeerd. 

Sociale Studies: Het vernieuwde programma voor voltijd 1 en 2 zal in 2014-2015 van start gaan, 
evenals een aangepast onderwijsprogramma voor deeltijd. De leerjaren 3 en 4 worden in 2014-
2015 ontwikkeld en gaan in 2015-2016 van start.  

Hogere Juridische Opleiding: De doelstelling van het vernieuwingsproject is om in 2014-2015 te 
starten met een nieuw curriculum voor het eerste studiejaar. De volledige implementatie zal per 
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1 september 2018 plaatsvinden. 

Verloskunde: het eerste leerjaar van het nieuwe curriculum zal per september 2015 van start 
gaan. Daarnaast zal de feitelijke ontwikkeling van leerjaar 2 plaatsvinden. 

 
Minoren en profileringsruimte studenten 

In de prestatieafspraken heeft Zuyd aangegeven veel belang te hechten aan de mogelijkheid 
voor al haar studenten om te excelleren. Het minorenstelsel speelt daar een belangrijke rol in. 
Zuyd heeft bepaald dat iedere student een minor moet kunnen volgen en heeft dit als zodanig 
verankerd in de Onderwijs- en Examenregelingen.  

Vanaf 2012-2013 zijn de procedures tot toelating tot de minoren sterk verbeterd. Vanaf 
september 2013 worden de minoren stelselmatig geëvalueerd. Dit is input voor 
kwaliteitsverbetering en wordt de basis voor opname van minoren in het minorprogramma. 

2014 

In februari 2014 is vastgesteld dat het doel van het minorenstelsel het bieden is van ruimte aan 
studenten om zich ten opzichte van studiegenoten binnen en buiten Zuyd te kunnen profileren. 
Onderscheid wordt gemaakt in opleidingsminoren en Zuydminoren. 

Uitgangspunt is dat studenten zelf hun keuze bepalen. De nieuwe vastgestelde procedure 
garandeert dat alle studenten van Zuyd de mogelijkheid hebben om een Zuydminor te doen van 
een andere opleiding van de hogeschool dan die, die ze zelf volgen. Om de kwaliteit en 
toegevoegde waarde van minoren te borgen is een centraal kader vastgesteld. Er mag geen grote 
overlap zijn bij een minor met de inhoud van de major van opleiding en de voorkennis van de 
student bij aanvang van de gekozen minoren moet toereikend zijn om de minor met succes te 
kunnen volgen. 

Om een en ander te realiseren is er beleid ten aanzien van kwaliteitseisen, evaluatie en 
rapportage voorzien. Een centrale minorencommissie borgt de kwaliteit en uitgangspunten van 
dit minorenbeleid. Verder beleid is gericht op een systematiek om te bewerkstelligen dat de 
zwaartepunten geborgd zijn in het minorenaanbod. Het beleid hiervoor zal voor het studiejaar 
2015-2016 gaan gelden. 

 
Bijzondere kenmerken 
Gelet op de voornemens in de Prestatieafspraken ligt Zuyd op koers.  

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) heeft aan de Hotel Management 
School Maastricht het bijzonder kenmerk ‘kleinschalig en intensief onderwijs’ toegekend.  

Bij de faculteit International Business and Communication wordt gewerkt aan het opzetten 
van een International Classroom bij de opleidingen European Studies en International 
Business, mede bedoeld om het bijzonder kenmerk internationalisering voor deze opleidingen 
te verwerven. 

2014 

International Business en European Studies heeft het bijzonder kenmerk internationalisering 
aangevraagd. De visitatie in juni leverde een voorlopig positief oordeel op. 

Bachelor muziek streeft naar het bijzonder kenmerk internationalisering (naar verwachting 
2015). 
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De Hotel Management School Maastricht streeft naar het bijzonder kenmerk 
internationalisering (naar verwachting 2017). 

Commercieel management streeft naar het bijzonder kenmerk ondernemerschap (in 
voorbereiding, toekenning waarschijnlijk 2016). 

 
Leven Lang Leren 

De bij- en nascholing van professionals krijgt vanuit het team LLL in toenemende en in nauwe 
samenwerking vorm met partners binnen en buiten de hogeschool. Producten gericht op de 
ontwikkeling van een loopbaan – bijvoorbeeld EVC-procedures, digitaal E-Portfolio, GRIP-
mobiliteitsprojecten, een toolkit voor persoonlijkheidstesten, het project Jump Start – zijn 
geaccrediteerd dan wel vinden aftrek onder belanghebbenden. EVC-procedures werden 15 
keer afgerond in 2013 en er werden 20 trajecten in 2013 gestart, het project Jump Start omvat 11 
trainees. HOVO – een educatief aanbod voor 50-plussers – kende 800 inschrijvingen in 2013. 
Er wordt voortdurend geïnvesteerd in marketing om de mogelijkheden die Zuyd biedt op het 
gebied van Leven Lang Leren beter onder aandacht te brengen.  

2014 

De visitatie in april 2014 kende een positief resultaat. 

 

Zwaartepuntvorming  
 
Centre of Expertise Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL)  

Het lectoraat Life Sciences (per 2014: Material Sciences) en de faculteit Bèta Sciences and 
Technology zijn de belangrijkste partners namens Zuyd in Chemelot Innovation and Learning 
Labs (CHILL). 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 grote en kleine productie- en Research & 
Development-bedrijven. Wetenschap, ontwikkeling, onderwijs, faciliteiten en productie 
komen op deze wijze bij elkaar.  

Voor CHILL is in november 2012 een besloten vennootschap opgericht door Sabic, DSM, ROC 
Leeuwenborgh, ROC Arcus College, Universiteit Maastricht en Zuyd. De zeggenschap over 
CHILL is ondergebracht bij Stichting Administratie Kantoor (STAK bv) met als doel onder 
gedeelde verantwoordelijkheid activiteiten te kunnen ontwikkelen en uit te voeren. Er zijn 
uitgangspunten voor een eenduidige en slanke governancestructuur en een basis voor een 
financiële structuur bepaald. Deze afspraken vormen de basis voor het nieuwe businessplan 
dat in september 2013 is vastgesteld. Zuyd is voor een achtste deel aandeelhouder van deze 
nieuwe bv.  

De herijking van het businessplan van CHILL in 2012-2013 heeft geleid tot de benodigde 
duidelijkheid voor Zuyd om haar prestaties samen met CHILL waar te kunnen maken. Er zijn 
afspraken over welke activiteiten CHILL voor en met Zuyd uitvoert. De derdejaars- en 
vierdejaarsstudenten van de opleidingen Chemie, Chemische Technologie, en Biologie en 
Medisch Laboratoriumonderzoek volgen vanaf 2013-2014 onderwijs volgen op de locatie van 
CHILL (Chemelot-campus te Geleen).  
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Onderwijs binnen het community-concept van Zuyd wordt ontwikkeld met het idee van 
‘Communities for Development’ voor ogen. Dit concept gaat uit van de combinatie van leren 
door de student door het doen van onderzoek voor het bedrijfsleven. Aan het onderzoek zijn 
resultaatverplichtingen verbonden. De studenten krijgen daarvoor professionele begeleiding. 
De ontwikkeling en verzorgen van meerdere onderwijsmodules gebeurt binnen het Maastricht 
Science College. Overleg over de doorlopende leerlijnen en de huisvesting met de ROC’s 
Leeuwenborgh en Arcus College is gecontinueerd. Het onderwijsconcept wordt door 
onderzoek vanuit de Open Universiteit (Heerlen) gevalideerd.  

In 2013 heeft de midterm review plaatsgevonden door een reviewcommissie ingesteld door 
Platform Bèta Techniek. De commissie oordeelde over het algemeen zeer positief over de 
resultaten van CHILL. Inhoudelijke mijlpalen zijn de verhuizing naar de Chemelot-campus, 
het verzorgen van al het onderwijs - samen met de docenten van Zuyd - voor de 3e en 4e jaar 
studenten van de Life Sciences opleidingen, het faciliteren van het onderwijs 4e jaar 
procestechniek voor de BBL leerlingen van de ROC’s Arcus College en Leeuwenborgh en het 
opstarten van meer Communities of Development.  

2014 
 
Met betrekking tot de aansluiting van het MBO heeft CHILL een opdrachtformulering 
geïnitieerd. Daarin wordt beoogd dat per 1 juli 2014 het relevant bedrijfsleven, allianties van het 
MBO en het MBO tot een gezamenlijke visie op hun participatie in CHILL komen.  
 

 
Centre of Expertise voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) 

Het EIZT is in januari 2013 op basis van de erkenning en de investeringsbijdrage van het 
ministerie van OCW van start gegaan. Met de erkenning door OCW kreeg de samenwerking 
binnen het EIZT netwerk extra status en kwamen middelen beschikbaar om het centrum vorm 
en inhoud te geven. Een team van kwartiermakers (Zuyd Hogeschool, Fontys Hogescholen en 
Zorgtechniek Limburg) heeft dit tot zijn verantwoordelijkheid gemaakt.  

In het voorjaar van 2013 zijn, samen met zorginstellingen, bedrijven en andere relevante 
partijen in de regio, programmalijnen vastgesteld. Vervolgens zijn werkgroepen met 
medewerkers van Zuyd, Fontys en van bedrijven, zorginstellingen, overheden, 
woningcorporaties en andere organisaties die een rol spelen in de langdurende zorg voor 
mensen met beperkingen en ouderen, geformeerd rond deze programmalijnen. Er zijn rond 
inhoudelijke thema’s communities ontstaan waarin partijen elkaar ontmoeten, worden 
studenten ingezet om een bijdrage te leveren aan onderzoeksprogramma’s en worden 
innovatieprojecten in samenwerking met zorg ontwikkeld. 

Het aantal organisaties en mensen dat meewerkte aan een of meer van de programmalijnen 
groeide sterk; tijdens een EIZT netwerkbijeenkomst eind december 2013 waren meer dan 70 
organisaties vertegenwoordigd. Vanuit de werkgroepen werd een groot aantal nieuwe 
activiteiten gestart, werden bijeenkomsten georganiseerd, werden studenten en docenten 
‘verleid’ om mee te gaan doen. EIZT werd ‘dynamisch en spannend samenwerkingsverband 
waar allerlei nieuwe dingen mogelijk zijn’.  

Naast de invulling het onderzoeks- en innovatieprogramma van EIZT werd gestart met de 
ontwikkeling van een hoogwaardig onderwijsportfolio. Er wordt – zoals eerder gemeld - 
gewerkt aan de ontwikkeling van twee master opleidingen aan de voorbereidingen van een AD 
programma zorgtechnologie.  
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De inrichting van de organisatie- en governance structuur van het centrum was onderwerp 
van intern overleg en overleg met de werkveldpartners. Eind 2013 werden door de 
kwartiermakers hiervoor uitgangspunten aan het College van Bestuur van Zuyd en de 
werkveldpartners voorgelegd. Algemeen uitgangspunt is om de structuur zo open en flexibel 
mogelijk te houden om vooral de inhoudelijke samenwerking tussen partners te faciliteren. De 
hoofdlijnen voor de structuur behelzen dat er een directeur wordt benoemd die leiding geeft 
aan het ontwikkelingsproces van het EIZT en verantwoordelijk wordt voor de beschikbare 
middelen. Daarnaast wordt een managementteam ingesteld waarin naast de directeur een 
lector en een faculteitsdirecteur van Zuyd zitten. Er worden programmaleiders benoemd die 
verantwoordelijk zijn de voor de ontwikkeling en aansturing van de verschillende 
programmalijnen. Er wordt een raad van advies ingesteld waarin vertegenwoordigers uit de 
besturen van de belangrijkste werkveldpartners deelnemen. Er komt een programmaraad 
waarin alle organisaties die actief mee doen in activiteiten van EIZT zitting hebben. Deze 
structuur is eind 2013 voorgelegd ter besluitvorming.  

In het najaar vond de eerste tussentijdse beoordeling plaats door de landelijke 
reviewcommissie. Het oordeel was positief. De commissie gaf een paar aandachtspunten mee: 
ontwikkel een duidelijke focus voor het centrum, ontwerp een heldere structuur voor 
aansturing en zorg voor mede-eigenaarschap van partijen in het werkveld. Met deze 
aandachtspunten in gedachten – die overigens grotendeels spoorden met het inzicht van de 
kwartiermakers - zijn eind 2013 de werkplannen voor 2014 opgesteld. Die plannen zijn 
veelbelovend en bieden veel kansen voor het verwerven van externe financiering.  

In 2013 heeft EIZT duidelijk vorm en inhoud gekregen. Daarmee is de basis gelegd voor een 
potentieel succesvol expertisecentrum, dat kan rekenen op veel enthousiasme en 
medewerking in de regio en daarbuiten.  

2014 
 
Het jaar 2014 zal een jaar om verder te bouwen worden. Een belangrijke doelstelling is het 
formaliseren van de samenwerking met Zorg Techniek Limburg (ZTL) en het opstellen van 
samenwerkingsovereenkomsten met alle partners. De samenwerking met ZTL is deel van de 
governancestructuur, de overeenkomsten met partners zijn een verdere formalisering van de 
cofinanciering. 
 
Voor 1 juli zal een voortgangsrapportage EIZT t.b.v. de midterm review worden aangeleverd aan 
het Ministerie van OCW. In september zullen de midterm reviewgesprekken plaatsvinden. 
 

 
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 het zwaartepunt de transitie naar een duurzaam gebouwde 
omgeving. Speciale aandachtsgebieden zijn zonne-energie en duurzaamheid. Het programma 
‘De Wijk van Morgen’ is een aanjager van duurzame ontwikkeling in de regio. Om 
economische bedrijvigheid op dit geied te stimuleren is het Centre of Expertise NEBER 
opgericht, dat inzet op de ontwikkeling van een sterke kennisvalorisatie en kenniskapitalisatie 
op het gebied van Nieuwe Energie, Built Environment en Renewables. Dit plan is één van de 
vier programma’s die binnen Brainport 2020 in Zuid-Limburg worden uitgevoerd. Als zodanig 
is het geen zwaartepunt binnen de kaders van de prestatieafspraken, maar regionaal telt het 
wel als zodanig.  
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In januari 2013 is NEBER gestart. 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. 
Een Europees project op gebied van Real Life Learning Labs zorgt voor de opbouw van een 
sterk Europees netwerk. Het regionale netwerk wordt uitgebouwd door het houden van 
innovatiebijeenkomsten, waar ondernemers en onderzoekers elkaar ontmoeten. Het team is 
uitgebreid met 2 junior projectleiders, 1 senior docent-onderzoeker en 2 senior 
projectmanagers (deeltijd).  
 
2014 
 
Er is een verkenning gestart naar de doorontwikkeling van het businessplan NEBER en de wijze 
waarop NEBER, samen met de overkoepelde stichting BIHTS en De Wijk van Morgen, effectief 
georganiseerd en bestuurd kan worden. Dit zal in 2014 leiden tot een nieuw businessplan voor 
NEBER (mogelijk ook voor BIHTS) met een passende governance-structuur. 
 

 
2014 
 
Business Intelligence en Smart Services (BISS) 
 
Zuyd, Universiteit Maastricht  en Open Universiteit ronden in juni 2014 in samenwerking met 
APG en de Provincie Limburg het Business plan inzake een campus op het gebied van Business 
Intelligence en Smart Services af. Onderdeel van deze fysieke campus wordt een expertise 
centrum Biss (Business Intelligence en Smart Services). Binnen dit expertise centrum zullen de 
kennisinstellingen samen met het bedrijfsleven toegepast onderzoek uitvoeren. Doelstelling is 
om binnen 5 jaar uit te groeien naar een onderzoekscentrum met een omvang van ca. 50 FTE. 
Daarnaast zijn in relatie tot het expertise centrum een aantal doorlopende leerlijnen (MBO-
HBO-WO) vormgegeven. 

 
Euregionale profilering 

 Hogere Juridische Opleiding  
In 2013 heeft de profilering richting het publieke domein door de Hogere Juridische Opleiding 
zich verder verdiept. In opdracht van de Gemeente Maastricht is een project gestart om de 
Euregionale samenwerking in het publieke domein in kaart te brengen. Daarnaast blijft Zuyd 
in gesprek over de oprichting van een Europese Bestuursacademie, bedoeld voor het opleiden 
van studenten in het publieke domein binnen een Europese context. Met Zuyd Legal Labs 
heeft Zuyd een rechtswinkel nieuwe stijl geopend, waar publieke organisaties met juridische 
vragen bij studenten terecht kunnen. Binnen de faculteit Management en Recht is de 
aandacht voor het publieke domein versterkt door de ontwikkeling van een aantal specifieke 
minoren bij de opleiding People and Business Management (PBM).  

 Kunstenonderwijs 
Binnen het Kunstenonderwijs heeft de profilering de vorm aangenomen van een drietal 
initiatieven: de Europese Theaterschool, de Europese Opera Academie en de 
Operatheaterwerkplaats. Met de Europese Theaterschool wordt een samenwerkingsverband 
van 5 – 7 Europese theaterscholen beoogd op het innovatieve gebied van 
(taal)grensoverschrijdend Europees theater. Doel daarvan is het versterken van de 
internationale / Europese oriëntatie in de onderwijsprogramma’s het openen van Europese 
carrièrepaden voor afgestudeerden. Met de Europese Opera Academie wordt het opleiden van 
toptalenten operazangers in een innovatieve omgeving beoogd. Het is een 
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samenwerkingsproject van het Conservatorium Maastricht, de Toneelacademie Maastricht en 
diverse operahuizen en conservatoria. Doelgroep: masterstudenten en jonge professionals die 
al werkzaam zijn in de professionele operahuizen. De Operatheaterwerkplaats beoogt het 
inrichten van de Operawerktheater in samenwerking met Opera Zuid. Het werkplaatskarakter 
zal tot uiting komen in coöperatief leren, het realiseren het onderzoeken vanuit een 
interdisciplinaire benadering en samenwerking binnen de academies van de Faculteit der 
Kunsten. 

 Sociale Studies 
De komst van de WMO, de decentralisaties in de AWBZ en de Jeugdzorg en de Participatiewet 
vragen om een preventieve en omgevingsgerichte manier van werken. De nieuwe professional  
zal het verschil moeten gaan maken door te verbinden en te schakelen  tussen het individu en 
zijn omgeving, tussen materieel en immaterieel, tussen collectieve arrangementen, groeps- en  
individuele hulpverlening, tussen preventie en interventie, tussen zelfsturing en participatie. 
Daarnaast werkt de faculteit Sociale Studies samen met Centre of Expertise EIZT, dit opent 
mogelijkheden op het gebied van interdisciplinair samenwerken en het ontwikkelen van zorg 
in de wijk.  

2.4 Valorisatie  

In 2012 stelde Zuyd het volgende voor inzake valorisatie: “Het regionaal 
valorisatieprogramma Zuid-Limburg Ondernemen met Kennis ligt ter beoordeling 
voor bij de beoordelingscommissie van het landelijk Valorisatieprogramma 
(Ondernemen met Kennis’ werd begin 2013 erkend binnen het landelijk 
Valorisatieprogramma). Zuyd richt zich op het verhogen van het aantal 
ondernemende professionals en het ontwikkelen van een stevige structuur voor 
kenniscirculatie en daaruit voorkomend kennisvalorisatie. Zuyd staat een aanpak 
voor die de economische en maatschappelijke meerwaarde van opgebouwde kennis 
vergroot.  

Zuyd stelt vanaf 2012 € 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.” 

Valorisatieprogramma “Ondernemen met Kennis” 
 
Het valorisatieprogramma ‘Ondernemen met Kennis’ is per januari 2013 van start gegaan. Een 
doel van het programma is gericht op het versterken van het ondernemerschaponderwijs om 
ondernemender studenten af te leveren aan de arbeidsmarkt en meer afgestudeerden als 
ondernemer te laten starten. Een ander doel is het ontwikkelen van een hechte structuur voor 
kenniscirculatie en daaruit voorkomende kennisvalorisatie. Zuyd staat een aanpak voor die de 
economische en maatschappelijke meerwaarde van opgebouwde kennis vergroot. Het project 
valt onder verantwoordelijkheid van de faculteit Commercieel en Financieel Management. 

Een belangrijk onderdeel is het versterken van het ondernemerschaponderwijs binnen Zuyd. 
Er is een samenhangend programma ontwikkeld met een aantal speerpunten. Voor studenten 
zal valorisatie binnen Zuyd betekenis krijgen doordat in alle onderwijsprogramma’s 
ondernemerschaponderwijs aangeboden. Voor 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. 
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De ontwikkeling van ondernemerschaponderwijs gebeurt hogeschoolbreed en in 
samenwerking met het Centre of Entrepreneurship van Universiteit Maastricht. Er wordt 
onderzoek uitgevoerd naar didactische concepten om ondernemerschaponderwijs vorm te 
geven. Er is promotieonderzoek uitgevoerd naar wat een ‘ondernemende houding’ inhoudt en 
deze resultaten vormen de basis voor onderwijskundige invulling.  

Daarnaast is in kaart gebracht welk onderwijsaanbod Zuyd al kent op het gebied van 
ondernemerschaponderwijs en is gestart met de ontwikkeling van een aantal nieuwe modulen. 

De stand van het ondernemerschaponderwijs is als volgt: 

Stand Ondernemerschaponderwijs 2012-2013 

Opleiding/Module Studenten Credits Totaal 
credits 

Bestaand aanbod    

Communicatie & Multimedia Design/Entrepreneurship 24 7 168 

International Business/Crossborder entrepreneurship 67 3 201 

International Business/Innovation, entrepreneurship & 
CSR 

76 3 228 

Commercieel Management/Innovatief Ondernemerschap 85 15 1.275 

Commercieel Management/Ondernemerschap 85 15 1.275 

Commercieel Management/Minor Starters Zuyd 1 30 15 450 

Commercieel Management/Minor Starters Zuyd 2 13 15 195 

Commercieel Management/Student Company 8 15 120 

Financieel Management/De Startende Onderneming 119 3 357 

Financieel Management/Ondernemingsplan 10 4 40 

Facility Management/Ondernemerschap 119 11 1.309 

People and Business Management/Ondernemingsplan 53 5 265 

People and Business Management/Internationaal 
ondernemen 

59 15 885 

Academie voor Beeldende Kunsten/Cultureel 
Ondernemerschap 

45 5 225 

Conservatorium/Cultureel Ondernemerschap 46 3 138 

Toneelacademie/Cultureel Ondernemerschap 47 1/2 63 

Totaal 886  7.194 

Aanbod in ontwikkeling 2013-2014    

Kunsten/Oriëntatie Entrepreneurship  3  

Kunsten/Projectmatig werken Start 13-14 3  

Kunsten/Cultureel Ondernemerschapsweek 668   

Zorg/ZZP-module    

Commercieel Management/majorblok Starters Zuyd 1 15 15 225 

 
Gelet op het bestaande aanbod en aanbod in ontwikkeling is de participatie aan het 
ondernemerschaponderwijs flink gestegen. 

De focus van het programma lag oorspronkelijk op de zwaartepunten rondom zorg en 
technologie, en chemie. Omdat voor Zuyd ook nieuwe energie een zwaartepunt is, is het 
programma verbreed. Binnen onze drie centres of expertise wordt onderzoek gedaan naar de 
manier waarop valorisatie vorm krijgt. De aanpak daarvan kan worden versterkt op basis van 
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dit onderzoek. Voor de lectoren wordt een blauwdruk ontwikkeld wordt die hen handvatten 
biedt om het valorisatieproces te doorlopen. In dit kader is tijdelijk een valorisatieofficer 
aangetrokken die bij het EIZT is gestart met een pilot ‘screenen en scouten’ van potentieel te 
vermarkten onderzoeksuitkomsten. Er zijn ruim 70 projecten gescreend waarvan minimaal 5 
marktpotentie hebben. De valorisatieofficer zal samen met de projecteigenaren plannen 
opstellen gericht op het verzilveren van de marktkansen, uitkomst verwacht in 2014. 
Daarnaast is in kaart gebracht hoe het valorisatieproces georganiseerd is.  

De ontwikkeling van een set van criteria op grond waarvan de inspanningen op het gebied van 
valorisatie door Zuyd worden beoordeeld, werd in 2013 ter hand genomen en wordt naar 
verwachting in 2014 afgerond. 

Kennis- en Informatiecentrum Zuyd  
 
Het Kennis- en Informatiecentrum Zuyd (KIC) is het gemeenschappelijke loket wat tot doel 
heeft vragen van externen snel en helder te beantwoorden, en de samenwerking met de 
verschillende samenwerkingspartners uit de regio te vergemakkelijken. Het loket ‘bedient’ drie 
verschillende doelgroepen: aankomende studenten die bij Zuyd willen komen studeren, 
bedrijven die kennisgericht willen samenwerken, en bedrijven en particulieren met 
scholingsvragen. In de prestatieafspraken staat Brains Unlimited genoemd als loket voor 
ondernemers en bedrijven. Het KIC vervult deze functie.  

Het KIC heeft in 2013 ruim 1500 vragen van ondernemers binnengekregen. Het zijn veelal 
vragen die voor het bedrijf zouden leiden tot kennisvermeerdering en/of innovatie. De vragen 
zijn doorgezet naar faculteiten. Nog niet te meten valt hoeveel van de vragen daadwerkelijk 
voor studenten, docenten en mogelijk een lector tot samenwerking hebben geleid. Het doel 
van 250 vragen dat in het valorisatieprogramma was voorzien is hiermee ruim overschreden.  

Het totaal aantal vragen vanuit de drie doelgroepen bedraagt gemiddeld 230 per week, over 
geheel 2013 ruim 12.000. Mede op basis van de vragen signaleert KIC ‘verbeterpunten’ voor de 
organisatie. De bereikbaarheid gedurende de zomermaanden is verbeterd en een 
‘summerclass: kies bewust’ is georganiseerd op basis van vragen van late studiekiezers. 
Hieraan hebben 36 studenten deelgenomen; 17 zijn bij Zuyd komen studeren.  

Het KIC heeft een CRM-systeem ontwikkeld waarin alle vragen worden geregistreerd; de 
afhandeling van de vragen vindt plaats binnen faculteiten. Een groot aantal van de 
kennisvragen van bedrijven wordt beantwoord met inzet van studenten als stagiair. Om deze 
vragen aan studenten kenbaar te maken is i.s.m. de opleidingen ‘career services’ ontwikkeld. 
Alle studenten van Zuyd vinden daardoor op een plek een overzicht van stages, 
onderzoeksopdrachten en vacatures.   
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3| Kwaliteit 

Project Zuydkwaliteit 

Project Zuydkwaliteit en Onderwijsvisie 
Kwaliteitszorg wordt binnen Zuyd breed benaderd. Dit betekent dat kwaliteitszorg 
meer is dan alleen accreditatiewaardigheid. Zuydkwaliteit omvat naast 
accreditatiewaardigheid overeenstemming met wet- en regelgeving en daarnaast de 
realisatie van de Onderwijsvisie van Zuyd.  
 
Zuydkwaliteit 
Zuydkwaliteit is de kwaliteitsstandaard van Zuyd voor haar opleidingen en omvat drie 
elementen: 

 de opleiding is permanent accreditatiewaardig; 
 de opleiding handelt in overeenstemming met actuele wet- en regelgeving; en 
 de opleiding werkt aantoonbaar aan de doelen uit de onderwijsvisie van Zuyd. 

 
Zuyd heeft gedurende de verslagperiode geïnvesteerd in het versterken van de borging van 
onderwijskwaliteit. De afgelopen periode zijn de volgende resultaten op dat terrein geboekt: 

 het ontwikkelen van een betekenisvolle visie op kwaliteit van onderwijs; 
 het aanvullen van de bestaande planning en control-cyclus met sturing op 

onderwijskwaliteit, inclusief het verhelderen van taken, bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden in deze cyclus; en 

 het versterken van de decentrale kwaliteitszorgcyclus onderwijskwaliteit, inclusief het 
verhelderen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 

 
Naast de kwaliteitszorg op opleidingsniveau is binnen het Project Zuydkwaliteit gewerkt aan 
verbeterpunten in de kwaliteitszorg op instellingsniveau. In 2013 is hiertoe een projectplan 
opgesteld, is de projectorganisatie ingericht en is de uitvoering gestart. 
 
Onderwijsvisie Zuyd 
In het kader van het project Zuydkwaliteit is in 2013 gewerkt aan het opstellen van de 
Onderwijsvisie van Zuyd. De Onderwijsvisie van Zuyd wordt gebaseerd op door het College 
van Bestuur vastgestelde richtinggevende uitgangspunten, in lijn met de missie en visie van 
Zuyd. Deze visie wordt uitgewerkt in interactie met faculteiten en opleidingen en 
geconcretiseerd in kwaliteitsdoelen, indicatoren en kenmerken en daardoor tegelijkertijd 
richtinggevend en betekenisvol. 
 
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 stonden twee Zuyd Managementdagen in de zomer en het najaar van 2013 in het teken van 
kwaliteit, strategie en onderwijsvisie. 

Voor een integrale beschrijving van het beleid en de activiteiten op het gebied van 
kwaliteitszorg, zie hoofdstuk 2 en 3 van dit jaarverslag. 
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Kwaliteitszorg 

Kwaliteitstoetsing van opleidingen aangescherpt  
Zuyd heeft de bakens verzet voor de toetsing van kwaliteit. Er is een nieuw team Audit 
en Accreditatie binnen de dienst Onderwijs en Onderzoek ingericht dat zich 
concentreert op het ‘auditen’ van opleidingen en het begeleiden van visitatietrajecten. 
De verantwoordelijkheid voor het realiseren van verbetermaatregelen blijft bij de 
faculteiten zelf belegd. 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 het 
hebben van ‘gedegen grip op de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek’ 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 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 kwaliteitszorg minder 
afhankelijk te maken van personen en meer te borgen in een PDCA-cyclus (plan-do-check-
act), heeft het team Audit en Accreditatie een aantal procedures en handreikingen 
ontwikkeld. Uiteindelijk zal hierdoor de kwaliteit beter worden geborgd en waar nodig gericht 
worden verbeterd.  
 
Interne audits 
In de verslagperiode 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 2013 is bij 23 opleidingen een interne audit uitgevoerd. Onderstaande tabel geeft een 
overzicht. 
 

Interne Audits 2013  

Standaard ‘nul’-audit Bc-Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek 
 Bc-Chemie 
 Bc-Chemische Technologie 
 Bc-Werktuigbouwkunde 
 Bc-Creatieve Therapie 

 Bc-Ergotherapie 
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Bc-Fysiotherapie 
 Bc-Facility Management 
 Bc- Hotelschool 

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. 
De auditsystematiek wordt voor komend studiejaar doorontwikkeld richting het controleren 
van Zuydkwaliteit. Zuydkwaliteit omvat zowel eisen t.a.v. accreditatiewaardigheid als 
overeenstemming met wet- en regelgeving (OER, handboek examencommissies) als het 
aantoonbaar bijdragen aan de onderwijsdoelen van de nieuwe onderwijsvisie van Zuyd. 
 
Visitaties Onderwijs 
Evenals in vorig kalenderjaar heeft de Netherlands Quality Agency (NQA) in de verslagperiode 
de visitatietrajecten uitgevoerd. Twaalf opleidingen zijn gevisiteerd, vijf opleidingen zijn 
aanvullend gevisiteerd in verband met de overgang van beperkte opleidingsbeoordelingen 
naar uitgebreide opleidingsbeoordelingen. Onderstaande tabel geeft een overzicht. 
 
opleidingen gevisiteerd in 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 
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Ma-Architectuur 

Ma-Music 

Ma-Personal Leadership in Innovation and Change 

Aanvullende visitatie  

Social Work 

Communicatie en Media Design 

International Business 

Verpleegkunde 

Verloskunde 

 
 
Bij de opleiding Commercieel Management vond het panel het eindniveau onvoldoende 
geborgd en is een hersteltraject gestart. De Hogere Juridische Opleiding heeft een eenjarig 
hersteltraject afgesloten, is in de zomer van 2013 opnieuw gevisiteerd en heeft de accreditatie 
succesvol doorlopen. De NQA heeft de realisatie van het gevolgde herstelplan positief 
beoordeeld en vervolgens heeft de NVAO deze opleiding  geaccrediteerd. In het najaar van 
2013 zijn de master Architectuur, Muziek en Personal Leadership in Innovation and Change 
gevisiteerd en van een positief advies ten aanzien van accreditatie voorzien. 
 
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. 
 
Kwaliteitszorg op instellingsniveau 
Naast de kwaliteitszorg op opleidingsniveau is binnen het project Zuydkwaliteit gewerkt aan 
verbeterpunten in de kwaliteitszorg op instellingsniveau. In 2013 is hiertoe een projectplan 
opgesteld, is de projectorganisatie ingericht en is de uitvoering gestart (zie hoofdstuk 2). 
 

Toetskwaliteit 
De commissie-Bruijn heeft in het in mei 2012 verschenen rapport ‘Vreemde ogen 
dwingen’ 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’ .  
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 veertien andere hogescholen. Tevens is met deze hogescholen en een externe 
partner een “serious game” in ontwikkeling om (mede) de behaalde eindcompetenties 
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te toetsen. Een start is gemaakt om met alle landelijke TBK opleidingen te komen tot 
uitwisseling van waarnemers / assessoren bij het afstuderen.  

 De opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek ontwikkelt kennistoetsen 
met Avans Hogeschool, Saxion, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Leiden . De 
opleidingen binnen het Applied Science domein participeren in een pilotproject 
‘uitwisseling examenzittingen’ waarin docenten deelnemen aan examenzittingen bij 
een collega hogeschool. Docenten van Zuyd zullen eind juni 2014 deel aan de zittingen 
van Fontys en vice versa. 

 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. 

 Binnen de opleiding Fysiotherapie is veel aandacht voor het toetsen. Naast aandacht 
voor de  kwaliteit van toetsen binnen de opleiding wordt in een drietal landelijke 
toetsprojecten geparticipeerd. Deze projecten zijn uitgezet door het SROF en 
betreffen: Audits, Afstuderen en Voortgangstoetsen. 

 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. 

 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. 

 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 (VGT)voor verloskunde. Op 
20 september 2013 werden de eerste landelijke voortgangstoetsen afgenomen bij de 
opleidingen Verloskunde in Maastricht, Amsterdam en Groningen. De VGT bestaat uit 
200 multiple choice vragen. De itemconstructie gebeurt per opleiding, daarna volgt 
een lokale review en eventuele aanpassing door collega docenten. Lokaal 
goedgekeurde items worden nog eens centraal gereviewed door een commissie met 
vertegenwoordigers van alle opleidingen. Het resultaat is een betrouwbare en valide 
toets. Het jaar 2014 zal worden gebruikt voor finetuning van de toets en het verder 
aanvullen van de toetsitembank.  

 Bij European Studies en International Business wordt externe toetsing van talen 
(Engels via Cambridge English, Frans via Delf/Dalf, Duits via Goethe Institut) 
aangeboden. 

 
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, Hogeschool Eindhoven, 
Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen. 

 De opleiding Theater participeert met de hogescholen HKU, Amsterdamse Hogeschool 
voor de Kunsten en ArtEZ in een pilot waarbij onderzocht wordt hoe 
gemeenschappelijke toetsing van eindwerkstukken vorm kan krijgen. 
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 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. Wegens enorme drukte bij 
alle opleidingen is de eerste bijeenkomst gepland op 14 oktober 2014. Er heeft een 
bijeenkomst over het gerealiseerd eindniveau plaatsgevonden, in aanwezigheid van 
een auditor van Zuyd in het voorjaar van 2013. 

 De opleiding Facility Management heeft samen met de andere 8 facility management 
opleidingen een toetsproject opgezet. Er is een toetsitembank samengesteld. In juni 
2014 zal een pilot met minimaal 20 studenten van elke opleiding plaatsvinden. De 
organisatie van de toetsafname en verwerking van de resultaten is belegd bij de Haagse 
Hogeschool. De doelstelling is om een landelijke toets BEC in het studiejaar 2014-2015 
voor leerjaar 1 in te voeren. 

 
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’.  
In dit kader is het volgende 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 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 
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lectoraat Professioneel Beoordelen. Validering van het ontwikkelde toetsbeleid van Zuyd 
wordt vanuit de kenniskring van het lectoraat ingezet. 
 
De opleidingen Social Work en van de faculteit 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 
gericht op inhoudelijke en organisatorische kaders en op professionalisering van docenten die 
betrokken zijn bij toetsing en examinering. 
 

Kwaliteit examencommissies 
Landelijke ontwikkelingen waren aanleiding binnen Zuyd te kijken naar de stand van 
zaken met betrekking tot het functioneren van haar examencommissies. Belangrijke 
vragen daarbij waren: Functioneren de examencommissies conform de (deels 
gewijzigde) regelgeving? Is de kwaliteit van toetsing en beoordeling voldoende 
geborgd? Hoe worden examencommissies in hun werk gefaciliteerd? Hoe zit het met 
de onafhankelijke positie en is die voldoende geborgd?  
 
Na een inventarisatie van de kwaliteit van examencommissies in februari/maart 2013, was de 
algemene conclusie dat de kwaliteitsborging van examencommissies versterking behoeft. 
Hiervoor is een vervolgproject gestart: Project Kwaliteitsborging Examencommissies. Het 
vervolgproject heeft als doel : het versterken van de onafhankelijke en deskundige positie van 
examencommissies. Als concreet product moet het Handboek voor Examencommissies Zuyd 
Hogeschool worden opgeleverd. Het project loopt van februari 2013 - medio 2014.  
 
De volgende producten zullen onderdeel zijn van het Handboek 

 Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden examencommissies; 
 Functieprofielen leden examencommissie en examinator; 
 Faciliteiten examencommissies; 
 Kaders voor vrijstelling, jaarverslag en toetsbeleid; 
 Procedures voor jaarverslag, aanwijzen examinator, afhandelen klachten, register leden 

examencommissie en melden van onregelmatigheden; 
 huishoudelijk reglement examencommissies 

 
Leden van de examencommissies  hebben deelgenomen diverse scholingstrajecten. Zo is er 
een driedaagse cursus geweest voor leden van examencommissies welke door de Vereniging 
Hogescholen is aangeboden. Ook  zijn er trainingen geweest op het vlak toetsdeskundigheid. 
 
Tijdens het project Kwaliteitsborging Examencommissie heeft de projectgroep met veel 
interne partijen samengewerkt (o.a. Kamer Onderwijs van de Commissie Compliance en 
diverse gerelateerde projectgroepen), waardoor een breed draagvlak voor het werk van de 
projectgroep is gecreëerd.  

Na oplevering en acceptatie van het Handboek zal de projectgroep zich richten op de 
implementatie ervan in de organisatie.  
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4| Onderwijs en onderzoek 
 

In dit hoofdstuk zou normaliter ook de profileringactiviteiten van het onderwijs en 
zwaartepuntvorming van Zuyd Hogeschool beschreven worden. Profilering en 
zwaartepuntvorming vormt echter ook een essentieel onderdeel van de 
Prestatieafspraken. In verband met de verplichte rapportage inzake de voortgang van 
de prestatieafspraken, is de beschrijving van profilering en zwaartepuntvorming 
daarom te vinden in hoofdstuk 2 ‘Stand van Zaken Realisatie Prestatieafspraken’.  

Zuyd Onderzoek 
 

Zuyd werkt met kracht aan de versterking van de onderzoeksfunctie van de 
hogeschool. Doel is 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.  
 

Omvang van de onderzoeksportefeuille 
Praktijkgericht onderzoek richt zich binnen Zuyd op alle domeinen waarvoor we professionals 
opleiden. Lectoraten begeven zich op het vlak van de gezondheidszorg; de kunsten; economie, 
management, talen & recht; sociale studies en educatie en Science & Technology. In 2013 is 
M€4,9 aan middelen uit de reguliere bekostiging besteed aan onderzoek en is door derden nog 
eens M€3,7 voor onderzoek ter beschikking gesteld. Onderstaande tabel geeft een overzicht 
van herkomst van de onderzoeksgelden in 2013: 
 

Herkomst 
Middelen 2013 

Omschrijving Bedrag 
(M€) 

Rijksbijdrage 
 

Middelen vanuit de reguliere bekostiging  4.9 

RAAK 
 

RAAK subsidies: MKB, Publiek, Light, PRO & Internationaal 1.6 

Internationaal 
 

Via niet-Nederlandse financiers verkregen middelen voor onderzoek 
(behalve RAAK Internationaal) 

1.1 

Overig 
 

Alle overige inkomsten voor onderzoek (niet verkregen via Rijksbijdrage, 
RAAK-subsidie of internationale bronnen). 

1.0 

Totaal  8,6 
 
Onderzoek in de onderwijsvisie 
In 2013 is een nieuwe onderwijsvisie voor Zuyd geformuleerd. Hierin staan praktijkgerichtheid, 
leren in communities en de verbinding van onderzoek en onderwijs centraal. Voor het 
laatstgenoemde worden twee doelen gesteld: 

1. afgestudeerden beschikken over onderzoekend vermogen; 
2. kennis uit ons onderzoek is vertaald naar onze curricula. 

Deze formuleringen onderstrepen het belang van praktijkgericht onderzoek voor de 
opleidingen van Zuyd en vormen de aanleiding voor een nadere uitwerking van de 
onderzoeksvisie en het beleid gericht op het verbinden van onderzoek en onderwijs, die thans 
plaatsvindt. 
 
De lectoraten 
In 2013 had Zuyd 25 lectoraten, waaronder vijf bijzondere lectoraten. In het kalenderjaar 2013 
waren bij het onderzoek van de lectoraten 277 docent/onderzoekers (circa 23 procent van de 
docentenpopulatie) betrokken. 
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In het kader van de uitvoering van de Besturingsopgave zijn 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: 
 

Faculteit Lectoraat Lector 

Gezondheidszorg 
 

Autonomie en Participatie van 
Chronisch Zieken 

 

Prof. Dr. S. Beurskens 
 

Zorginnovatie voor Kwetsbare 
Ouderen 

 

Dr. E. van Rossum 
 

Technologie in de Zorg 
 

Prof. Dr. L. de Witte 
 Kennisontwikkeling Vaktherapieën 

 
Dr. S. van Hooren 

 Integrative Patient Centered Health 
Care 

Dr. A. Jie  

Verloskunde  Midwifery Science Prof. Dr. R. de Vries 

Van de Kunsten Autonomie en Openbaarheid in de 
Kunsten 

Dr. P. Peters, opgevolgd door 
Dr. R. Benschop 

Technology Driven Art P.Missotten MA 

Bèta Sciences and Technology  
 

Life Sciences 
 

Dr. P. Borm 
  Nieuwe Energie Dr. J. Kimman 
  Zonneceltechnologie 

 
Dr. Z. Vroon 

  Gebouwde Omgeving en Regionale 
Ontwikkeling 

Ir. R. Rovers 

Hotel- en Facility Management 
 

Toerisme en Cultuur Dr. W. Munsters 
  Gastronomy in Foodservice 

 
Dr. P. Klosse 

 Commercieel en Financieel 

Management  

Innovatief Ondernemen Dr. J. Keizer 
Prof. Dr. L. Verhoef 

 International Business and 

Communication  

International Relationship 
Management 

Prof. Dr. J. Bloemer 

Management en Recht 
 

Recht in Europa; Recht in de Euregio 
 

Mr. E. van de Luijtgaarden 
  Employability Prof. Dr. W. Foppen 

Sociale Studies en Educatie 
 

Sociale Integratie, CESRT 
 

Dr. N. Reverda 
  Demografische Transitie 

 
Dr. N. Reverda 

  Opvoeden in het Publieke Domein 
 

Dr. G. Cardol 
  Opleiden in de School Dr. P. Hennissen 

ICT Infonomie en Nieuwe Media Dr. I. van der Ploeg 

Centraal Professionalisering van het 
Onderwijs  
 

Dr. M. van der Klink 
 

 Professioneel Beoordelen Dr. D. Sluijsmans 

 
In het verslagjaar zijn twee nieuwe lectoraten van start gegaan.  
 
 Lectoraat Integrative Patient Centred Health Care 
Dit lectoraat, met als lector dr. Asiong Jie is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van 
leven en de zorg voor fysieke en emotionele gevolgen die geassocieerd zijn met kanker en 
kankerbehandeling. Dit kan worden bereikt door het optimaliseren van geïntegreerde zorg 
(van cure en care) aan mensen met een oncologische aandoening door de hele keten van 
diagnose, behandeling en nazorg. De doelstelling van het lectoraat sluit aan bij het streven van 
Atrium MC voor het verlenen van maatwerk op menselijke maat en afgestemd op het individu. 
 
 

http://www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/kennisontwikkeling-vaktherapieen
http://www.av-m.nl/midwifery-science
http://www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/life-sciences
http://www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/nieuwe-energie
http://www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/tourisme-en-cultuur
http://www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/gastronomy-in-foodservice
http://www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/innovatief-ondernemen
http://www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/international-relationship-management
http://www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/international-relationship-management
http://www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/employability
http://www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/comparative-european-social-research-and-theory
http://www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/opvoeden-in-het-publieke-domein
http://www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/opleiden-in-de-school
http://www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/Professionalisering-van-het-Onderwijs
http://www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/Professionalisering-van-het-Onderwijs
http://www.zuyd.nl/onderzoek/lectoraten/professioneel-beoordelen
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 Lectoraat Technology Driven Art  
Dit lectoraat, met Peter Missotten MA als lector, beweegt zich op het snijvlak van visuele 
communicatie zoals bij de Academie Beeldende Kunsten Maastricht en Communication and 
Multimedia Design. Dit lectoraat richt zich binnen de kunstopleidingen van Zuyd op het 
onderzoeken, bevragen en stimuleren van de invloed van nieuwe technologische 
ontwikkelingen op artistieke processen.  
 
In het verslagjaar is daarnaast het lectoraat International Relationship Management voor een 
periode van vier jaar verlengd, de standaard instellingsduur voor een lectoraat binnen Zuyd. 
Daarnaast is in 2013 het lectoraat Infonomie en Nieuwe Media beëindigd. 
 
Lectoren 
In 2013 zijn 3 nieuwe lectoren benoemd en vier lectoren geïnaugureerd. Onderstaande tabel 
geeft een overzicht van de betreffende inauguraties: 
 

Lector Lectoraat Inauguratie Inaugurale Rede 

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.' 

Dr. P. Klosse Gastronomy in 
Foodservice 

25 november 
2013 

‘Smakelijke wetenschap’ 

 
Kwaliteitsborging door externe beoordeling van het onderzoek  
Zuyd Hogeschool maakt doeltreffend gebruik van het instrument van externe beoordeling van 
onderzoek volgens het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek van de Vereniging 
Hogescholen. Dit vormt een belangrijk element in de kwaliteitsborging van ons 
praktijkgericht onderzoek. In het verslagjaar zijn de lectoraten International Relationship 
Management en Sociale Integratie, CESRT gevisiteerd conform dit protocol. Het lectoraat 
International Relationship Management werd op 28 items beoordeeld, waarvan 1 met een 
excellente, 14 met een goede en 13 met een voldoende beoordeling. Het lectoraat Sociale 
Integratie, CESRT is op 23 items beoordeeld, waarvan 13 als goed en 10 als voldoende. 
 
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.  
 
Met dit initiatief zijn in het verslagjaar impulsen gegeven aan onderstaande speerpunten.  
 Vergroten van de onderzoekscapaciteit  
In het verslagjaar zijn drie lectoraten van start gegaan: het lectoraat Professioneel Beoordelen 
als centraal lectoraat voor de gehele hogeschool, het bijzonder lectoraat Integrative Patient 
Centred Health Care, verbonden aan de faculteit Gezondheidszorg, en het lectoraat 
Technology Driven Art aan de faculteit van de Kunsten. Daarnaast zijn voorbereidingen 
getroffen voor de inrichting van twee nieuwe lectoraten bij de faculteit Commercieel en 
Financieel Management en de faculteit International Business and Communication. Met de 
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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.  
 
 Versterking 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. Naast Chill (het Chemelot 
Innovation and Learning Labs op het zwaartepunt Life Science and Materials), dat in 2012 is 
gestart, zijn in het verslagjaar de Centres of Expertise EIZT (Centre of Expertise voor 
Innovatieve Zorg en Technologie) en Neber (New Energy, Built Environment en Renewables, 
voor het zwaartepunt Transitie naar een duurzame gebouwde omgeving) officieel van start 
gegaan. De ontwikkeling en implementatie van de zwaartepunten en de betreffende Centres of 
Expertise vergt aanvullende onderzoekscapaciteit om te komen tot grotere 
onderzoeksgroepen die in staat zijn om substantiële externe projecten te verwerven en uit te 
voeren. Voor dit speerpunt is per studiejaar voor elk zwaartepunt een bedrag van € 50.000, 
oplopend tot € 100.000 gereserveerd. In het verslagjaar hebben de faculteiten 
Gezondheidszorg en Bèta Sciences and Technology, waarbij de zwaartepunten zijn 
ondergebracht, met deze middelen de onderzoekscapaciteit van de Centres of Expertise verder 
versterkt. 
 
 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 de twee begrotingsjaren waarover dit verslagjaar is verdeeld hebben hiervan 3, 
respectievelijk 4 lectoraten gebruik gemaakt. 
 
 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 € 16.000 toegekend, hetgeen neerkomt 
op een gemiddelde vergoeding van 20 procent van de loonkosten. De promotievouchers 
worden toegekend als de faculteit bereid is om de promovendus ook voor 0,2 fte vrij te stellen 
voor zijn promotieonderzoek. In 2013 hebben 16 promovendi gebruik gemaakt van de regeling 
en hebben 9 medewerkers een promotie afgerond.  
 
 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. Deze 
faciliteit is ook beschikbaar voor gepromoveerde medewerkers die in het peiljaar in dienst van 
Zuyd zijn getreden. In de begrotingsjaren waarmee het verslagjaar overlapt hebben hiervan 5, 
respectievelijk 15 gepromoveerden gebruik gemaakt.  
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 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 2013 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.  
Bij de verkenning is ook gebleken dat er over en weer tussen diverse partijen soms weinig 
zicht is op wensen, mogelijkheden en aanwezige ervaring en ondersteuning. Onderzoekers 
kennen niet altijd de mogelijkheden van de aanwezige faciliteiten en ondersteuning en 
diensten hebben soms geen zicht op wensen van en de zelf ingezette ondersteuning binnen de 
lectoraten. Het advies krijgt zijn vervolg in concrete oplossingen die binnen de 
ondersteunende diensten worden uitgewerkt voor aanvullende benodigdheden in software, 
ondersteuning en abonnementen op tijdschriften en databanken en voor de communicatie 
daarover met onderzoekers. 
 
 Ontwikkeling kwaliteitszorg onderzoek  
In 2013 zijn alle lectoraten volgens de VKO kaders gevisiteerd. Uit een evaluatie daarvan is 
gebleken dat het kwaliteitszorgsysteem op onderdelen om actualisering vraagt. De 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 gestart met de 
herijking van de interne en externe kwaliteitszorgsystematiek. Daarbij is met ondersteuning 
van een gespecialiseerd adviesbureau een ontwikkelingstraject voor kwaliteitsindicatoren voor 
praktijkgericht onderzoek doorlopen, en wordt de verantwoordingscyclus herontworpen om 
beter aan te sluiten bij de actuele positie van de lectoraten binnen faculteiten. 

Samenwerken  

Belang van samenwerking voor Zuyd steeds groter  
Zuyd is een open kennisinstelling waar professionals in iedere fase van hun 
ontwikkeling over de grenzen van disciplines en organisaties heen samenwerken aan 
de overdracht, ontwikkeling en toepasbaarheid van hoogwaardige praktijkgerichte 
kennis.  
 
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.  
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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 RAAK-
onderzoeksprojecten 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. 
Deze samenwerking is intensief, gezien het effect ervan op de onderwijskwaliteit en het 
studierendement. Daar waar mogelijk en zinvol werkt Zuyd samen met Universiteit 
Maastricht, Open Universiteit en Fontys Hogescholen. In het kader van het programma 
Kennis-As Limburg werkt Zuyd zeer nauw samen met Universiteit Maastricht en Maastricht 
Universitair Medische Centrum en Provincie Limburg aan de realisatie en implementatie van 
het gezamenlijke programma Kennis-As Limburg.  
 
De Nieuwste Pabo – bijdrage aan de opleidingsinfrastructuur in Limburg  
Vanaf 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 2013 heeft Zuyd Hogeschool het internationaliseringsbeleid opnieuw bekeken en 
meer inhoud gegeven. Zo heeft het College van Bestuur de in november 2012 
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vastgestelde startnotitie Internationalisering Zuyd: ‘Een internationale hogeschool in 
het hart van Europa’ in 2013 verder aangescherpt in een beknopte visie 
internationalisering. 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 professionals en daarmee 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.  
 
In de visie internationalisering zijn onder meer concrete indicatoren opgenomen voor het 
aantal studiepunten dat minimaal moet worden gericht op internationale competenties, 
international classrooms en de deelname van studenten aan grensoverschrijdende mobiliteit 
(uitwisselingen, stages en minoren in het buitenland). 
 
In 2013 zijn enkele prioriteiten in het kader van internationalisering uitgewerkt in 
projectgroepen met brede deelname vanuit faculteiten en diensten:  

 Nulmeting internationalisering (bepaling intensiteit en ambities internationalisering);  

 Engelstalig onderwijs (handreiking aan faculteiten, versterking positionering en 
werving, verbetering opvang en begeleiding van buitenlandse studenten);  

 Inzet en verdeling van Zuyd Excellence Scholarships (kennisbeurzen);  

 Mainstreaming van administratieve processen. 
 
Daarnaast is Zuyd Hogeschool actief betrokken bij de uitvoering van de Strategische Agenda 
Buurtaal en Internationalisering, die op 30 oktober 2013 werd ondertekend door een groot 
aantal stakeholders tijdens een bestuurdersconferentie in het Gouvernement in Maastricht. 
Deze agenda is gericht op het benutten van de kansen van Euregionale samenwerking door 
een betere kennis van de buurtalen Duits en Frans en het versterken van de interculturele 
competenties. 
 
Het project Young Professionals Overseas (multidisciplinaire stages en minoren in India, 
Zambia en Zuid-Afrika) won in 2013 de Orange Carpet Award. De bijbehorende prijs werd 
uitgereikt tijdens het Nuffic Jaarcongres. 
 
Zuyd Studiekeuzecheck 

De Studiekeuzecheck bij Zuyd 
In de Wet kwaliteit in verscheidenheid zijn de rechten en plichten beschreven met 
betrekking tot de studiekeuze en aanmelding van nieuwe studenten voor 
bacheloropleidingen. Belangrijke onderwerpen zijn het naar voren halen van de 
aanmelddatum (1 mei) en de introductie van de studiekeuzecheck. De 
studiekeuzecheck bij Zuyd bestaat uit een generieke vragenlijst, een contactmoment 
met de opleiding en een advies. Doel van de check is drieledig: als zelfevaluatie voor 
de aanmelder, als input voor de studieloopbaanbegeleiding en een mogelijkheid om 
de binding met de student te vergroten. Een brede werkgroep heeft de opdracht 
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gekregen om vorm te geven aan de studiekeuzecheck bij Zuyd. Het doel is in het 
voorjaar van 2014 de studiekeuzecheck operationeel te hebben. 
 
Onderwijsinnovatie - Zuyd Innoveert 

 
Programma Zuyd Innoveert  
Om tot de top van de hogescholen te blijven behoren, is het belangrijk kritisch te 
blijven ten aanzien van de vraag of ons onderwijs voldoet aan de eisen die studenten, 
beroepenveld, overheid en Zuydmedewerkers hieraan stellen. Als uit het antwoord 
blijkt dat er reden is voor verbetering of vernieuwing, komt onderwijsinnovatie in het 
vizier. Binnen Zuyd 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 2013-
2017 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 
De verslagperiode 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 leveren een aantal inzichten op die uitgangspunt vormen voor het vervolg 
van het programma in studiejaar 2013-2014. In oktober 2013 is het programma officieel 
gelanceerd met een kick-off. Op deze dag hebben de micro- en macroprojecten zich 
voorgesteld. In de periode september tot en met december is gestart met de uitvoering van de 
projecten en hebben enkele voortgangsgesprekken plaatsgevonden. 
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5| Governance - Verslag Raad van Toezicht 

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. 
 
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.  
 
Ook het beschermen van de rechten van studenten en medewerkers behoort voor Zuyd tot 
good governance. Studenten kunnen met hun klachten terecht bij een Loket 
Rechtsbescherming, een digitaal 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 medewerkers van Zuyd zich dienen te 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; 
 selecteren, opstellen en onderhouden van toetsingskaders; 
 uitvoeren van toetsing aan toetsingskaders; 
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 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 publiek-
private arrangementen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als kader 
voor advisering. 
 
De Commissie Compliance kent als regisseur de Compliance Officer. Deze rol is 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.  
 
Gedurende de verslagperiode heeft de Commissie Compliance gevraagd en ongevraagd advies 
verstrekt over diverse governance- en compliance aangelegenheden. In onderstaande tabel is 
dit verder toegelicht. 
 
Activiteiten Commissie Compliance  
 

Activiteiten Commissie Compliance 2013 
Aantal Verstrekte adviezen 

1. Onbekostigde masteropleidingen 

2. Tarifering doorstroomminoren 

3. Vrijstellingenbeleid 

4. Collegegeldbeleid (bij tweede studies)  

5. Getuigschriften masters 

6. Procuratievraagstukken 

7. Implicaties nieuwe Branchecode goed bestuur hogescholen 

8. Governancevraagstukken rondom de Centres of Expertise 

Opgeleverde Producten 

1. Toetsingskader Publiek Private Samenwerking PPS 

2. Conformiteitscheck nieuwe Branchecode goed bestuur hogescholen 

3. Implementatieplan nieuwe Branchecode goed bestuur hogescholen voor  
    Raad van Toezicht 

Onderhanden producten 

1. Aangescherpte (interne) Bekostingsnotitie 

2. Overall normenkader Zuyd 

3. Uitgangspuntennotitie Risicomanagementsysteem 

 

Kamer Onderwijs - Helderheid in bekostiging 
Dit onderdeel geeft een overzicht van de thema’s helderheid, voortvloeiend uit de 
notities helderheid uit 2003 en 2004 en de na die jaren verschenen documenten zoals 
de Handreiking voor de inrichting van publiek-private arrangementen en de 
Beleidsregel doelmatigheid. Daarbij heeft Zuyd ervoor gekozen om jaarlijks een aantal 
vragen aan de faculteiten voor te leggen. Met het oog op het voorkomen van ‘rode’ en 
‘oranje’ cases, heeft Zuyd in 2003 een commissie in het leven geroepen, de interne 
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Commissie Helderheid in de Bekostiging, die tot 1 september 2013 initiatieven van 
faculteit en opleidingen toetst aan de notities helderheid en aanverwante wet- en 
regelgeving. 
 
Binnen de sinds september 2013 ingestelde Commissie Compliance is de Kamer Onderwijs 
inhoudelijk gezien de opvolger van de Commissie Helderheid in de Bekostiging. Deze is belast 
met het toetsen van bestaande praktijken en initiatieven, die te maken hebben met onderwijs 
in relatie tot bekostiging in de meeste brede zin.  
De Kamer heeft een tweeledige functie. De Kamer toetst of bepaalde initiatieven van 
faculteiten in lijn zijn met de notities helderheid en daarmee samenhangende regelgeving. 
Daar waar initiatieven als risicovol worden beoordeeld, heeft zij daarnaast formeel een 
adviserende taak naar het College van Bestuur en faculteiten, zodat de voorstellen de 
rechtmatigheidtoets kunnen doorstaan en geen afbreuk doen aan de intenties van de 
opleiding of faculteit.  
 
Hieronder komen de volgende thema’s aan de orde: 
a. bekostiging buitenlandse studenten; 
b. uitbesteding; 
c. investeren publieke middelen in private activiteiten; 
d. maatwerktrajecten; 
e. verlenen van vrijstellingen; 
f. de student volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven; 
g. collegegeld niet betaald door student zelf; 
h. studenten volgen modules van opleidingen. 
 
De thema’s en de bevindingen 
a. Bekostiging buitenlandse studenten 
De faculteit International Business and Communication kent een aantal bi-diplomerings-
programma’s in Frankrijk (Marseille) en Groot-Brittannië (Cambridge). Toegekende EC’s  
worden door instellingen wederzijds erkend. Het betreft uitwisselingsprogramma’s met 
gesloten beurzen. Studenten worden niet voor bekostiging in aanmerking gebracht. Studenten 
ontvangen van beide instellingen een getuigschrift. De kwaliteit van het programma is 
gewaarborgd via overeenkomsten, curriculumvergelijking en accreditatiestelsel. 
De faculteit Gezondheidszorg (opleiding logopedie) kent een bi-diplomeringstraject met de 
Arteveldhogeschool in Gent. 
 
b. Uitbesteding 

 Bij faculteit International Business and Communications hebben studenten de 
mogelijkheid een doorstroomminor in een omvang van 30 EC’s te volgen bij de 
Universiteit Maastricht, die ook verzorgd wordt door de universiteit. Zuyd blijft 
verantwoordelijk voor toekenning van de EC’s. De afspraken, waaronder kwaliteit als 
ook over kostenvergoeding zijn contractueel vastgelegd. 

 T.a.v. de gemelde feiten bij faculteit Verloskunde (Academie voor Verloskunde 
Maastricht) is geconstateerd dat voor stages in ziekenhuizen en eerstelijns praktijken 
wordt betaald voor de begeleiding van studenten. De gehanteerde gedragswijze is 
begrijpelijk vanwege usance binnen het gezondheidszorgonderwijs en landelijke 
afspraken daarover. Aangezien vanuit de bekostigingssystematiek door ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport hierin voorzien werd en het budget is 
overgeheveld naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gaat de 
commissie er van uit dat deze handelwijze oorbaar is. 
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c. Investeren publieke middelen in private activiteiten 
 De faculteit Hotel en Facility Management maakt melding van een tweetal 

leerbedrijven, waarbij studenten worden ingezet en waarvoor publieke middelen 
worden ingezet, namelijk het Teaching Hotel Bethlehem en De Hoeve.  

 Het faculteit Bèta Sciences and Technology is inhoudelijk betrokken bij De Wijk van 
Morgen, een leerbedrijf in de vorm van een aparte rechtspersoon, voor leerlingen en 
studenten van vmbo, mbo en hbo. Er is/wordt een real-life lab gerealiseerd. 

 Daarnaast is onder de genoemde faculteit het Centre of Expertise CHILL 
ondergebracht. Dit CoE is gestart in het studiejaar 2012-2013. In het studiejaar 2013-
2014 wordt een leerwerkomgeving ingericht waar studenten en kenniswerkers van 
Zuyd samen leren en werken. De minister heeft toegezegd om mogelijke wettelijke 
drempels ten aanzien van de uitvoering (vestigingsplaatsbeginsel, besteding publieke 
middelen) te onderzoeken en eventueel weg te nemen door wetswijzigingen voor te 
stellen. 

 Als derde initiatief binnen deze faculteit is een Centre of Expertise NEBER- BIHTS 
ingericht, dat zich richt op nieuwe producten en systemen met betrekking tot de 
gebouwde omgeving. Binnen dit programma is naast toegekende subsidie sprake van 
cofinanciering in de vorm van beschikbare capaciteit.  

 De faculteit Academie voor Verloskunde Maastricht besteedt jaarlijks een deel van 
haar budget ten behoeve van huisvesting van studenten bij stageplaatsen. Dit gebruik 
is ontstaan voordat de academie onder de werkingsfeer van de WHW viel en destijds 
met instemming van het ministerie van VWS tot stand gekomen. Momenteel wordt in 
samenwerking met de andere opleidingen verloskunde in Nederland dit onderwerp 
landelijk opgepakt en aangekaart bij het ministerie van OCW.  

 
d. Maatwerktrajecten 

 Een maatwerktraject komt voor binnen het faculteit Gezondheidszorg. In 
samenwerking met een Duitse partnerinstelling, worden Duitse studenten via een 
verkort traject opgeleid tot ergotherapeut. Hiervoor wordt een maatwerkprogramma 
aangeboden. Kosten daarvoor worden in rekening gebracht bij de partnerinstelling, die 
het collegegeld verrekent met de individuele studenten. De afspraken zijn neergelegd 
in een contract.  

 Voorts kent genoemd faculteit een zogenaamde HBO-V T-stroom in de vorm van een 
duale opleiding waarbij medewerkers van Limburgse ziekenhuizen aanvullend op het 
reguliere onderwijs binnen de duale opleiding, onderwijs genieten met betrekking tot 
de opleiding operatieassistent en anesthesiemedewerker. Het aanvullend onderwijs 
wordt in samenwerking met de ziekenhuizen aangeboden in de vorm van 
contractonderwijs. Inschrijving als reguliere student voor dit gedeelte is daarom niet 
aan de orde. Desbetreffend onderwijs staat onder toezicht van het College 
Ziekenhuisopleidingen. Studenten ontvangen hiervoor een separaat certificaat (niet 
zijnde een getuigschrift in de zin van de WHW).  

 
e. Het verlenen van vrijstellingen 

 Deze taak is bij uitstek wettelijk toebedeeld aan de examencommissies. Binnen de 
opleidingen ligt in de onderwijs- en examenregeling vast op welke gronden 
vrijstellingen verleend kunnen worden. De onderwijs- en examenregeling van de 
opleidingen zijn gebaseerd op de basisregeling van de hogeschool, te weten de 
Standaard Onderwijs- en Examenregeling (StOER). Uiteraard vindt eerst de toets 
plaats of een aankomend student op wettelijke gronden toelaatbaar is. Sinds studiejaar 
2011-2012 is de interne afspraak gemaakt dat examencommissies in hun eigen 
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jaarverslag rapporteren aan de directie die op basis daarvan zijn bevindingen naar 
aanleiding van het werk van de examencommissie in het jaarverslag opneemt. 

 In april 2011 is het EVC-centrum van Zuyd onder de naam Direct Advies gevisiteerd in 
verband met de aangevraagde accreditatie. Kandidaten kunnen bij dit centrum een 
aanvraag indienen voor het verkrijgen van een ervaringscertificaat, waarmee zij 
vervolgens, ter beoordeling van desbetreffende examencommissie, vrijstellingen 
kunnen verkrijgen. Strategisch gedrag in die zin dat opleidingen veel vrijstellingen 
vertrekken met het uiteindelijke oog op hogere bekostiging is hierbij uitdrukkelijk niet 
aan de orde.  

 Alle faculteiten maken er melding van dat vrijstellingen door de examencommissie 
worden verleend in overeenstemming met de OER.  

 
f. Collegegeld niet betaald door studenten zelf 
De student vermeldt in Studielink of gebruik wordt gemaakt van de digitale machtiging. 
Student en betaler moeten de betaling activeren. Wanneer wordt vastgesteld dat een ander 
betaalt dan de student zelf, ontvangt de student een formulier waarin bevestigd dient te 
worden dat een ander betaalt. Bij een afgegeven papieren machtiging volgt eenzelfde soort 
controle, waarbij met name wordt gelet of de student de passage betaling door derden correct 
heeft ingevuld.  
 
g. Studenten volgen modules van opleidingen 
Zuyd gaat er van uit dat studenten die zich via Studielink voor een initiële opleiding 
inschrijven, ook de intentie hebben om een getuigschrift te behalen. Waarborgen van Zuyd 
om studenten die slechts modulen van opleidingen volgen, op rechtmatige wijze buiten de 
bekostiging te houden zijn de volgende: 

 Studenten die aangeven losse modules te willen volgen, worden bij Zuyd ingeschreven 
als cursist. Daarbij worden tarieven gehanteerd conform vastgestelde tarieven. 

 Uitwisselingsstudenten worden binnen Zuyd als gaststudent geregistreerd.  
 Studenten van andere instellingen die bij Zuyd een onderwijseenheid willen volgen, 

melden zich aan via Studielink. Deze studenten leveren een bewijs betaling collegegeld 
in van de instelling waar de studenten hun eerste inschrijving hebben.  

 Studenten die niet bij Zuyd zijn ingeschreven en een onderwijseenheid willen volgen 
en ook geen eerste inschrijving hebben aan een andere instelling, worden als cursist 
ingeschreven. 

 Zuyd participeert in het minornetwerk Kies Op Maat. Dit netwerk geeft aangesloten 
hogescholen en universiteiten de gelegenheid om minoren op eenvoudige wijze aan te 
bieden aan studenten van andere instellingen onder een strikte regie van heldere 
afspraken rondom administratie en onderlinge verrekening.  

 
h. De student volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven 
Studenten worden bij Zuyd niet ingeschreven voor een andere opleiding dan waarvoor 
ingeschreven om op die wijze meer bekostiging te verkrijgen. Inschrijving voor een opleiding 
is verbonden aan de inschrijving in Studielink evenals het studentvolgsysteem OSIRIS. 
Verstrekking van het getuigschrift geschiedt conform CROHO-registratie van de opleiding aan 
de hand van de resultaatoverzichten zoals opgenomen in OSIRIS. 
Het voornemen van de kunstopleidingen om een nieuwe bekostigde bacheloropleiding I-Arts 
(Interdisciplinary Arts) te starten is vanaf het studiejaar 2012-1013 in een pilot vormgegeven. 
Studenten worden ingeschreven bij de opleiding Theater. Studenten kunnen een geïntegreerd 
programma volgen dat door de gezamenlijke kunstopleidingen wordt aangeboden. In het 
voorjaar van 2014 wordt een hernieuwde doelmatigheids- en een accreditatieaanvraag 
ingediend, waarna - bij het verlenen van de accredidatie - overgegaan kan worden tot 
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inschrijving van de opleiding in het CROHO. Een doelmatigheid- en accreditatieaanvraag 
wordt in 2014 eveneens aangevraagd voor de masteropleiding Theaterstudies. 
 
Conclusie 
Op basis van de aan de Kamer Onderwijs ter beschikking gestelde informatie met betrekking 
tot de naleving van de thema’s Helderheid door Zuyd is er geen sprake van een verhoogd risico 
op strijdigheid met één van de thema’s.  
 

Interne Beheersing 
 
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 getrouwheid van de jaarrekening. Bij de start lag het accent op de opzet 
en de eerste stappen in de werking van processen en procedures rond de jaarrekening. 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.  
 
Vanaf 2014 maken IT-maatregelen onderdeel uit van het Intern Beheersplan. In 2014 ligt met 
name het accent op het afronden van maatregelen door implementatie van projectmatig 
werken en een goed beheer en planning van AO/IC capaciteit. 
 
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 wordt door de accountant beoordeeld als 
onderdeel van de interim-controle 2014.  
 
Procuratieregeling Zuyd 
Als onderdeel van de interne beheersing is in 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.  
 

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 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. 
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Samenstelling en onafhankelijkheid  
De Raad van Toezicht telt zeven leden die zitting hebben voor een termijn van vier jaar en 
aftreden volgens een door de raad vastgesteld rooster van aftreden (zie bijlage). Na de termijn 
van vier jaar zijn de leden eenmaal herbenoembaar.  
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht blijken uit de 
statuten en het Bestuurs- en Beheersreglement, die in 2013 gewijzigd zijn vastgesteld. In het 
kader van de statutenwijziging is de statutaire naam van de stichting per 1 september 2013 
gewijzigd van stichting Hogeschool Zuyd naar stichting Zuyd Hogeschool. 
 
Ten behoeve van een evenwichtige samenstelling van de Raad van Toezicht, heeft de Raad 
profielen opgesteld voor de leden. De Raad van Toezicht is zodanig samengesteld dat de leden 
ten opzichte van elkaar, het College van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en 
kritisch kunnen opereren. De onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht is gewaarborgd 
volgens de criteria uit de Branchecode goed bestuur hogescholen. De leden van de Raad van 
Toezicht en hun partner of familie waren in de vijf jaar voorafgaand aan hun benoeming geen 
werknemer of lid van het College van Bestuur van Zuyd Hogeschool of gelieerde 
rechtspersonen. Zij hebben geen persoonlijke financiële vergoeding van de hogeschool of van 
een gelieerde rechtspersoon ontvangen. Zij zijn geen bestuurslid van een organisatie waarin 
het College van Bestuur lid is van de Raad van Commissarissen respectievelijk de Raad van 
Toezicht. Zijn niet werkzaam bij het ministerie van OCW, de NVAO of het ministerie van EZ. 
En hebben geen aandelen in een vennoot van Zuyd Hogeschool.  
 
Interne ontwikkelingen 
De onderwerpen waar de Raad in het verslagjaar ruim aandacht aan heeft gegeven zijn: de 
Strategie Zuyd 2014-2018 die eind 2013 is vastgesteld, de wijziging van de statuten van Stichting 
Zuyd Hogeschool, de implementatie van de Branchecode good governance hogescholen die in 
oktober 2013 is vastgesteld, de versterking van de bedrijfsvoering en het systeem van 
kwaliteitszorg en de borging daarvan binnen 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 
strategische doelstellingen van de hogeschool. Daarnaast wordt de Raad van Toezicht 
structureel geïnformeerd over de ontwikkelingen ten aanzien van onderwijs en onderzoek, het 
kwaliteitsbeleid en de borging daarvan binnen Zuyd. In 2013 is dat met name vormgegeven aan 
de hand van het project Zuydkwaliteit. 
 
Externe ontwikkelingen 
Ook in 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.  
 
Samenstelling, werkwijze en verantwoording 
De samenstelling van de Raad van Toezicht is in het verslagjaar gewijzigd met de benoeming 
van Gerard Mols als voorzitter per 1 januari 2013. Per dezelfde datum is Gerald Janssen voor 



 

Jaarverslag 2013 / 47 

een tweede termijn als lid van de Raad herbenoemd. Wegens het verstrijken van de maximale 
benoemingsperiode van de leden Jan Tindemans en Koen Brams per 31 december 2013 heeft in 
2013 de procedure rond werving en selectie van twee nieuwe leden van de Raad 
plaatsgevonden. Deze heeft op 17 december 2013 geresulteerd in de benoeming van Loet 
Smeets en Frank Cörvers per 1 januari 2014. Een van de nieuwe leden - Frank Cörvers - is op 
voordracht van de Centrale Medezeggenschapsraad benoemd. 
 
De Raad kwam in 2013 zesmaal 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). Ook heeft medio 2013 
wederom constructief overleg met de Centrale Medezeggenschapsraad plaatsgevonden. Met 
ingang van 2013 heeft voorafgaand aan de vergaderingen van de Raad telkens een presentatie 
plaats van een faculteit of dienst door de betreffende directeur plaatsgevonden. 
Op 17 december 2014 heeft de Raad van Toezicht het Toetsingskader Publiek-Private 
Samenwerking Zuyd vastgesteld als eerste concept van het Toetsingskader PPS, dat de 
komende jaren nog verder aangescherpt wordt op basis van de wettelijke richtlijnen en 
ervaringen binnen en buiten Zuyd. 
 
Check conformiteit Branchecode Governance 
In de verslagperiode zijn de bevindingen van een eind 2012 door een ad hoc werkgroep vanuit 
de Raad, bestaande uit Loek Radix en Gerald Janssen, uitgevoerde check op de conformiteit 
met branchecode besproken. Na de vaststelling van de Branchecode goed bestuur hogescholen 
door de Vereniging van Hogescholen in oktober 2013 is dit onderwerp opnieuw opgepakt. Op 
verzoek van de Raad van Toezicht is op basis van de conformiteitscheck een 
Implementatieplan Branchecode goed bestuur hogescholen opgesteld, dat leidraad en 
voortgangsmonitor is voor de implementatie binnen Zuyd. Deze wordt begin 2014 vastgesteld 
door de Raad van Toezicht. 
 
Risicomanagement 
Mede in dit kader heeft de Raad in 2013 kennis genomen van de uitkomsten van een eind 2012 
op verzoek van het College door een externe deskundige - Professor Tjeu Blommaert - 
opgestelde risico-inventarisatie heeft de Raad gevraagd om risicobeheersing onderdeel te 
maken van het implementatieplan Branchecode goed bestuur hogescholen. In 2013 is op 
diverse onderdelen voortgang geboekt ten aanzien van een systematische risicobeheersing 
binnen Zuyd. De voortgang hieromtrent wordt structureel besproken met de Raad van 
Toezicht. Hierover is eerder in dit hoofdstuk gerapporteerd. 
 
Horizontale dialoog en Strategische Samenwerking 
Zuyd Hogeschool voert op allerlei manieren en op vele gebieden de dialoog met externe 
stakeholders. Deze dialoog vormt onderdeel van de strategische samenwerking die deel 
uitmaakt van de beloften van Zuyd en is gedurende de verslagperiode nadrukkelijk ingezet bij 
het ontwikkelen van de Meerjarenstrategie 2014-2018. Een toelichting op de werkwijze door 
het College van Bestuur is te vinden in de management samenvatting en hoofdstuk 1. De Raad 
van Toezicht heeft gedurende de verslagperiode met instemming kennis genomen van de 
wijze waarop het College van Bestuur de externe belanghebbenden heeft betrokken bij de 
ontwikkeling van het beleid en de dialoog met hen aangaat over de uitvoering daarvan. 
Daarnaast heeft de Raad van Toezicht kennis genomen van de actieve wijze waarop het 
College van Bestuur de bijdrage van strategische samenwerking met andere 
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kennisinstellingen, bedrijven en overige organisaties aan de realisatie van de missie en de 
doelstelling van de hogeschool bevordert en bewaakt. 
 
Commissies van de Raad van Toezicht 
Ook in 2013 waren binnen de Raad van Toezicht twee commissies actief: de 
Remuneratiecommissie en de Auditcommissie.  
 
De Remuneratiecommissie is namens de Raad belast met de advisering inzake het 
werkgeverschap van de leden van het College van Bestuur en de selectie en benoeming van 
leden van het College van Bestuur, respectievelijk de Raad van Toezicht. Per 1 januari 2013 
bestaat deze commissie uit de voorzitter van de Raad van Toezicht, Gerard Mols, en de vice-
voorzitter, Mirjam Depondt.  
De Remuneratiecommissie is in 2013 regelmatig bijeengekomen, ook in de hoedanigheid van 
Benoemingsadviescommissie inzake het opstellen van een profielschets en de werving en 
selectie voor de twee vacatures voor leden van de Raad van Toezicht per 1 januari 2014. 
Daarnaast is gedurende de eerste helft van 2013 de herbenoeming van Remmelt Vetkamp als 
lid van het College van Bestuur 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 in 2013 zijn onder andere de 
declaratieregeling dienstreizen en declaraties van de leden van het College van Bestuur en de 
implementatie van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 
semipublieke sector (WNT).  
 
Financiële zaken worden namens de Raad van Toezicht door de Auditcommissie met de 
externe accountant besproken. De Auditcommissie bestaat uit 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 2013 waren de jaarrekening over het 
kalenderjaar 2012 en studiejaar 2012-2013, de begroting voor studiejaar 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 2013 vijf maal vergaderd. 
 
Op 17 december 2013 is besloten tot het instellen en inrichten van een derde commissie van de 
Raad van Toezicht per 1 januari 2014: Commissie Onderwijs en Onderzoek. Deze adviseert de 
Raad rond het toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek, inclusief valorisatie. 
Gerard Mols en nieuw lid van de Raad van Toezicht Frank Corvers zijn op 17 december 2013 
benoemd tot lid van deze commissie.  
 
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. Hierdoor kan Zuyd zich verder ontwikkelen als een open 
kennisinstelling waar professionals in iedere fase van hun ontwikkeling over de grenzen van 
disciplines en organisaties heen samenwerken aan de overdracht, ontwikkeling en toepassing 
van hoogwaardige praktijkgerichte kennis. Deze gezamenlijke inzet zorgt ervoor dat Zuyd 
Hogeschool haar missie ‘Professionals ontwikkelen zich met Zuyd’ duurzaam kan realiseren.  
 
Heerlen, juni 2014 
Namens de Raad van Toezicht, 
Gerard Mols, voorzitter 
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Centrale Medezeggenschapsraad  

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 heeft de CMR de volgende onderwerpen behandeld:  
 het nieuwe functiehuis; 
 de begroting voor 2013-2014; 
 Kennis-As Limburg; 
 wijziging van de statuten van Stichting Zuyd Hogeschool; 
 CHILL; 
 het minorenstelsel; 
 internationalisering; 
 onderzoeksbeleid; 
 kwaliteitszorg; 
 het strategisch huisvestingsplan; 
 facilitering 100% master; 
 Strategie Zuyd 2014-2018. 

 

Organisatieontwikkeling 

 
Faculteiten en teams 
In het organisatiemodel van Zuyd staat de verbinding van onderwijs, onderzoek en 
opleiding en training in tien faculteiten en zes diensten, heldere managementlijnen 
en de vorming van teams staan 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 het werkveld. 
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 & 
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Control-cyclus is strakker ingericht met onderscheid in tijdige prognoses en periodieke 
managementrapportages. Naast de portefeuilleverdeling binnen het College van Bestuur is 
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. 

 

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 
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de betrokkenen om tot een oplossing te komen. Daarnaast adviseert en verwijst de 
Ombudsman naar instanties die de klacht afhandelen. De Ombudsman rondt haar 
werkzaamheden af in een advies aan het College van Bestuur. Een integraal overzicht van 
klachten van medewerkers en studenten wordt opgenomen in een op studiejaar gebaseerd 
jaarverslag van de Ombudsman. 
 
Feiten en cijfers Ombudsman 
 

Verzoeken om advies, bemiddeling en 
klachtbehandeling 2013 
(bron: Jaarverslagen Ombudsman) 

Medewerkers 11 

Studenten 64 

Totaal 75 

 
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 in elke stad waar locaties van Zuyd gevestigd zijn. 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. In 2013 zijn geen klachten doorgeleid naar de externe klachtencommissie. 
De vertrouwenspersonen brengen jaarlijks vertrouwelijk verslag uit aan het College van 
Bestuur. 

 
Rechtsbescherming van studenten en extranei: bezwaar en beroep  
Ten behoeve van de rechtsbescherming van studenten en extranei beschikt Zuyd 
Hogeschool op grond van de artikelen 7.60 jo. 7.63a WHW over een College van Beroep 
voor de Examens en een Geschillenadviescommissie. 
 
Het College van Beroep voor de Examens is onder meer bevoegd ten aanzien van beslissingen 
met betrekking tot: 

 het behalen van het afsluitend examen;  
 de toelating tot examens;  
 een colloquium doctum en het wegwerken van deficiënties;  
 bindend negatief studieadvies;  
 de toelating tot een masteropleiding;  
 de toelating tot een opleiding waarbij sprake is van een selectie aan de poort; 

én beslissingen van examencommissies en examinatoren, zoals:  
 de uitslag van een tentamen;  
 beslissingen op verzoeken om tentamens vervroegd of mondeling af te mogen leggen;  
 de waardering van scripties of practica;  
 beslissingen inhoudende goed- of afkeuring van een vakkenpakket;  
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 de weigering van een vrijstelling.   
 

De Geschillenadviescommissie neemt daarnaast kennis van alle beslissingen van het bestuur 
over inschrijving van (aanstaande) studenten en extranei, evenals over financiële 
ondersteuning van studenten. 
 
Feiten en cijfers: College van Beroep voor de Examens en Geschillenadviescommissie 
 
De behandeling van de in 2013 aangemelde zaken leidde tot de volgende uitspraken: 
 

Uitspraak Aantal 

Gegrond 2 

Ongegrond 6 

Schikking 18 

Ingetrokken 26 

Niet-ontvankelijk 3 

Doorverwezen 0 

Naar 2014 1 

Totaal 56 

 
Uit kalenderjaar 2012: 

Uitspraak Aantal 

Gegrond 2 

Schikking 2 

Totaal 4 

 

 
Loket Rechtsbescherming Zuyd: 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 Rechtsbescherming 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 vakantieperiode, 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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6| Medewerkers 

Human Resource-beleid 

Strategische personeelsplanning op de kaart  
Op het gebied van Human Resource Management was er bij Zuyd in 2013 veel aandacht 
voor strategische personeelsplanning (SPP). De komende tien jaar vertrekt ruim 
veertig 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 c.q. aanpassing aan de behoefte. Strategische personeelsplanning is een van 
de middelen hiervoor. 
 
De vergrijzing die Zuyd treft, is geen verrassing, maar slaat binnen onderwijs extra hard toe. 
Medewerkers veranderen niet snel van baan, zeker niet als ze wat ouder zijn. De 
arbeidsvoorwaarden zijn goed en het werk vaak boeiend. De betrokkenheid van medewerkers 
is zondermeer hoog te noemen. 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 is 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 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 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 vervangers.  
 
Prestatie-indicator verhouding OP/OOP 
Als onderdeel van het hoofdlijnenakkoord zijn er met hogescholen afspraken gemaakt met 
betrekking tot de verhouding OP/OOP, 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 op het gebied van het terugdringen van indirecte 
kosten en welke maatregelen zij daartoe nemen. De verhouding tussen onderwijzend en 
onderwijsondersteunend personeel (OP/OOP ratio) bij Zuyd maakte in de verslagperiode de 
volgende ontwikkeling door. 
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De SPP’s die gemaakt zijn en 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 CvB al besloten dat er geen vaste verplichtingen meer mogen 
worden aangegaan ten behoeve van OOP. De tendens is goed; in deze lijn zal deze indicator 
gerealiseerd gaan worden. Uit zorgvuldigheidsoverwegingen heeft het College van Bestuur een 
tijdelijke stop ingesteld op het in vaste dienst nemen van tijdelijk OOP. Dit leidt incidenteel 
pijnlijke individuele en organisatorische consequenties. 

 
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 (CMR) 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; 
 besteding decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen; 
 convenant leerkracht - functiemix; 
 nieuw functiehuis onderwijs gevend personeel en onderwijs ondersteunend personeel; 
 sociaal jaarverslag; 
 medewerkerstevredenheidsonderzoek MTO; 
 prestatie akkoord; 
 promovendibeleid; 
 opleidingsplannen; 
 ontwikkeling studentenaantallen in relatie tot personele behoefte.  

* Met ingang van 1 januari 2012 vormt de UNIENFTO, samen met een tiental 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, c.q. is de paraplu 
waaronder veel onderwerpen schuil gaan. Om dat te realiseren heeft de hogeschool 
ruime aandacht voor arbeidsomstandigheden, scholing en ondersteuning op het 
gebied van professionele en persoonlijke ontwikkeling. 

Zuyd als kennisinstelling die draait op de kennis en kunde van haar medewerkers is gebaat bij 
een optimale duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. In dat verband bevordert de 
dienst Human Resources de veiligheid, gezondheid en het welzijn van medewerkers om 
verzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Hierbij ligt de nadruk op preventie en op 

 Categorie per 1-1-2011 per 1-1-2012 per 1-1-2014 
Streefgetal 
per 1-9-2015 

OP 61% 62% 63,7% 64% 

OOP 39% 38% 36,3% 36% 
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het zoeken naar oorzaken. Om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren voert de dienst 
onder andere werkplekonderzoeken, leefstijl- en sportgerichte health checks en risico-
inventarisaties en -evaluaties uit. Elke nieuwe medewerker van Zuyd krijgt preventief een 
werkplekinstructie aangeboden. 

In 2013 is een aantal workshops georganiseerd, gericht op het welzijn van de medewerkers.                                                                                                             
Zuyd Hogeschool heeft een bedrijfsfitnessregeling, waaraan zo’n zeventig medewerkers 
deelnemen. Studenten kunnen tegen een gereduceerd tarief sporten. 

Zuyd-medewerkers verzuimen licht gestegen 

Het gemiddelde verzuimpercentage over 2013 bedraagt 3,88 procent en is daarmee met 
0,18 % gestegen ten opzichte van het jaar 2012. 

Het verzuim ligt daarmee nog altijd lager dan het gemiddelde ziekteverzuim in het hbo (naar 
verwachting rond de 4%). Een groot deel van het verzuim heeft te maken met psychische 
klachten, waarbij meer verwezen wordt naar eerstelijns psycholoog, tweedelijns psycholoog, 
multidisciplinaire trajecten, coaching, etc. Verder is er sprake van een toename van werk-
gerelateerd verzuim met als belangrijke oorzaken toegenomen werkdruk en communicatie-
problemen tussen leidinggevende en werknemer. 

Arbo & veiligheid 

Het RI&E proces in digitale vorm is in 2011 gestart met het aanwijzen en het trainen van arbo 
contactpersonen. In 2013 is het invullen van de vragenlijsten door de arbo contactpersonen 
gestart voor alle faculteiten/locaties Maastricht (ABK, Toneelacademie, Conservatorium, 
AVM, HHM, Brusselseweg) en Sittard (Sportcentrumlaan en Havikstraat). Momenteel worden 
de RI&E’s getoetst en worden afrondende gesprekken met de directeur en de externe 
toetsende instantie gepland.  

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 2013 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 moet 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 tijd die besteed wordt 
aan opleidingen behoorlijk in omvang zijn toegenomen. Om de ambitie te ondersteunen is 
vanuit centrale middelen een extra budget van ruim € 1,5 miljoen toegevoegd aan de 
budgetten voor opleidingen.  
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Deze extra inspanning, gecombineerd met bewust aannamebeleid, heeft ertoe geleid dat Zuyd 
met betrekking tot deze prestatie-indicator een behoorlijke stap heeft gezet. De relevante 
cijfers zijn te vinden in hoofdstuk 2 ‘Stand van Zaken realisatie Prestatieafspraken’. 

Het team scholing voor medewerkers (ondergebracht bij de dienst Human Resources) 
verzorgt cursussen en opleidingen voor medewerkers, o.a. op het gebied van strategische 
thema’s. Speerpunten in de professionalisering van medewerkers waren ‘toetsen en 
beoordelen’ en ‘kwaliteitsborging Examencommissies’. Rondom deze thema’s zijn diverse 
workshops en trainingen belegd, daarbij gebruik makend van de expertise van eigen docenten.  

Overige aandachtsgebieden in scholing voor medewerkers zijn:  
 onderwijs en onderzoek; 
 leidinggeven en projectmanagement; 
 talen; 
 ICT/social media in het onderwijs; 
 persoonlijke competenties; 
 werkomgeving en gezondheid. 

 
In 2013 hebben vierendertig trainingen (waarvan zes incompany) plaatsgevonden. In totaal 
namen ongeveer 240 medewerkers deel. Ook wordt 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 
Het Leiderschapsprogramma Zuyd (LPZ) is medio 2012 gestart als een van de uitvloeisels van 
de besturingsfilosofie Zuyd. Hoofdlijn is de organisatie beter bestuurbaar te maken. Een van 
de middelen daartoe was het invoeren van de middenmanagement laag: de huidige 
teamleiders. Hierdoor is mede antwoord gegeven op de behoefte om de leidinggevende weer 
dichter bij de werkvloer te brengen Zuyd (resultaat medewerkerstevredenheidsonderzoek 
MTO 2010). Zuyd heeft gekozen voor verbindend leiderschap omdat dit leiderschap het beste 
aansluit bij de huidige organisatieontwikkeling en gewenste horizon (lerende organisatie). 
 
Het LPZ wil de teamleiders Zuyd ondersteunen en helpen in hun ontwikkeling. 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 huidige LPZ is eindig en om de ingezette beweging op 
leiderschapscultuur van met name de teamleiders te continueren en borgen, zal 
leiderschapsontwikkeling duurzaam moeten kunnen indalen in de organisatie. Daartoe is het 
LPZ geëvalueerd in april 2013 en zijn conclusies, kaders en voorstellen voor doorontwikkeling 
geformuleerd met als horizon de lerende netwerkgerichte cultuur. Hierbij is verbinding en 
voorbereidende samenwerking gezocht met het project Zuydkwaliteit onderwijs en onderzoek 
en is aansluiting gezocht bij de Kenniskring Professionalisering van het Onderwijs. 
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Vraag naar ondersteuning bij professionele en persoonlijke 
ontwikkeling  
Het aantal medewerkers dat een beroep doet op ondersteuning bij 
loopbaanontwikkeling neemt ook in het jaar 2013 licht af.  
 
Van de intakegesprekken die er afgelopen jaar gevoerd zijn (totaal 63) heeft ongeveer helft 
geresulteerd in een concreet coach/psychologisch traject. De andere helft had te maken met 
een vraag om algemeen advies, een bemiddelingsvraag of opleidingsvraag. 
Van de coachtrajecten hadden 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/aanpak van leidinggevende.   
 
Werkdruk(beleving) is een veel besproken thema, met als mogelijke veroorzakers de 
combinatie privé/werk, de verplichting om een masterdiploma te halen, de taaktoewijzing, 
hoge betrokkenheid van de medewerker.  

Ook mobiliteit komt steeds nadrukkelijker op de agenda. Ter bevordering en facilitering van 
de mobiliteit is 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 2013 zijn 95 vacatures afgehandeld, gebruik makend 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. Zuyd slaagt er steeds beter in  
om bij werving- en selectieprocedures interne kandidaten te benoemen. Bewustwording van 
de noodzaak hiertoe bij leidinggevenden en kandidaten is hierbij van groot belang. 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 HR en Marketing en 
Communicatie (M&C) een centrale introductiebijeenkomst geïntroduceerd. Deze 
bijeenkomsten worden met ingang van 2013 vier maal per jaar gehouden om de nieuwe 
medewerkers welkom te heten bij Zuyd 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                                                                                
Gedurende de verslagperiode een werkgroep van de dienst HR bezig geweest met het 
beschrijven van de functies voor het ondersteunende 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 hebben zowel de 
CMR als het CvB goedkeuring gegeven aan het functiehuis.  

Het nieuwe aan dit functiehuis is dat gewerkt wordt met functiefamilies waarbij carrièrepaden 
zichtbaar zijn voor de medewerker. Daarnaast is er gewerkt met een onderverdeling zijnde de 
onderwijsgevende functie (OP) met hierin zowel de docenten als de niet docerende functies 
enerzijds en de onderwijs ondersteunende functies (OOP) anderzijds. De implementatie van 
het nieuwe functiehuis heeft plaatsgevonden, waarbij 1 september 2013 als peildatum gold. Een 
laatste categorie zijn de onderzoeksfuncties. Met de CMR is afgesproken dat deze in 2014 
beschreven zullen worden. 
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HRM systeem                                                                                                         
Bij de dienst HR is in 2013 veel tijd en aandacht besteed aan de implementatie van een nieuw 
HR-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 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 eigen risicodrager 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.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Jaarverslag 2013 / 59 

7| 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 2013 zijn de bestekfase en de ontwikkelfase van Ligne in Sittard afgerond. De realisatiefase 
is gestart met de start van de bouw op 4 november 2013. Met de interieurarchitect is gestart 
met het ontwerp voor de kantooromgevingen. De gebruikers worden hierbij betrokken. De 
definitieve ontwerpen voor het interieur van het restaurant, de sappenbar en de bibliotheek 
zijn afgerond.  
 
Herinrichting Nieuw Eyckholt  
De magazijnomgeving in C00 is geoptimaliseerd, voor het Kennis- en Informatiecentrum KIC 
en de AV dienst zijn op de begane grond nieuwe omgevingen gerealiseerd en voor de 
samengevoegde bureaus onderwijs is een gezamenlijke kantooromgeving gerealiseerd. 
 
Kunstcampus  
Na het niet haalbaar blijken van het plan ‘Belvedere’ zal Zuyd nu doorgaan met het realiseren 
van een Kunstcampus in de binnenstad van Maastricht, uitgaande van de bestaande 
gebouwen. Het voor het plan ‘Belvedere’ programma van eisen zal hiertoe worden aangepast. 
Tevens zijn van de bestaande gebouwen standopnames gemaakt teneinde benodigde 
investeringen te kunnen inschatten. 
 
Hotel Management School Maastricht  
Gestart is met een haalbaarheidsstudie naar vernieuwing en uitbreiding van de 
studentenhuisvesting voor de Hotel Management School Maastricht, de Campus.  
Verder zijn in het onderwijsgebouw de projectlokalen vernieuwd, evenals de studieomgeving 
op de begane grond. 
 

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 
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. 
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Glasbewassing 
Op 1 september 2013 is het nieuwe contract voor glasbewassing in werking getreden. 
 

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 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 de verslagperiode is een nieuwe filosofie voor Portfoliomanagement (PPM) 
uitgewerkt en vastgesteld, waarbij het planmatig doorontwikkelen van het ICT-
landschap systematisch wordt aangepakt. De methodiek zorgt er voor dat die ICT-
projecten prioriteit krijgen die het meeste meerwaarde opleveren voor Zuyd. Het 
eigenaarschap voor  ‘ICT in het onderwijs’ en ‘ICT in de bedrijfsvoering’ wordt beter 
belegd.  
 
Functioneel beheer doorontwikkelen met behulp van best practices 
Het functioneel beheer van de belangrijkste systemen in het onderwijs Blackboard, QMP en 
OSIRIS is verder gegaan met haar werkzaamheden in te richten volgens het BISL-raamwerk. 
Dit is een set best-practices voor informatiemanagement en functioneel beheer. 
 
Zuydportal 
Marketing en Communicatie heeft samen de ICT-dienst van het Facilitair Bedrijf een 
marktconsultatie gedaan voor een ICT-oplossing ter vervanging van het infonet: Zuydportal. 
Verder zijn de gewenste functionaliteiten vanuit gebruikersperspectief uitgewerkt in user 
stories zodat deze gerealiseerd kunnen worden passend binnen de kaders van de ICT-
architectuur.  
 
Business Migratie 
Er is veel ondersteuning geleverd aan het traject "Business Migratie" waardoor Zuyd beschikt 
over een up-to-date financieel, HR- en inkoopsysteem. Samen met PWC is gekeken naar 
quality Assurance en er vanuit het architectuurteam een basis-informatiearchitectuur gemaakt 
voor de business migratie die verder geïmplementeerd wordt. 
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Passende ICT ondersteuning voor Zuyd 
Onder het programma ‘Kwaliteit en Efficiency’ van het Facilitair Bedrijf zijn er diverse 
workshops gehouden om te kijken hoe vanuit ICT bijgedragen kan worden aan de juiste 
verhouding tussen onderwijzend en ondersteunend personeel (de OP/OOP doelstelling uit de 
prestatie indicatoren) 
 
Belangrijkste technische resultaten 
Het sterke wachtwoord is geïntroduceerd waarmee security naar een hoger level is gegaan. 
Voor het project ‘Maastricht Bereikbaar’ heeft ICT een werkmethodiek opgeleverd waardoor 
de gebruiker plaatsonafhankelijk (ook van buiten Zuyd) kan werken. 
De oude infrastructuur is volledig ontmanteld. Het Wifi-netwerk van Zuyd is volledig 
vervangen. Het beheer van de infrastructuur van het ARCUS college is stabiel en levert voor 
beide partijen synergievoordelen op.  
Voor Weblectures is de technische ruggengraat geïmplementeerd;  hierdoor kan een 
“kennisclip” (een combinatie van beeld, geluid en powerpoint in één stream) gemaakt, 
opgeslagen en in een catalogus teruggevonden worden. 
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8| Financiële Resultaten 

Verkort financieel verslag Stichting Zuyd Hogeschool 2013 

Introductie 
Dit verkort financieel verslag over 2013 maakt deel uit van het Jaarverslag 2013 dat door het 
College van Bestuur wordt uitgebracht en geeft een samenvatting van de jaarrekening van 
Stichting Zuyd Hogeschool te Heerlen over kalenderjaar 2013. Op een aantal onderdelen wordt 
inzicht geboden in de financiële resultaten van Stichting Zuyd Hogeschool over 2013. Voor een 
uitgebreide weergave wordt verwezen naar de jaarrekening 2013 van de stichting, die is 
opgenomen in de bijlagen (bijlage IV). Daarnaast wordt inzicht geboden in de begroting voor 
studiejaar 2013-2014. 
 
Verlies en winstrekening 2013 
 

 
 
Kengetallen inzake solvabiliteit en liquiditeit 
 

 
 
Solvabiliteit is het eigen vermogen uitgedrukt in een % van het balanstotaal. Deze is gelijk 
gebleven en is nog steeds goed. 
De liquiditeitspositie wordt bepaald door de deling van de vlottende activa door de 
kortlopende schulden. Deze is momenteel nog zeer positief. De interne norm voor de 
liquiditeit is verleden jaar naar beneden bijgesteld naar 50% in verband met de nieuwbouw te 
Sittard als onderdeel van de herfinanciering bij het Ministerie van Financiën. 
Voor een overzicht inzake kasstromen en financieringsbehoeften wordt verwezen naar het 

Realisatie Realisatie Interne

2012 2013 Norm

Solvabiliteit 42,6% 42,6% 33%

Liquiditeit 92,8% 117,8% 50%

bedragen x M€ Realisatie Begroting 

2013 2013 

baten 

rijks- en overige bijdragen 110,8            104,1 

collegegelden 25,3              27,6 

overige baten 17,1               15,5 

totaal baten 153,2            147,1 

lasten 

personeel 112,2             111,1 

huisvesting 15,2              16,2 

overige lasten 24,3             21,1 

totaal lasten 151,7            148,3 

resultaat 1,6               -1,2 
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kasstroomoverzicht in de jaarrekening 2013. 
 
Analyse omzet en resultaten 
 
Baten 
 
De extra Rijksbijdragen in 2013 worden met name veroorzaakt door het wegvallen van de 
langstudeerdersboete (€1,7M) en budgetten voor onderwijsintensivering en profilering 
(€2,7M). 
 
De collegegelden zijn licht gestegen ten opzichte van 2012 maar zijn lager  dan begroot. Dit 
komt op de eerste plaats door studentaantallen die iets hoger liggen dan voorgaand jaar maar 
lager dan begroot. Dit wordt deel gecompenseerd door een verhoging van de tarieven. 
 
De opbrengst “werk i.o.v. derden” zijn in 2013 iets hoger dan in 2012 door enkele grotere 
projecten die in 2013 zijn gestart. De opbrengst ligt echter €0,5M lager dan begroot omdat 
projecten niet door zijn gegaan. 
 
Het contractonderwijs is veel lager dan begroot was (€1M) en is bovendien lager dan 
voorgaand jaar. Ook bij contractonderwijs zijn veel activiteiten in 2013 gestaakt. 
 
Lasten 
 
De personele lasten wijken in 2013 relatief weinig af van begroting maar zijn wel gestegen t.o.v. 
2012 (€3,1M). Deze stijging is met name het gevolg van de verhoging van personele kosten per 
medewerker (€2,6M). Daarnaast waren er in 2013 10 fte meer in dienst dan het jaar daarvoor 
(€0,7M).  
 
De afschrijvingen zijn in 2013 €0,4M lager dan begroot en lager dan in het voorgaande jaar. Dit 
komt hoofdzakelijk door het bereiken van de restwaarde van diverse materiële vaste activa 
waardoor er geen afschrijvingen meer plaatsvinden die wel waren begroot. Daarnaast is in 
augustus 2013 een impairment op het gebouw teaching hotel toegepast waardoor bijbehorende 
afschrijvingen sinds dien ook wegvielen. 
 
De huisvestingslasten zijn in 2013 €0,5M lager dan begroot. Dit is nagenoeg geheel het gevolg 
van lagere energielasten en schoonmaakkosten. Ten opzichte van voorgaand jaar zijn de 
huisvestingslasten echter gestegen met €0,4M, onder andere door hogere dotaties aan de 
voorziening onderhoud en meer onderhoudskosten. 
 
De overige lasten zijn in 2012 € 3 mln hoger dan begroot. Dit komt hoofdzakelijk door hogere 
advieskosten (€1,3M) als gevolg van overbestedingen op strategiemakers, accountantskosten 
implementatie nieuw salarissysteem en dergelijke. Daarnaast is een afrekening met Fontys in 
verband met De Nieuwste Pabo en hogere lasten voor licenties en software te noemen als 
verklaring voor dit verschil. 
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Treasuryverslag 2013 
 
Samenvatting geldmiddelen per 31 december 2013 

 
 
Met de overgang naar schatkistbankieren zijn vrijwel alle tegoeden overgeheveld van de 
commerciële banken naar het Ministerie van Financiën (’s-Rijks schatkist) en worden de 
commerciële banken nagenoeg alleen gebruikt voor het betalingsverkeer. 
 
Doordat de banksaldi van zowel de rekening couranten als de spaarrekeningen fluctueerden 
tijdens het jaar, kan de gemiddelde rentestand slechts worden benaderd, de opgenomen 
renten in de kolom “rente t/m 31-12-2013” zijn de daadwerkelijke renteopbrengsten van het 
kalenderjaar. De rentevergoedingen op de deposito’s zijn drastisch gedaald en zitten allen op 
een rente <0,5% op jaarbasis. 
 
De uitstaande gelden bij “U/G dochters Zuyd” betreffen een onderhandse lening (€ 1,8M) en 
een achtergestelde lening (€0,9M), beiden verstrekt aan De Wijk Van Morgen B.V. Deze 
gelden zijn volledig opgenomen door de besloten vennootschap. De leningen zijn afgesloten 
als voorfinanciering op de door De Wijk Van Morgen B.V. te realiseren gebouwen. 
 
De waarde van de geldmiddelen is in 2013 toegenomen met €8,9M, dit wordt veroorzaakt door 
het positieve resultaat (excl. afschrijvingen) in de verslagperiode, de mutaties in het 
werkkapitaal, toename  langlopende schulden, mutaties in de voorzieningen alsmede gedane 
investeringen. De resultaatontwikkeling in de renteopbrengsten is €34K lager dan begroot, 
hoofdzakelijk als gevolg van de voorgezette daling van de rentevergoedingen op spaargelden. 
 
  

waarde-ontwikkeling 
bedragen x € 1.000 waarde waarde mutatie 

1-1-2013 31-12-2013 waarde 
beleggingen 0 0 0 
bankrekeningen/deposito's 29.007 37.883 8.876 
kasgelden 33 19 -14 
totaal 29.040 37.902 8.862 

resultaat ontwikkeling 
bedragen x € 1.000 Realisatie Begroting t.o.v. begroting 

1-1-13 tot 31-12-13 1-1-13 tot 31-12-13 
beleggingen -                                 
bankrekeningen / deposito’s 111 145 -34 
Totaal renteopbrengst 111                               145                               -34 

Totaal  111 145 -34 
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Overzicht langlopende leningen per 31 december 2013 
 

 
 
Met ingang van april 2011 is Zuyd Hogeschool overgegaan op Schatkistbankieren bij het 
Ministerie van Financiën. Hier is toen een financiering afgesloten van €40M. Ultimo december 
is hiervan €25M opgevraagd. In de jaren 2014 en 2015 zal het restant van € 15M (2014 €5M en 
2015 €10M) worden opgevraagd. Aflossingen vinden voor het eerste plaats vanaf 31 maart 2016 
en bedragen per kwartaal € 0,5M. Deze lening is uitsluitend aangegaan ter financiering van 
onroerend goed. Het rentepercentage van de lening is 4,14%. De looptijd van de lening is tot 31 
december 2035. 
 
De liquiditeitsbijdrage 1988 betreft een door het Ministerie beschikbaar gestelde bijdrage ter 
dekking van het liquiditeitstekort, voortkomend uit de gespreide inning van collegegelden. 
 
De bijdrage van de gemeente Heerlen betreffende de parking Eyckholt wordt in 10 
kalenderjaren ten gunste van het resultaat gebracht. 
 
Profileringsfonds 
In het verslagjaar 2013 heeft de commissie aan 31 EER-studenten voor totaal € 100.854,27 aan 
financiële ondersteuning verleend. Er heeft geen financiële ondersteuning plaatsgevonden aan 
niet-EER-studenten. 
  

Lening: 

Hoofdsom per 

01.01.2013

Betaalde rente  tot 

31.12.2013

Begrote rente 

tot 31-12-2013

Hoofdsom per 

31.12.2013

bedragen x € 1.000

Geldlening Min. Fin. (40.000K,-) 21.000                        860 578 25.000

Overige

Liquiditeitsbijdrage 1988 2.236                          2.236

Bijdrage gemeente Hrln parking Eyckholt

Oorspronkelijk bedrag: 280.000,-, 84                               56

Totaal langlopende leningen 23.320 860 578 27.292
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Begroting 2013-2014 

Begroting studiejaar 2013-2014  
 

 
 

 
 
Bezoldigingen  
 
College van Bestuur 
De bezoldiging van het College van Bestuur over 2013 is in onderstaande tabel weergegeven. 
 

bedragen x M€ begroting

2013-2014

baten

rijks- en overige bijdragen 106,7

collegegelden 25,8

overige baten 1) 15,6

totaal baten 148,1

lasten

personeel 2) 111,6

huisvesting 3) 15,0

overige lasten 4) 21,7

totaal lasten 148,3

Financiele baten 5) 0,1

Financiele lasten 5) 0,5

resultaat -0,2

vrijval bestemde reserves 6) 0,7

resultaat na bestemde reserves 0,5

1) Overige baten exclusief interne baten en rente baten

2) Personeel inclusief deskundigheidsbevordering en reis-verblijfskosten

3) Huisvesting inclusief afschrijving inrichting; exclusief rente kosten

4) Beheer is inclusief nog te bestemmen (beleidsbudgetten); ca. M€ 6 in budget 2012-13 en begroting 2013-14.

5) Financiële baten en lasten inclusief resultaat deelnemingen

6) Vrijval bestemde reserve t.b.v. senioren regeling onderwijspersoneel (SOP)
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Raad van Toezicht 
De bezoldiging van de Raad van Toezicht over 2013 is in onderstaande tabel weergegeven. 
 

 
 
Crisisheffing 
Over het kalenderjaar 2013 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 € 367.  
 

Continuïteitsparagraaf 

Kengetallen 
 

 
 
Personele bezetting 
De komende jaren zet Zuyd in op reductie van personeel. De eerste twee jaren met name op 
ondersteunend personeel om ook de norm van 36/64 te halen. 
In T+3 wordt ook de formatie onderwijzend en wetenschappelijk personeel kleiner. 
 
Studenten/ deelnemersaantallen 
O.b.v. huidige aantallen en verwachtingen zijn de studentenaantallen geextrapoleerd naar 
komende jaren. 
 

  

Kengetal (stand 31/12/2013) Verslagjaar 2014 2015 2016

Personele bezetting (in FTE)

- Management/ Directie en 

ondersteunend personeel
508              474              448              434              

- Onderwijzend en 

wetenschappelijk personeel
889              873              884              834              

Studenten/ 

deelnemersaantallen
14.837 14.485 14.078 13.733
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Balans 
 

 
 
 
 
Financieringsstructuur 
De langlopende schulden van Zuyd zijn uitsluitend aangegaan ter financiering van gebouwen. 
In de komende 2 jaren zal in Sittard een nieuw gebouw (Ligne) in gebruik worden genomen. 
Hierdoor stijgen de materiele vaste activa in de komende jaren, evenals de langlopende 
schulden. Uiteindelijk zullen de materiele vaste activa dus voor zeker 50% gefinancierd blijven 
met eigen vermogen.  
Voor de reguliere activiteiten van Zuyd is de liquiditeit en het weerstandsvermogen op 
voldoende 
niveau. 
 
Mutaties van reserves, fondsen en voorzieningen 
Aan de algemene reserve is in de komende jaren steeds het verwachte resultaat toegevoegd. 
De bestemmingsreserve publiek betreft voornamelijk een reservering voor de nieuwbouw in 
Sittard (Ligne) van M€ 25,6. 
Tot slot is de negatieve bestemmingsreserve privaat voor de komende jaren gelijk gehouden, 
aangezien er nagenoeg geen activiteiten meer plaats zullen vinden in de komende jaren. 
 

  

Activa Verslagjaar 2014 2015 2016

(x M€)

Vaste activa

Materiele vaste activa 79,2 90,6 104,2 102,6

Financiele vaste activa 0,0 0,0 0,0 0,0

Totaal vaste activa 79,3 90,6 104,2 102,6

- - - -

Vlottende activa 45,9 38,5 35,5 39,0

Totaal activa 125,2 129,1 139,8 141,6

Passiva Verslagjaar 2014 2015 2016

Eigen vermogen

Algemene reserve 26,5 26,2 27,3 30,3

Bestemmingsreserve publiek 27,1 26,4 25,9 25,7

Bestemmingsreserve privaat -0,2 -0,2 -0,2 -0,2

Voorzieningen 5,6 5,5 5,5 5,5

Langlopende schulden 27,3 32,2 42,2 41,2

Kortlopende schulden 39,0 39,0 39,0 39,0

Totaal passiva 125,2 129,1 139,8 141,6
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Staat / Raming van Baten en Lasten 
 

 
 
 
Rijksbijdragen en overige overheidsbijdragen 
In 2013 is het nationaal onderwijs akkoord gesloten waardoor extra middelen beschikbaar 
komen voor het hoger onderwijs. De door de regering ingecalculeerde bezuinigingen worden 
hierdoor tot 2017 deels gecompenseerd. Na 2017 (=T+4) vervalt deze compensatie. De daling in 
de rijksbijdragen wordt dus met name veroorzaakt door teruglopende studentaantallen. (Zie 
ook de kengetallen). 
 
Collegegelden 
De krimp in de studentenpopulatie wordt bij collegegelden deels gecompenseerd door hogere 
tarieven per student. 
 
Overige baten 
Uit de afgelopen jaren is gebleken dat de derde geldstroom daalt. Toch is het de ambitie van 
Zuyd om meer in te zetten op contractactiviteiten. Het is dan ook de verwachting dat de 
opbrengsten niet verder zullen dalen. 
 

Baten Verslagjaar 2014 2015 2016

(x M€)

Rijksbijdrage 109,0 106,2 106,2 105,8

Overige overheidsbijdragen en 

subsidies
1,5 0,5 0,7 0,6

Collegegelden 25,3 25,8 25,9 25,9

Overige baten 17,0 15,2 14,5 14,9

Totaal Baten 152,8 147,9 147,4 147,1

Lasten Verslagjaar 2014 2015 2016

Personeelslasten 112,2 113,4 116,0 113,6

Afschrijvingen 7,0 4,9 5,8 5,8

Huisvestingen 8,2 9,7 8,0 7,8

Overige lasten 23,4 19,1 15,2 14,2

Totaal lasten 150,8 147,2 145,0 141,4

Saldo van baten en lasten 2,0 0,7 2,4 5,7

Saldo financiele bedrijfsvoering -0,8 -1,0 -1,3 -1,6

Saldo buitengewone baten en 

lasten
- - - -

Totaal resultaat 1,6 -0,3 1,0 3,1

Incidentele baten en lasten in 

totaal resultaat
- - - -



 

Jaarverslag 2013 / 70 

Personeelslasten 
Voor de personele bezetting kan worden verwezen naar de kengetallen. De 
loonontwikkelingen zijn in het resultaat meegenomen. 
 
Afschrijvingen, huisvestingslasten en overige lasten 
De afschrijvingen dalen licht in de komende jaren, tot de nieuwbouw Sittard in gebruik wordt 
genomen. 
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 | Bijlagen 
 
I   College van Bestuur - Personalia en portefeuilleverdeling  
 (ultimo 2013) 

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  
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  
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  
Verantwoordelijk voor onderwijs, onderzoek en kwaliteitszorg.  
Bijzondere aandacht voor de lectoraten en de faculteiten Sociale Studies en Educatie, 
Verloskunde en Gezondheidszorg. 
 
Nevenfuncties (ultimo 2013) 
 

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 Stichting Erfgoed Savelbergklooster 

Remmelt Vetkamp – lid 

Lid Raad van Toezicht kenniscentrum 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) 
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Lid Bestuurlijke werkgroep Onderwijs van de Vereniging Hogescholen 

Lid wetenschappelijk adviesraad Interuniversitair Centrum voor 
Onderwijswetenschappen (ICO)  

Lid Platformbestuur ICT en onderzoek SURF – per 1 april 2013 

Lid Bestuur Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA – per 1 juli 2013 

 
 

II  Raad van Toezicht - Personalia (ultimo 2013) 
Stichting Zuyd Hogeschool 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 als voorzitter 
toegetreden tot de Raad van Toezicht. 
 
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. Daarnaast bevat dit overzicht tevens het rooster van 
aftreden van de leden van de Raad van Toezicht. 
 
De leden Tindemans en Brams zijn per 31 december 2013 afgetreden, na beëindiging van hun 
tweede zittingstermijn. In hun opvolging is door de Raad, middels een open procedure en in 
afstemming met de medezeggenschap, voorzien. Op 17 december 2013 zijn Loet Smeets en 
Frank Corvers benoemd als lid van de Raad van Toezicht per 1 januari 2014. 
 

Gerard Mols 

naam prof. dr. Gerard P.M.F. Mols (1951) 

functie Hoogleraar strafrecht en strafprocesrecht bij de Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht 

nevenfuncties 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 

eerste benoeming 1 januari 2013 

lopende termijn 31 december 2016 

herbenoembaar ja 

Gerald Janssen 

naam drs. Gerald M.H. Janssen (1957) 

functie directeur Human Resources APG te Heerlen 

nevenfuncties lid Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool 
bestuurslid Stichting Regiobranding Zuid-Limburg 
bestuurslid Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad 
lid dagelijks bestuur Stichting SPO (secretaris) 
lid Raad van Toezicht Toneelgroep Maastricht 
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eerste benoeming 9 juni 2009 

lopende termijn 31 december 2016 

herbenoembaar neen 

Jan Tindemans 

naam drs. Jan J.M. Tindemans (1950) 

functie Chairman of the Board NV Holding Businesspark Luchthaven 
Maastricht-Aachen 

nevenfuncties lid Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool                                                          
lid Raad van Commissarissen Nazorg Limburg 
voorzitter Bestuur Stichting Talenacademie Nederland 

eerste benoeming 8 juni 2006 

lopende termijn 31 december 2013 

herbenoembaar neen 

Koen Brams 

naam drs. Koen L.M. Brams (1964) 

functie freelance onderzoeker en publicist 

nevenfuncties lid Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool 
lid Raad van Bestuur Edmond Hustinx Stichting                                       

 

 

eerste benoeming 8 juni 2006 

lopende termijn 31 december 2013 

herbenoembaar neen 

Mirjam Depondt 

naam Mirjam Depondt-Olivers (1961) 

functie algemeen directeur-bestuurder woningcorporatie Woonpunt, 
Maastricht 

nevenfuncties 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 

eerste benoeming 12 juni 2007 

lopende termijn 31 december 2014 

herbenoembaar neen 

Guy Peeters 

naam drs. Guy J.H.C.M. Peeters (1954) 

functie voorzitter Raad van Bestuur Maastricht UMC
+ , Maastricht 
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nevenfuncties lid Raad van Toezicht Zuyd Hogeschool  
lid Supervisory Board Center for Translational Molecular Medicine 
voorzitter Raad van Commissarissen Ease Travel Clinic & Health 
Support 
voorzitter Raad van Commissarissen CIRO Horn 
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 

eerste benoeming 22 januari 2008 

lopende termijn 31 december 2015 

herbenoembaar neen 

Loek Radix 

naam drs. Loek Radix (1956) 

functie Economic Consultant Radix Ad Visum  

 
nevenfuncties 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 

eerste benoeming 22 januari 2008 

lopende termijn 31 december 2015 

herbenoembaar neen 

Ezeg 
ha 

III  Centrale Medezeggenschapsraad - Personalia 

zittingstermijn 2012-2014 (peildatum 1-9-2013) 

geleding personeel Martin de Beer (voorzitter) 

 Jan Bertholet 

 Angelique Cappa 

 Pernelle van Loon 

 Han van de Staay 

 Frans Schoonbrood 

 Chrétien Straetmans 

 Ulrich Welter 

 Han Winteraeken 

  

geleding studenten Heleen Berends 

 Emed Debie 

 Etiënne Gorissen 

 Noël van Heesewijk 

 Sophie Hermans 



 

Jaarverslag 2013 / 75 

 

 
 

IV  Jaarrekening 2013 Stichting Zuyd Hogeschool (separaat)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Stéphanie Poolen   

 Niels Smallenbroek 

 Jens Somers 

 Srousht Waly 
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Colofon 

 

Contact 

bestuurssecretaris@zuyd.nl 

 

Juni 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. 


