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Personele ontwikkelingen

De Raad van Toezicht prijst zich gelukkig met de komst van de nieuwe 

leden Jan Tindemans en Koen Brams. Bij de samenstelling van de raad 

speelt binding met sectoren, waarvoor de hogeschool opleidt, een 

belangrijke rol. Just Fransen van de Putte is op verzoek van de Raad van 

Toezicht en het College van Bestuur in februari 2006 aangetreden als 

voorzitter ad interim. Ook de wens om het College van Bestuur weer te 

completeren en het daartoe vereiste traject van werving en selectie van 

een collegelid heeft de nodige aandacht van de raad gevraagd.

Lustrum en Kennis in Bedrijf

De grote manifestaties in 2006 in de vorm van de viering van het eerste 

lustrum onder de titel Hoger onderwijs in Europa en de jaarlijkse manifes-

tatie Kennis in Bedrijf (KIB) hebben de warme belangstelling van de raad. 

Het lustrumboek De Toekomst is nu dwingt in alle opzichten respect af. 

De lustrumviering was een uitgewogen combinatie van ernst en luim in 

een perfecte Europese gastronomische setting. Raadslid Lambert Zwiers 

was als juryvoorzitter wederom betrokken bij de toekenning van de KIB-

prijs. Initiatieven als deze om studenten te stimuleren en te belonen stelt 

de raad op prijs.

Verslag van de Raad van Toezicht

In 2006 heeft de Raad van Toezicht van de Hogeschool Zuyd vijf maal 

vergaderd. De raad heeft zijn statutaire taken en verantwoordelijkheden 

uitgeoefend in de vorm van het goedkeuren van jaarplan en begroting, 

jaarverslag en jaarrekening en het uitoefenen van het werkgeverschap 

voor de leden van het College van Bestuur. Inhoudelijk heeft de raad 

steeds in goed en collegiaal overleg met het college gesproken over 

belangrijke interne en externe ontwikkelingen voor de hogeschool en 

de omgeving, waarop ook dit verslag dieper ingaat.

Overlijden John Neervens

Met grote droefheid heeft de raad kennis genomen van het overlijden op 

3 november 2006 van zijn voorzitter John Neervens. Hij is als architect 

achter de fusie van onschatbare waarde geweest voor de totstandkoming 

van Hogeschool Zuyd en heeft als aimabele en betrokken voorzitter op 

voortreffelijke wijze steeds gestalte gegeven aan het werk van de Raad 

van Toezicht. 
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Hogeschool intern

Het College van Bestuur heeft de Raad van Toezicht op de hoogte 

gehouden van grote operaties binnen de hogeschool als de verhuis-

beweging tussen locaties, de nieuwbouw in Sittard en de ontwikkelingen 

op het vlak van onderwijs en onderzoek. Naast herstructurering van het 

onderwijsaanbod via concentratie van opleidingen in verbrede opleidin-

gen zijn ook de ontwikkelingen binnen lectoraten besproken. Aangegane 

samenwerkingsverbanden zijn in de raad beproken evenals de resultaten 

van accreditaties. De programma’s Ondernemerschap en Internationali-

sering zijn toegelicht evenals de plannen met de expertisecentra. Tot slot 

heeft de raad ook van gedachten gewisseld met de centrale medezeggen-

schapsraad, waarin deze onderwerpen eveneens aan bod zijn gekomen.

Governance

Eerder heeft de raad de HBO-branchecode governance geratificeerd; de 

uitwerking van de code op de hogeschoolpraktijk is in kaart gebracht en 

wordt voor een groot deel al gepraktiseerd. Voor zover nog nodig vindt 

aan de hand van best practices nadere uitwerking plaats. Voorzitter ad 

interim Just Fransen van de Putte heeft geparticipeerd in het landelijk 

overleg over salariëring van leden van colleges van bestuur. Uitwerking 

van de in de branchecode bedoelde ‘horizontale dialoog’ is voorgenomen 

voor de komende periode.

Resultaten

De hogeschool sluit het verslagjaar af met een positief financieel 

resultaat. Een eerder begroot tekort is omgebogen en zowel interne 

als externe meevallers en tegenvallers hebben daarin een rol gespeeld. 

De verdere versterking van de solide financiële positie door dit resultaat 

stemt tot tevredenheid.

De Raad van Toezicht spreekt tot slot graag zijn dank en waardering uit 

voor de inzet en betrokkenheid van alle medewerkers in 2006.

Heerlen, 13 juni 2007

namens de Raad van Toezicht,

mr. J.J. Fransen van de Putte,
voorzitter
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Uitvoering van Innovatieplan 2005-2008

Eind 2006 bevond Hogeschool Zuyd zich halverwege de uitvoering 

van haar veelomvattende Innovatieplan 2005-2008. Dit plan vormt de 

basis waarop een aantal belangrijke vernieuwingen planmatig worden 

doorgevoerd. De strategische doelstellingen die Hogeschool Zuyd zich 

voor de lopende planperiode heeft gesteld zijn ambitieus. Zo wil de 

hogeschool voldoen aan de vraag van de markt naar afgestudeerden 

die - naast uitstekende vakkennis - internationaal georiënteerd, markt-

gericht en onderzoekend zijn. 

Het realiseren van het Innovatieplan hangt voor een belangrijk deel 

af van de participatie van de medewerkers aan de uitvoering van de 

afzonderlijke vernieuwingsprojecten uit dat plan. Een ‘voorhoede’ van 

enthousiaste personeelsleden heeft de nieuwe doelstellingen actief 

opgepakt. Om echter veranderingen echt succesvol te laten zijn moet er 

uiteindelijk een royale meerderheid van medewerkers achter staan. De 

tweede helft van de planperiode, de jaren 2007 en 2008, is dan ook 

bedoeld om het draagvlak voor deze vernieuwingen bij medewerkers 

verder te verbreden en de resultaten ervan stevig te verankeren binnen 

de gehele organisatie.

Hogeschool Zuyd | Bericht van het College van Bestuur

Bericht van het College van Bestuur

De balans over 2006 opmakend, 
concluderen we als College van 
Bestuur dat de inspanningen 
van Hogeschool Zuyd in het 
afgelopen jaar veel positiefs 
hebben opgeleverd. 



7

Betrokken organisatie en betrokken medewerkers

De afbeelding op de omslag van dit jaarverslag toont een kunstwerk van 

Jeroen Wand, student aan de Academie Beeldende Kunsten Maastricht 

van Hogeschool Zuyd. Een knikkerbaan van uiterst dun balsahout, licht 

van kleur en gewicht, van 3 bij 3 millimeter en verwerkt tot een in detail 

uitgewerkte constructie. De drie knikkers staan symbool voor de drie 

partijen die samen een hogeschool ‘maken’: de student, de medewerker 

en het beroepenveld. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar 

leggen een eigen traject af.

Het kunstwerk is gekozen als jaarlijkse wisselprijs van “Kennis in Bedrijf” 

voor de winnende faculteit van Hogeschool Zuyd. Daarbij worden alle 

presentaties van net-afgestudeerden op criteria als ondernemerschap, 

internationale oriëntatie, haalbaarheid, toepasbaarheid, innovatie en 

niveau beoordeeld. Met “Kennis in Bedrijf” accentueert Hogeschool 

Zuyd haar rol als kennispoort in de Euregio; een belangrijke markt voor 

kennisuitwisseling tussen onderwijs, bedrijfsleven en instellingen. 

Het kunstwerk staat tevens symbool voor de waarden en oriëntaties die 

Hogeschool Zuyd belangrijk vindt, zoals vakmanschap en betrokkenheid. 

Met haar meerjaren beleid stimuleert de hogeschool haar medewerkers 

krachtig met zes zogenoemde kerncompetenties: resultaatgerichtheid, 

klantgerichtheid, samenwerking, omgevingsbewustzijn, materiedeskundig-

heid en veranderingsgerichtheid. 

De kansen die de medewerkers van Hogeschool Zuyd zien om zich binnen 

de eigen organisatie verder te ontplooien, gelden als belangrijke graad-

meter voor hun arbeidssatisfactie en -motivatie. Met gericht personeels-

beleid ondersteunt de hogeschool interne carrièrestappen.

De in het jaarverslag van de Commissie vertrouwenspersonen ongewenste 

omgangsvormen genoemde problematiek heeft onze aandacht en zal in 

2007 leiden tot structurele maatregelen.

Functies jaarverslag

Met dit jaarverslag legt Hogeschool Zuyd verantwoording af over haar 

resultaten in 2006. Met dit jaarverslag wordt tevens voldaan aan art. 

V-1b van de CAO Hoger Beroepsonderwijs 2006/2007 inzake het 

sociaal jaarverslag.

Naar aanleiding van dit jaarverslag nodigen wij onze stakeholders uit tot 

dialoog over beleidskeuzes, prioriteiten en ambities. Daarbij koesteren 

wij de voordelen van het groter verband, met behoud van de waarde van 

variatie en kleinschaligheid.

Tot slot dankt het College van Bestuur ieder die in 2006 heeft bijgedra-

gen aan de inspanningen en prestaties van Hogeschool Zuyd.

13 juni 2007

drs. Marianne Dunnewijk
Voorzitter College van Bestuur

Bericht van het College van Bestuur | Hogeschool Zuyd
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BNI Prijs

Charlotte van Mill, in 2005 afgestudeerd aan de afdeling Architec-

tuur Vormgeving van de Academie Beeldende Kunsten Maastricht, 

wint de BNI Prijs 2005. De Beroepsvereniging Nederlandse 

Interieurarchitecten looft deze prijs uit voor het beste afstudeer-

project. Charlotte wint met haar ontwerp voor Kaatjes Ketelhuis, 

een voorziening voor 24-uurs kinderopvang. Spelen en creatief 

bezig zijn staan centraal in het ontwerp. 

TV-programma RADAR

Sander van Kuijk en Bart van Grinsven, studenten Biometrie, 

helpen de redactie van het TV-programma RADAR een oplichter 

ontmaskeren. Ze gebruiken hiervoor de Mpaq, een nieuw meet-

instrument. De redactie vraagt de twee studenten om de verschil-

lende geluidsfragmenten te vergelijken met elkaar. Stemanalyses 

tonen een hoge mate van overeenkomst aan. Een conclusie die 

je zonder de meettechniek van de biometriestudenten niet 

kunt stellen.

Januari
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Januari

1. Hogeschool Zuyd 

1.1 | Profiel

Met de publicatie van haar Innovatieplan 2005-2008 heeft 

Hogeschool Zuyd nadere invulling gegeven aan haar missie om 

‘Euregionale kennispoort’ te zijn. Deze missie luidt:

“Hogeschool Zuyd is een kennisonderneming. Zij ontwerpt inspirerende, 

studentgerichte leeromgevingen voor initieel en post-initieel hoger beroeps-

onderwijs. De studiemogelijkheden die zij biedt zijn veelzijdig, qua inhoud 

en qua vorm. In haar nationaal en internationaal georiënteerde beroeps-

opleidingen legt de hogeschool de nadruk op kwaliteit en innovatie. 

Hogeschool Zuyd heeft een vitale functie voor de ontwikkeling van kennis, 

kunst en cultuur in haar omgeving - de Euregio. Zij verricht praktijkgericht 

onderzoek, ontwikkelt en verspreidt expertise. Zij functioneert binnen maat-

schappelijke netwerken en neemt deel aan cultuuruitingen voor diverse 

doelgroepen. De hogeschool is een flexibele organisatie, met aandacht 

voor mensen. Zij is inventief in het produceren van ideeën, effectief in 

het nastreven van toetsbare doelen”.
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Ten behoeve van de beheersing van aantal en complexiteit van plannen 

en voornemens in haar Innovatieplan 2005-2008 heeft de hogeschool 

de realisatie ter hand genomen met behulp van programmamanagement. 

De volgende zeven programma’s worden onderscheiden:

 • Expertisecentra

 • Ondernemerschap

 • Internationalisering

 • Grensverleggend Onderwijs

 • Corporate Governance

 • Medewerkers

 • ICT

De hogeschool heeft haar doelen 2006 per programma geformuleerd. 

In hoofdstuk 1.3 van dit jaarverslag wordt stilgestaan bij het programma 

Corporate Governance. De doelen en de realisatie van de programma’s 

Expertisecentra, Ondernemerschap, Internationalisering en Grensverleg-

gend Onderwijs worden besproken in hoofdstuk 2, het programma Mede-

werkers in hoofdstuk 3.1 en het programma ICT in hoofdstuk 3.2. 

De hogeschool stelde - als afgeleide van missie en innovatieplan - de 

volgende kritische succesfactoren en daarbij passende normen vast:

 •  kwalitatief hoogwaardig onderwijs, met landelijke toppers. Studenten 

voelen zich uitgedaagd en zijn tevreden over de geboden kwaliteit; 

een oordeel dat ook door de alumni blijvend wordt gedeeld. Accredi-

taties van opleidingen leiden steeds tot een positief resultaat, waarbij 

ten minste 7 van de 21 facetten als ‘goed’ worden gekwalificeerd.

 •  betrokken organisatie: organisatie en medewerkers werken aan de 

verbetering van zes kerncompetenties: resultaatgerichtheid, klantge-

richtheid, samenwerking, omgevingsbewustzijn, materiedeskundig-

heid, veranderingsgerichtheid. Tevredenheid van medewerkers over 

de eigen ontwikkelingsmogelijkheden, uitgedrukt in het rapportcijfer 

7 of hoger, geldt als een belangrijke graadmeter. Hierbij geldt een 

streefwaarde van 65% voor de faculteiten. 80% van de faculteiten 

haalt deze streefwaarde voor de hogeschool als geheel.

 •  worteling in omgeving: de hogeschool functioneert als een kennis-

poort. Zij doet dit door in de Euregio structurele kennisrelaties aan te 

gaan, maatschappelijk te ondernemen en betrokken te zijn bij kunst 

en cultuur. Dit gebeurt op alle niveaus: op het niveau van de hoge-

school, op het niveau van de afzonderlijke faculteiten en lectoraten 

en op het niveau van de individuele medewerker. 
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 •  internationalisering, met een sterke verankering in de Europese 

onderwijsruimte. Vanuit Euregionale basis wil de hogeschool een 

plaats veroveren op de internationale onderwijsmarkt en een 

meerwaarde bieden aan studenten, medewerkers, beroepenveld 

en omgeving. Studenten van de hogeschool bereiden zich voor op 

hun beroep in een bij hun opleiding passende, internationale leer-

omgeving. Voor medewerkers worden mogelijkheden tot interna-

tionale professionalisering ondersteund. De hogeschool haakt haar 

expertise aan bij Euregionale partnerhogescholen en verwerft een 

internationale uitstraling.

 •  studierendement: aanhoudende aandacht voor verbetering van 

studierendement staat centraal bij de faculteiten. Voor de faculteiten 

geldt als na te streven rendement dat per studentencohort ten minste 

60% van de studenten binnen vijf jaar een opleiding afrondt met 

het behalen van het diploma. Voor de hogeschool als geheel geldt 

als streefcijfer 65%.

 •  ondernemerschap: met haar programma Ondernemerschap wenst 

de hogeschool langs drie lijnen systematisch bij te dragen aan het 

versterken van ondernemerschap in Limburg. De eerste lijn richt zich 

Nano-ingenieurs

Nanotechnologie opent nieuwe mogelijkheden, zoals glasharde 

coatings, medicijnen die pas op de juiste plek in het lichaam actief 

worden of zelfreinigende oppervlakken. De industrie staat te sprin-

gen om deskundigen op dit vlak. De faculteit Life Sciences start als 

eerste in Nederland de onderwijslijn Nanotechnologie. Studenten 

maken kennis met de verschillende toepassingen van nanotechno-

logie in theorie en praktijk. Dit project is een initiatief van de facul-

teit Life Sciences, het Centre of Expertise Life Sciences (CEL) met 

bijdragen van DSM, Technocentrum Zuid-Limburg en de provincie 

Limburg. 

Februari

C
A

L
E

N
D

A
R

IU
M

Februari

Hogeschool Zuyd | Profiel
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op het stimuleren van ondernemerschap bij studenten van de hoge-

school; een tweede lijn werkt uit hoe bestaand ondernemerschap in 

Limburg wordt ondersteund. De derde lijn beoogt nieuwe onderne-

mingen te initiëren, als student companies en ‘leerbedrijven’.

 •  financieel gezond: behoud van marktaandeel en continuïteit van de 

hogeschool staan voorop. Het exploitatieresultaat komt overeen met 

de begroting. Ontwikkeling van faculteitsreserves beloopt 0-25% 

over de eigen opbrengsten. Voor de hogeschool geldt als eis aan de 

financiële reserve een solvabiliteit van 25-33%, uitmondend in een 

vermogenspositie tussen € 31 en 45 miljoen.

Een set van 16 stuurgetallen moet een monitoring van de prestaties 

over een langere periode mogelijk maken. Deze stuurgetallen dienen 

als referentie bij sturing en verantwoording in de relatie tussen College 

van Bestuur en managers en tussen College van Bestuur en Raad van 

Toezicht. Enkele van deze getallen waren reeds in het verslagjaar beschik-

baar, een aantal andere zal in de loop van 2007 verzameld worden.

1.2 | Instelling

Organisatie Hogeschool Zuyd

Hogeschool Zuyd is gevestigd in de drie Limburgse steden Heerlen, 

Maastricht en Sittard. Zij telt ongeveer 13.500 studenten, bijna 1600 

medewerkers en verzorgt meer dan 50 opleidingen, verdeeld over de 

sectoren Economie, Gedrag & Maatschappij, Gezondheidszorg, 

Kunsten, Onderwijs en Techniek.

De opleidingen van Hogeschool Zuyd werden in 2006 verzorgd door 

19 faculteiten. De leiding van een faculteit berust bij de faculteits-

directeur. Deze is integraal verantwoordelijk voor de primaire processen 

en het strategische beleid van de faculteit, evenals voor de bedrijfs-

voering. De directeur oefent zijn taken en bevoegdheden uit binnen de 

kaders van het meerjarig beleidsplan van de hogeschool, de jaarlijkse 

beleidsbrief van het College van Bestuur en de managementafspraken 

tussen college en faculteitsdirectie. 

Hogeschool Zuyd telde eind 2006 twaalf lectoraten en daarmee 

verbonden kenniskringen. Deze ressorteren rechtstreeks onder het 

College van Bestuur.

Instelling | Hogeschool Zuyd



12 Hogeschool Zuyd | Instelling

Betaald werk

Ruim de helft van de Hogeschool Zuyd alumni vindt direct een 

baan die aan de wensen en de ambities voldoet. Bijna iedereen heeft 

betaald werk. Die conclusies trekt Flycatcher Internet Research na 

een onderzoek onder afgestudeerden van Hogeschool Zuyd. Opval-

lende conclusies zijn verder dat tweederde van de alumni een vaste 

baan heeft. Iets meer dan de helft, 60%, werkt in Limburg, de rest 

daarbuiten. De gemiddelde werkweek bedraagt 35 uur en daarvoor 

krijgen ze gemiddeld € 2506 bruto per maand uitbetaald. 

Creatieve nacht

De creatieve industrie staat in binnen- en buitenland hoog op de 

agenda, als aanjager voor de economie. Ook in Zuid-Limburg, waar 

de Lange Nacht van de Creativiteit plaatsvindt. Hogeschool Zuyd is 

actief betrokken bij deze 7 uur durende live televisieuitzending op 

L1. Er wordt onder andere voor DSM gebrainstormd over toepas-

singen voor de ultralichte film Solupor. Liefst 235 ideeën worden 

geopperd. “Méér dan ons target”, zegt Willem-Jan van Asselt, 

directeur van DSM Solupor, daags na de lange nacht. Hij schat dat 

misschien wel 80% van de ideeën de moeite waard is om verder te 

bekijken. 
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MaartMaart

Tussen faculteiten, lectoraten/kenniskringen en contractactiviteiten zijn 

samenwerkingsverbanden aangebracht in de vorm van expertisecentra. 

Deze dragen er zorg voor dat de in de hogeschool aanwezige kennis toe-

gankelijk wordt voor de externe omgeving en tevens dat kennis uit deze 

omgeving als input voor innovatie binnen de hogeschool wordt gehaald. 

De hogeschool heeft hieraan de organisatorische consequentie verbonden 

dat de verantwoordelijkheid voor contractactiviteiten en onderzoek bij de 

faculteitsdirecties en de lectoren komt te liggen. 

De hogeschool kent bestuursdiensten en ondersteunende diensten. De 

bestuursdiensten omvatten een bestuurssecretariaat, een Beleidsadvies-

groep en een Audit & Control Groep. De Beleidsadviesgroep staat het 

college terzijde bij de totstandkoming van beleid op vrijwel alle terreinen. 

De Audit & Control Groep ondersteunt college en management bij plan-

ning & control en kwaliteitszorg. De drie bestuursdiensten opereren als 

zelfsturende teams.

Ook de ondersteunende diensten opereren ten behoeve van het goed 

functioneren van onderwijs, onderzoek en organisatie. De leiding van 

deze gezamenlijke diensten berustte in het verslagjaar bij een directeur 

ondersteunende diensten die rechtstreeks verantwoording aflegde aan 

het College van Bestuur. 
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De ondersteunende diensten zijn onderverdeeld in frontoffice- en back-

office diensten. Frontoffice diensten hebben taken die direct met de 

vrager (de klant) van een dienst te maken hebben. Backoffice diensten 

verrichten taken in de sfeer van planning, beheer, onderhoud en 

ontwikkeling van systemen.

De frontoffice diensten werken in teams en staan onder leiding van 

locatiemanagers. 

De backoffice diensten met een relatief grote omvang worden aange-

stuurd door een hoofd van dienst. De diensten met een kleine omvang

- Kennismanagement, Studentenadministratie, Interne/externe commu-

nicatie, Bestuurlijk juridische zaken en het Projectenbureau - werken met 

een teamcoördinator. 

In het verslagjaar heeft het College van Bestuur een voorstel gedaan tot 

inrichting van een Dienst Studentzaken. Het ligt in de bedoeling hierin 

alle activiteiten op het terrein van instroom, doorstroom en uitstroom 

te bundelen. Na overleg met faculteiten en medezeggenschapsraad zal 

hierover een besluit worden genomen.

Het College van Bestuur heeft ultimo 2006 besloten te onderzoeken in 

hoeverre een zogenaamd shared service center (in samenwerking met de 

Open Universiteit Nederland en het ROC Arcuscollege te Heerlen) een 

meerwaarde kan opleveren voor de hogeschool, in het bijzonder voor de 

ondersteunende diensten en processen. In de loop van 2007 moet duide-

lijk worden of dit een begaanbaar pad zal zijn.

In het organogram op pagina 14 is de organisatie van de hogeschool 

globaal weergegeven.

Instelling | Hogeschool Zuyd
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 Onderwijs
 
 Economie & Talen  
 
 Kunsten
  
 Gedrag & Maatschappij

College van Bestuur

Staf & ondersteunende diensten

Lectoraten

Expertisecentra

Domeinen

 Techniek & Informatica

 Gezondheidszorg

Hogeschool Zuyd | Instelling

Organisatiestructuur Hogeschool Zuyd
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Het bestuur en beheer van de hogeschool als geheel berusten bij het 

College van Bestuur. De portefeuilleverdeling van het college tijdens het 

verslagjaar was als volgt:

 •  mevrouw drs. M.H. Dunnewijk- Budé (voorzitter): coördinatie hoge-

schoolbeleid, marketing en externe vertegenwoordiging, HRM, ICT, 

vastgoed & facilitaire zaken, ondersteunende diensten;

 •  de heer dr. J.M.H.M. Willems (lid): onderwijs, onderzoek, financiële 

zaken, kwaliteitszorg, studentenzaken en studentenvoorzieningen.

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het beleid van het 

College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de hogeschool. 

In september heeft de Raad uitgesproken dat aanvulling met een derde 

lid van het college gewenst is en besloten de benoemingsprocedure te 

starten. De invulling van de vacature zal naar verwachting begin 2007 

haar beslag krijgen.

Herschikking opleidingen en faculteiten

In de loop van het verslagjaar hebben er herschikkingen van faculteiten 

of voorbereidingen daarop plaatsgevonden:

 •  de faculteiten Verpleegkunde en Ergotherapie zijn samengebracht in 

de nieuwe faculteit Gezondheid & Zorg te Heerlen. 

 •  per 1 september 2006 zijn de opleidingen Management in Zorg & 

Dienstverlening, Personeel & Arbeid en Management, Economie & 

Recht samengevoegd tot één faculteit People & Business Manage-

ment te Sittard. Een gelijknamige brede bachelor zal met ingang van 

1 september 2007 van start gaan.

 •  de drie sociaal-agogische faculteiten Sociaal Pedagogische Hulp-

verlening (SPH) Sittard, SPH Maastricht en Sociaal Werk zijn tot 

één nieuwe faculteit Sociale Studies te Sittard samengevoegd. Per 

1 september 2006 zijn de opleidingen Culturele & Maatschappelijke 

Vorming (CMV), Maatschappelijk Werk & Dienstverlening (MWD) en 

SPH in afbouw en is gelijktijdig gestart met een brede bachelor Social 

Work. De faculteit is in Sittard gevestigd, waarbij de in afbouw zijnde 

opleiding SPH ook nog in Maastricht gehuisvest is. 

 •  de opleiding Logopedie maakt sinds september 2006 deel uit van de 

faculteit Gezondheid & Techniek te Heerlen.





Het grote misverstand rond de nieuwe toetsvormen is dat men 
denkt dat kennis niet meer getoetst hoeft te worden. “Kennis 
is en blijft net zo belangrijk als je dat als opleiding wilt”, aldus 
Bert Kok. “Kennistoetsen blijven gehandhaafd, maar je moet 
dan wel uitleggen hoe deze zich verhouden tot de rest.” Deze 
samenhang tussen de toetsen is essentieel voor de kwaliteit van 
je onderwijs. Dat is een expliciete eis vanuit de accreditatie, die 
vraagt naar de verhouding tussen lesstof en toetsen en tussen 
toetsen onderling. 

INTEGRAAL
Wat echt nieuw zal zijn, is dat studenten integrale toetsen gaan 
afleggen. Die hebben niet altijd tot doel de student een cijfer te 
geven, maar geven inzicht in hoe ver hij is en waar hij nog aan 
moet werken. Toetsen worden zo gebruikt om het studiegedrag 
van studenten te beïnvloeden. Anneke Bax: “Feedback wordt 
überhaupt een belangrijk element in de nieuwe toetsen. Zo 
worden toetsen een leermoment.”

MOEILIJKER
Toetsen maken wordt moeilijker voor de docenten. Bert Kok: 
“Docenten zullen bijvoorbeeld moeten zoeken naar een casus 
waarin verschillende aspecten van een vak en de bijbehorende 
competenties naar voren komen. Dat is lastig en stelt hoge eisen 
aan de creativiteit en het inzicht van docenten.” 

MAKELAARSROL
De ultieme toets in het nieuwe onderwijsmodel is de toets 
waarbij de student zelf bepaalt wat hij getoetst wil zien, hoe en 
door wie. Vraaggestuurd toetsen. Bert en Anneke merken dat dit 
voor velen nog een stap te ver is. Het onderwerp staat zeker in 
de belangstelling maar veel docenten handelen er nog niet naar. 
“Daarom willen wij een makelaar zijn, ze in contact brengen met 
elkaar, zodat ze van elkaar kunnen leren”, zegt Bert Kok. Toets-
ontwikkeling heeft op alle faculteiten een behoorlijke impact. 
Moeilijk is dat de onderwijsactiviteiten gewoon doorgaan, 
terwijl je aan het ontwikkelen bent: ‘Tijdens de verbouwing 
gaat de verkoop gewoon door’. 
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 NAAM:  BERT KOK & ANNEKE BAX

 FUNCTIE:  DOCENT EN LID MAATWERKTEAM PROGRAMMA 
GRENSVERLEGGEND ONDERWIJS & LID MAATWERK-
TEAM PROGRAMMA GRENSVERLEGGEND ONDERWIJS

 OVER:   TOETSEN IN VRAAGGESTUURD COMPETENTIE-
GERICHT MAATWERKONDERWIJS

COMPETENTIEGERICHT TOETSEN
Hogeschool Zuyd werkt aan de realisatie van vraaggestuurd 
competentiegericht maatwerkonderwijs. Niet alleen de onder-
wijsfilosofie verandert, maar natuurlijk daardoor ook de didacti-
sche vormen. De student komt nog meer dan voorheen centraal 
te staan, met de nadruk op zijn of haar competenties. Dat vraagt 
om een andere manier van toetsen.

Bert Kok en Anneke Bax ondersteunen samen met Renée Verwey 
(docente en lid maatwerkteam) opleidingen in de ontwikkeling 
van nieuwe toetsvormen. Veel opleidingen ontwikkelen eerst het 
onderwijs en schakelen daarna het team in om toetsen mee te 
ontwikkelen. “Jammer”, zegt Bert Kok. “Dat is de omgekeerde 
weg. Je moet eigenlijk eerst weten waarop je studenten gaat 
toetsen. En dan redeneer je terug naar wat ze daarvoor moeten 
weten, kennen en kunnen.” 

KENNIS TOETSEN
Vier trefwoorden typeren het nieuwe onderwijsmodel: kwaliteit, 
integraal, flexibel en studentgericht. Die trefwoorden gelden 
ook voor de nieuwe toetsvormen. Anneke Bax denkt dat een 
van de grote verschillen tussen oude en nieuwe toetsen is, dat 
er meer met een mix van toetsvormen zal worden gewerkt om 
zicht te krijgen op de competenties van een student. “In het 
oude systeem lag soms de nadruk op detailkennis, dat doet geen 
recht aan het vak in zijn geheel. Redeneer wat belangrijk is voor 
het vak en stem daar de vragen op af. En vraag je zelf wat je wilt 
testen: kennis, inzicht of vaardigheden?” 
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 •  de opleidingen Commerciële Economie, Food & Business en Small 

Business & Retail Management zullen met ingang van 1 september 

2007 afgebouwd worden en tegelijkertijd zal de brede bachelor 

Commercieel Management van start gaan. Tevens zal de naam 

van de faculteit veranderen van HEAO Marketing Management in 

Commercieel Management. De vestigingsplaats blijft Sittard.

 •  de opleiding Communication & Multimedia Design is verhuisd van 

Heerlen naar Maastricht. De opleidingen Informatie Dienstverlening 

& Management en Bedrijfskundige Informatica worden afgebouwd en 

tegelijkertijd wordt de nieuwe brede bachelor Information Manage-

ment gestart. De opleidingen zijn met ingang van 1 september 2006 

in Sittard gevestigd.

 •  het voornemen om de opleiding International Business & Manage-

ment Studies van Sittard naar Maastricht te verhuizen is uitgesteld 

met het oog op de nog uit te voeren verbouwingen in Maastricht. 

Naar verwachting zal de verhuizing in 2008 plaatsvinden.

Hogeschool Zuyd | Instelling

Limburgse studentenvakbond

Limburg is een witte vlek op de landkaart van de Landelijke 

Studentenvakbond (LSVb). Totdat Tom Vroemen en Bart Willems, 

studenten van de faculteit Techniek, de eLSU (Limburgse Studenten 

Unie) oprichten. Ze zijn tot dit initiatief gekomen omdat ze 

verwachten door breed samen te werken in het Limburgs hoger 

onderwijs, studenten meer invloed krijgen en problemen beter 

kunnen aankaarten en oplossen. 

Netwerk op de TEFAF

De jaarlijkse kunstbeurs TEFAF trekt uit de hele wereld bezoekers. 

Internet is ook in deze sector niet meer weg te denken. Stand-

houders willen op hun stand direct toegang tot het internet. 

Studenten van de opleiding Netwerk Infrastructuur Design van 

Hogeschool Zuyd hebben voor de vijfde keer in successie op de 

beursvloer het netwerk aangelegd en in de lucht gehouden. Liefst 

120 standhouders hebben tijdens de beurs draadloos toegang tot 

het web, via een streng beveiligde verbinding. Beveiliging is ook 

in de virtuele kunstwereld onmisbaar. 
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Opleidingen en faculteiten van Hogeschool Zuyd in 2006

Tabel: CROHO-geregistreerde bachelor opleidingen (Bc) en master opleidingen (Ma)

Faculteit en directeur

Gezondheid & Techniek (Heerlen)
drs. Peter Hilderink

Gezondheid & Zorg (Heerlen)
drs. Frits Benjamins

Bouw (Heerlen)
drs. Bert Schroën

Life Sciences (Heerlen)
drs. Joost Ruland

Techniek (Heerlen)
ing. Rob Ruijgrok

Facility Management (Heerlen)
drs. Ad Smits

Onderwijs (Heerlen, Maastricht)
drs. Peter van Mulkom

Opleiding (bc=bachelor; ma=master)

Bc-Biometrie 

Bc-Fysiotherapie 

Bc-Logopedie 

Bc-Ergotherapie 

Bc-Creatieve Therapie

Bc-Verpleegkunde 

Bc-Maatschappelijke Gezondheidszorg

Ma-Advanced Nursing Practice (ANP)

Bc-Bouwkunde

Bc-Bouwtechnische Bedrijfskunde

Bc-Civiele Techniek

Bc-Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Bc-Chemie

Bc-Chemische Technologie

Bc-Elektrotechniek

Bc-Technische Bedrijfskunde

Bc-Werktuigbouwkunde

Bc-Facility Management

Bc-Leraar Basisonderwijs (Heerlen)  

Bc-Leraar Basisonderwijs (Maastricht)

Ontwikkelingen in 2006 en 2007

In 2006 is de Bc-Logopedie aan deze 

faculteit toegevoegd.

In 2006 zijn de voormalige faculteiten 

Ergotherapie en Verpleegkunde samen-

gevoegd. 

De Bc-Maatschappelijke Gezondheidszorg 

is in afbouw en wordt opgenomen in het 

profi el van de Bc-Verpleegkunde

Vanaf 1 september 2007 worden de drie

opleidingen afgebouwd en start de brede 

Bc- Built Environment.

Ó
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ICT (Heerlen, Maastricht, Sittard)
drs. Frits Simon

Academie voor Beeldende Kunsten Maastricht

drs. Peter Fransman

Academie van Bouwkunst Maastricht

ir. Niek Bisscheroux

Conservatorium Maastricht

dhr. Harrie van den Elsen

Toneelacademie Maastricht

drs. Leo Swinkels 

Internationale Communicatie (Maastricht)
mw. drs. José Mastenbroek

Hoge Hotelschool Maastricht

dhr. Lodewijk van de Grinten

Sociale Studies 

mr. ing. Kees van Aken

Bc-Informatica (Heerlen)
Bc-Netwerk Infrastructuur Design (Heerlen)
Bc-Technische Informatica (Heerlen)
Bc-Communication and Multimedia Design (Maastricht)
Bc-Information Management 

(Sittard, brede bachelor in opbouw)
Bc-Bedrijfskundige Informatica (in afbouw)
Bc-InformatieDienstverlening & -Management 

(in afbouw) 
Bc-Autonome Beeldende Kunst 

Bc-Docent Beeldende Kunst en Vormgeving 

Bc-Vormgeving

Ma-Architectuur

Bc-Docent Muziek   

Bc-Muziek  

Voortgezette Opleiding Muziek  

Bc-Docent Drama    

Bc-Theater  

Bc-Hogere Europese Beroepen Opleiding 

Bc-International Business and Languages

Bc-Oriëntaalse Talen en Communicatie

Bc-Vertaalacademie

Bc-Hoge Hotelschool Maastricht

Bc-Social Work (brede bachelor)
in afbouw: 

* Bc-Culturele en Maatschappelijk Vorming 

* Bc-Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 

*  Bc-Sociaal Pedagogische Hulpverlening 

(Sittard en Maastricht) 

De opleiding Kort-HBO Informatica 

(Heerlen) is afgebouwd.

In 2006 zijn de drie oude faculteiten SPH-

Maastricht, SPH-Sittard en Sociaal Werk 

(Sittard) samengevoegd tot één faculteit 

Sociale Studies.

Ó
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HEAO Financieel Management (Sittard)
dhr. Jean Geelen (tot 1 oktober 2006)

Commercieel Management (Sittard)
mw. Ans van der Klauw, ma

People & Business Management (Sittard)
mw. drs. Trui ten Kampe

Recht (Sittard)
mr. drs. Jac Stevens, bc

Faculteiten Academie voor Beeldende Kunsten / 

Toneelacademie / Conservatorium 

(initiatief van de Alliantie Kunsten Fontys Zuyd)

Bc-Accountancy

Bc-Bedrijfseconomie

Bc-International Business and Management Studies

Bc-Commerciële Economie 

Bc-Food and Business

Bc-Small Business and Retail Management

Bc-Management in de Zorg (en Dienstverlening)

Bc-Management, Economie en Recht

Bc-Personeel & Arbeid

Bc-Hogere Juridische Opleiding (brede Bc)
Bc-Sociaal Juridische Dienstverlening

Ma-Kunst en Educatie 

Naam faculteit tot 1 september 2006 HEAO 

Marketing Management.

Per 1 september 2006 Bc-Management, 

Economie & Recht ondergebracht in nieuwe 

faculteit People & Business Management.

Vanaf 1 september 2007 afbouw huidige 

drie Bc’s en start brede Bc-Commercieel 

Management

Nieuwe faculteit vanaf 1 september 2006. 

Opleidingen afkomstig uit de voormalige 

faculteiten Logopedie, HEAO Marketing 

Management en Arbeid & Recht.

1 september 2007 start brede Bc-People & 

Business Management en afbouw huidige 

drie Bc’s.

Per 1 sept. 2006 gestart.

Per 1 sept. 2006 in afbouw.

Naam faculteit tot 1 september 2006 

Arbeid & Recht. Bc-Personeel & Arbeid 

naar nieuwe Faculteit People & Business 

Management.

HBO-master, geaccrediteerd in 2006. 

Start per 1 januari 2007.
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Faculteit

Verpleegkunde (Heerlen)

Gezondheid & Zorg (Heerlen)

Academie voor Beeldende Kunsten Maastricht

Hoge Hotelschool Maastricht

People & Business Management (Sittard)

Sociale Studies (Sittard)

Opleiding (bc=bachelor; ma=master) 

Inservice-opleidingen met Bc-niveau:

* Operatieassistent en Anesthesiemedewerker

* Radiodiagnostisch Laborant

Ma-Vaktherapiën

Ma-Postgraduate Course in Scientific Illustration 

(in samenwerking met UM)
Ma-Innovative Hospitality Management

MBA Hotel and Tourism Management

MBA-Personal Leadership in Innovation & Change

Ma-Comparative European Social Studies 

(Macess, Maastricht)

Ontwikkelingen in 2006 en 2007

Aanvraag Toets Nieuwe Opleiding NVAO 

in voorbereiding

Aanvraag Toets Nieuwe Opleiding NVAO 

in voorbereiding

Aanvraag Toets Nieuwe Opleiding NVAO 

voor MBA in voorbereiding in 2007

Aanvraag Toets Nieuwe Opleiding NVAO 

in voorbereiding

Tabel: niet CROHO-geregistreerde bachelor opleidingen (Bc) en master opleidingen (Ma) 

Hogeschool Zuyd | Instelling
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Tabel: lectoraten en lectoren per einde verslagjaar

Lectoraat

Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten

Kennisorganisaties en Kennismanagement

Autonomie en Participatie

Comparative European Social Research and Theory

Kennisontwikkeling Vaktherapieën

Toerisme en Cultuur

Geïnspireerd Leren (i.s.m. Hogeschool Drenthe en  
Hogeschool Helicon)
Infonomie en Nieuwe Media

Life Sciences

Duurzame Ontwikkeling (i.s.m. Universiteit 
Maastricht en Open Universiteit Nederland)
Technologie in de Zorg

Nieuwe Energie

Lector 

dr. Chiel Kattenbelt

drs. Frank Lekanne Deprez

mw. dr. Sandra Beurskens

dr. Nol Reverda

dr. Henk Smeijsters

dr. Will Munsters

dr. Maarten Dolk

mw. dr. Irma van der Ploeg

prof. dr. Paul Borm

mw. dr. Geja Hageman

prof. dr. Pim Martens

dr. Luc de Witte

dr. Thijs Soede

dr. Jacques Kimman

Ontwikkelingen in 2006 en 2007

Lector tot 1 januari 2007

Lector vanaf 1 oktober 2006, als opvolger 

van dr. Luc de Witte, thans lector Techno-

logie in de Zorg.

Lector vanaf 1 september 2006, 

als opvolger van drs. Henk Sangen 

In 2006 is mw.dr. Geja Hageman benoemd 

tot (co-)lector.

Nieuw lectoraat , ingesteld per 2 oktober 

2006

Nieuw lectoraat. Start en benoeming lector 

op 15 december 2006
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1, 2 Bron: www.hbo-raad.nl
3 Bron: www.hbo-raad.nl Gegevens over 2006 nog niet bekend.

Kerncijfers Hogeschool Zuyd

Aantal ingeschreven studenten Hogeschool Zuyd 1

14.000

13.500

13.000

12.500

12.000

11.500

11.000

2002 2003 2004 2005 2006

Verdeling ingeschreven studenten 
Hogeschool Zuyd 2006 naar sector

HEO

HGZO

HPO

HSAO

HTNO

KUO

Marktaandeel ingeschreven studenten 
Hogeschool Zuyd 2

3,85%

3,80%

3,75%

3,70%

3,65%

3,60%

2002 2003 2004 2005 2006

Student/personeel ratio Hogeschool Zuyd 3

14

13,5

13

12,5

12

11,5

11

10,5

2002 2003 2004 2005 2006

HsZuyd

HBO-landelijk
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12.356

12.818

13.300
13.428

13.576

3,79%
3,78%

3,80%

3,72%

3,67%

13,0

11,6 11,6

13,2

11,5

13,5

11,3

13,7

11,5



25Instelling | Hogeschool Zuyd

4 Bron: Management Informatie Systeem Hogeschool Zuyd

Aantal medewerkers: docenten / ondersteunende medewerkers 4

2003  2004  2005 2006

1600
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0

Doc.

Onderst.

Tot.

897

521

1418

944

561

1505

926

586

1512

941

592

1533
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1.3 | Governance

Hogeschool Zuyd hecht gelet op haar strategie grote waarde aan 

maatschappelijke verankering. Zij tracht dit vorm te geven door een 

ondernemende hogeschool te zijn. Om dit doel mogelijk te maken is 

transparantie en verantwoording aan belanghebbenden over beleids-

vorming, doelen en resultaten onmisbaar. In haar verantwoording wil de 

hogeschool tevens kunnen aantonen dat zij de haar toegekende middelen 

op verantwoorde manier inzet, en dat zij daar controle over heeft. De 

toenemende samenwerking met het werkveld, noodzakelijk vanwege de 

ondernemende ambities van de hogeschool, geeft de organisatie een 

enigszins hybride karakter: deels publiek, deels privaat. Aan de scheiding 

tussen geldstromen uit overheidsbekostiging en geldstromen uit andere 

bronnen worden hogere eisen gesteld dan voorheen. Dus ook aan de 

processen die dit moeten borgen. Ondernemen betekent daarnaast risico 

nemen. Een systematische benadering van risicomanagement is dan ook 

op alle niveaus vereist.

Hoe de hogeschool aan de hierboven omschreven eisen en doelstel-

lingen in 2006 heeft gewerkt kan worden beschreven aan de hand van 

resultaten 2006 van het strategische innovatieprogramma Corporate 

Governance. Dit programma startte in 2005 en zal tegen einde 2007 

worden afgerond. Initiatieven ter verbetering van verantwoording, 

beheersing van bedrijfsprocessen en sturing zijn via dit programma 

op elkaar afgestemd en mede aangestuurd.

Hogeschool Zuyd | Governance

Nieuwe ziekenhuiszorg

Het Maaslandziekenhuis bouwt in Sittard-Geleen het ziekenhuis 

van de 21e eeuw. Hospitality, patiëntgecentreerde zorg én digitali-

sering staan hoog op de agenda. Voor het realiseren van de ambities, 

zoekt het ziekenhuis toenadering tot Hogeschool Zuyd. Beide par-

tijen tekenen een overeenkomst die de samenwerking een duur-

zaam karakter moet geven. Gezamenlijk zal nieuwe kennis ontwik-

keld gaan worden, die zowel in het ziekenhuis als in het onderwijs 

toepasbaar is. 

Praktijknabij Leren

Het zorg- en innovatiecentrum Sevagram richt in de verpleeg-kli-

niek in Heerlen een revalidatie-afdeling in, die geleid wordt door 

leerlingen van de HBO-V van Hogeschool Zuyd en verpleging en 

verzorging van het Arcuscollege, het ROC in Heerlen. De leerling-

verpleegkundigen en -verzorgers worden niet alleen door het vaste 

personeel begeleid, maar ook door docenten. De afdeling is uniek 

en biedt de studenten en leerlingen de kans om praktijknabij te 

leren. 

April

C
A

L
E

N
D

A
R

IU
M

April



27

Planning & control

Faculteiten, ondersteunende diensten, expertisecentra en lectoraten 

baseren zich bij planning van en verantwoording over hun beleid op een 

set door het College van Bestuur vastgestelde stuurgetallen. In 2006 is de 

set getoetst op relevantie voor de bedrijfsdoelen en compacter gemaakt. 

Vervolgens is een nieuwe opzet voor planning van het meerjarenbeleid 

en het jaarplan ontwikkeld en in gebruik genomen. In deze opzet is een 

directer verband gelegd tussen de stuurgetallen en de beleidsdoelen. 

Om de integriteit van bedrijfsinformatie in het management informatie 

systeem (MIS) te garanderen zijn binnen een project AO/IC procedures 

vastgelegd en geborgd rondom dit systeem.

Risicomanagement

Ten behoeve van governance-aspecten als sturing en beheersing is een 

eenduidige systematiek van risicomanagement vereist. In 2006 heeft 

de hogeschool daartoe deelgenomen aan een landelijke workshop ter 

inventarisatie van risico’s in het beroepsonderwijs. Tevens nam Hoge-

school Zuyd deel aan een specifieke HBO-risico benchmark. Dit vormde 

de opmaat tot een breder uitgevoerd traject van invoering van een 

systematiek voor risicomanagement. Deze systematiek krijgt haar plaats 

in de planning & control cyclus. Om de butgethouders in de hogeschool 

hiermee vertrouwd te maken is een traject voor deskundigheidsbevorder-

ing ontwikkeld waarin de belangrijkste begrippen en technieken worden 

geleerd. 

Governance | Hogeschool Zuyd

Ondernemen staat dikwijls gelijk aan risico nemen. Doel van het risico-

management is om op systematische manier risico’s te beschrijven en 

vervolgens transparant te maken of en hoe beheersmaatregelen worden 

getroffen. Dit komt niet alleen de duidelijkheid in de planning & control 

ten goede, maar ook de communicatie over te nemen risico’s.

Procesverbetering

Omdat de toenemende taakstellingen op het gebied van onderzoek en 

ondernemerschap andere eisen stellen aan de manier van bedrijfsvoering 

moet de hogeschool kunnen vertrouwen op de efficiëntie en transparan-

tie van de vele daaronder liggende processen. Primair werd daartoe in 

2006 de ondersteuning van de onderwijsprocessen ter hand genomen. 

Onderzoek naar en beschrijving van deze processen heeft in 2006 geleid 

tot invoering van beschrijving en normering van de processen ‘roostering’, 

‘toetsing’, ‘studieadvies’ en ‘diplomasupplement’ alsmede enkele andere 

daaraan gekoppelde processen. 

De processen ter ondersteuning van andere bedrijfsfuncties zijn in het 

project AO/IC eveneens geanalyseerd, beschreven en gestandaardiseerd. 

Waar nodig wordt ook hier met behulp van prestatie-indicatoren de kwa-

liteit gemeten om permanente procesverbetering mogelijk te maken. Op 

deze wijze werkt de hogeschool aan een steeds beter op de organisatie 

toegespitste administratieve organisatie en interne control. 
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Jaarverslag

De hogeschool heeft onder de ontvangers van haar jaarverslag 2005 een 

onderzoek gehouden naar hun waardering voor de geboden informatie. 

Bij dit onderzoek werd een methodiek gehanteerd waarmee belang-

hebbenden op systematische manier getypeerd kunnen worden via een 

combinatie van belang, urgentie en legitimiteit. De resultaten van dit 

onderzoek hebben voor de toegankelijkheid en de verspreiding van het 

jaarverslag 2006 al positieve gevolgen. Op basis van aanbevelingen naar 

aanleiding van dit onderzoek zal bovendien de inhoudelijke opzet vanaf 

het jaarverslag 2007 worden heroverwogen.

Hogeschool Zuyd | Governance

Lustrumviering Hogeschool Zuyd

Op maandag 15 mei viert Hogeschool Zuyd haar eerste lustrum. 

“Hoger Onderwijs in Europa”, is het veelbelovende thema. 

‘s Ochtends zijn er op de drie locaties symposia. Over techniek en 

gezondheid in Heerlen; over Europa en dienstverlening in Sittard 

en voor de Maastrichtse opleidingen is Kunst en Europa het thema. 

‘s Middags zetten medewerkers en gasten de discussie voort, onder 

leiding van TV-presentator Raoul Heertje, in het Theater aan het 

Vrijthof in Maastricht. Collegevoorzitter Marianne Dunnewijk zegt 

dat ze wil dat Hogeschool Zuyd zich ontwikkelt tot een Europese 

hogeschool. Met een typisch Europese cultuur. En wat die dan wel 

moge zijn? “Een mix van de oude en nieuwe waarden van Europa. 

Respect, vrijheid en sociale context als de waarden van het oude 

Europa, aangevuld met assertiviteit, flexibiliteit en ondernemer-

schap uit het nieuwe Europa.” 
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 NAAM:  HENK HAVENS

 FUNCTIE:  DOCENT TONEELACADEMIE, LID LECTORAAT 
NIEUWE THEATRALITEIT, MEDE-AUTEUR 

 OVER:   THEATER & TECHNOLOGIE NAAR AANLEIDING 
VAN HET BOEK THEATER EN TECHNOLOGIE 

TECHNOLOGIE ONMISBAAR IN HET THEATER
In de ogen van Henk Havens, dramaturg en docent aan de 
Toneelacademie Maastricht, kun je in de hedendaagse theater-
kunst niet langer om technologie heen. Podiumkunst kon niet 
meer zonder inbreng van de computer. “Op drie gebieden is de 
computer dominant aanwezig. Allereerst in de bedrijfsmatige 
context, in de administratieve omgeving. Ten tweede in de belich-
ting, in de artistieke processen. En in de derde plaats, wellicht 
de belangrijkste, in de belevingswereld van de toeschouwers. 
We zijn tegenwoordig beeldgeletterd. We kijken met bepaalde 
verwachtingen naar een voorstelling.” Met dat laatste pleit 
hij niet voor de inzet van technologie om de toeschouwer te 
‘pleasen’. “Gebruik het voor je referentiekader. Hou er rekening 
mee, daag de toeschouwer ermee uit.” 

INTERMEDIALITEIT
Werden in de Griekse tragedie de tweede en derde speler toe-
gevoegd om dialogen complexer te kunnen maken, vandaag de 
dag vergoot intermedialiteit de mogelijkheden van elk soort van 
vertelling. De opmars van de technologie heeft het gebruik van 
meerdere media in één podiumvoorstelling pas echt een impuls 
gegeven. Intermedialiteit is volgens Havens dan ook de grootste 
invloed geweest van techniek op het theater. “Je hoef je niet 
te beperken tot de taal. Beeldtechnisch zijn de mogelijkheden 
nagenoeg onbegrensd.” Daarmee ontstaat ook een gevaar. 

Ongebreideld gebruik van de technologie. “Het hoeft niet altijd 
tot een betere voorstelling te leiden. Je moet je afvragen hoe je 
het verhaal het beste aan de man kunt brengen. Je hebt daar nu 
meerdere gereedschappen voor. Maar dat de mogelijkheden er 
zijn, wil niet zeggen dat je ze allemaal moet gebruiken.” 

ANDERE ROLVERDELING
Technologie in het theater heeft een belangrijk effect gehad op 
de rolverdelingen in een theaterproductie. Henk Havens noemt 
dit de artistieke emancipatie van de technicus. “De belichter is 
al lang niet meer de technicus die de knop omdraait. Hij maakt 
thans deel uit van het artistieke team en doorkruist er vaak 
grenzen tussen theaterbelichting, beeld en cinematografie.”

EFFECTEN LECTORAAT
Mede dankzij het lectoraat heeft de Toneelacademie Maastricht
kunnen investeren in het inbedden van technologie in het 
onderwijs. Zo is er een technolab ontwikkeld waarin studenten 
verplicht zijn twee onderwijsmodules op dit vlak te volgen. De 
eerste is wat Henk Havens noemt een soort knoppencursus. 
“Ze leren er de basale mogelijkheden van de computer in combi-
natie met gespecialiseerde software in de context van video en 
theater.” In de tweede module gaan ze de diepte in, en maken ze 
onder begeleiding van een docent, een technicus en een drama-
turg hun eigen voorstelling. “Hierin laten we ze de meerwaarde 
van de technologische hulpmiddelen zelf ontdekken”, legt de 
docent uit. Voor de huidige generatie studenten is dat veel meer 
vanzelfsprekend dan voor die van pakweg tien jaar geleden. 
“Ze zijn opgegroeid met dat spul.” Desondanks merkt Henk 
Havens telkens weer dat het vertalen van de mogelijkheden van 
de computer naar het artistieke proces van theatermaker vaak 
als een eyeopener werkt. Het lectoraat onderbouwt met het 
boek Theater en Technologie de stelling dat theater en techno-
logie nauwelijks nog zonder elkaar kunnen. Het boek (waarvan 
de eerste druk is uitverkocht) wordt inmiddels gebruikt in meer-
dere theateropleidingen in de Benelux, op zowel HBO- als 
academisch niveau. 31
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2. Kernactiviteiten

Uitgangspunten voor beleid

In haar Innovatieplan 2005-2008 werkt de hogeschool haar missie uit in 

zeven strategische uitgangspunten, waarvan er vijf direct invloed hebben 

op onderwijs en onderzoek:

1 oriëntatie op Europa en binding met de Euregio

2  toename aantal afgestudeerden: via grotere, gevarieerde deelname 

en betere doorstroom naar meer uitstroom

3 opleidingsaanbod Hogeschool Zuyd: hoogvlakte met toppen

4 keuze voor zelfstandige positie en samenwerking

5 onderzoek als kwaliteitsimpuls

De hoofdactiviteit van de hogeschool is het verzorgen van onderwijs. 

Daarnaast houdt zij zich in toenemende mate met onderzoek bezig. Dit 

geeft, ondanks de nog bescheiden omvang, een niet meer weg te denken 

impuls aan de ontwikkeling van het onderwijs en de kennisuitwisseling 

met de omgeving. 

Paragraaf 2.1 van dit hoofdstuk gaat over het operationele proces (going 

concern) van het onderwijs en paragraaf 2.2 over verbetering/vernieu-

wing ervan. Dit onderscheid brengen wij niet aan bij paragraaf 2.3 

over onderzoek. Nagenoeg alle processen hebben daar immers nog het 

karakter van verkenning, experiment en verdere ontwikkeling. Bij alle 

onderdelen staat centraal of de realisatie in overeenstemming was met de 

gestelde doelen en wordt, waar nodig, vooruit gekeken naar 2007. 

Brede aanpak arbeidsmarktproblemen

Samen met onderwijspartners uit het VMBO en MBO én het 

bedrijfsleven, realiseert Hogeschool Zuyd in Horst een uniek 

stukje onderwijsinnovatie. Drie afstudeerders Bouwtechnische 

Bedrijfskunde van Hogeschool Zuyd werken mee aan de bouw van 

een opleidingswoning. Zij sturen als aannemers hun bouwbedrijf 

Lignum aan, bemand door leerlingen uit het VMBO en MBO. 

“Een voorbeeld zoals scholen en bedrijven samen de arbeidsmarkt-

problemen moeten aanpakken en het imago van de technische 

beroepen kunnen verbeteren”, zo typeert Margo Vliegenthart, 

voorzitter van de Bve-Raad, deze samenwerking. “Dit is de samen-

werking die het beroepsonderwijs nodig heeft.” In het najaar 

wordt het project genomineerd voor de Nationale Innovatieprijs 

Beroepsonderwijs, die in het voorjaar van 2007 voor het eerst 

uitgereikt wordt. 
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2.1 | Onderwijs: going concern

Doelstellingen 2006

De doelstellingen voor het lopende onderwijsproces voor 2006 waren: 

1.  “Behoud van marktaandeel en realisatie van een marktaandeel van 

ten minste 3,8%.”

Deze doelstelling werd met 3,67% niet gerealiseerd: zie tabel op blz. 24.

2.  “Alle accreditaties leiden tot een positief resultaat, waarbij ten minste 

5 van de 21 facetten als goed zijn gekwalificeerd”.

Deze doelstelling werd ruimschoots gerealiseerd: zie tabel op blz 56.

3.  “Het studierendement na 5 jaar studie is 60%”. 

Met een gerealiseerd studierendement van 53% werd deze ambitieuze 

doelstelling in 2006 nog niet behaald. Niettemin blijkt dit rendement 

gunstig ten opzichte van het landelijke HBO. Het verschil tussen het 

studierendement van Hogeschool Zuyd en het landelijk studierendement 

nam toe van 2,7% voor instroomcohort 1998 tot 4,7% voor cohort 2001 

(zie tabel op blz. 48). 

2.1.1 | Aanbod opleidingen

Voorbereiding ‘brede bachelors’

De hogeschool verzorgde begin 2006 in totaal 49 bacheloropleidingen die 

waren geregistreerd in het CROHO. In 2005 is binnen enkele faculteiten 

de ontwikkeling van brede bachelors gestart. Doel daarvan is onderwijs 

en leerproces explicieter te richten op de leervraag van de student en op 

de veranderingen in beroep, werkveld en de te realiseren eindkwalificaties  

(maatwerk).

Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen gemeenschappelijke 

competenties voor de brede opleiding en specifieke competenties in de 

afzonderlijke profielen. De student heeft meer mogelijkheden om eigen 

leerdoelstellingen te kiezen, zelf sturing te geven aan het eigen leerproces 

en eigen leerbehoeften te realiseren. Studiebegeleiding, gericht op het 

ondersteunen van zijn keuzeproces, neemt daarbij een belangrijke plaats 

in. Daarnaast kunnen brede bachelors sneller inspelen op veranderingen 

in beroep of werkveld doordat het eenvoudiger is minoren of afstudeer-

profielen te wijzigen dan een hele opleiding.

Onderwijs: going concern | Kernactiviteiten
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In september 2006 startte de hogeschool met de brede bachelors 

Social Work, Information Management en Hogere Juridische Opleiding. 

Per september 2007 zal zij starten met de brede bachelors Built Environ-

ment, Commercieel Management en People & Business Management. 

Zie de tabel in hoofdstuk 1.2.

De Hogere Juridische Opleiding neemt in dit geheel een bijzondere plaats 

in. Zij ontstond niet door samenvoeging van enkele verwante opleidingen 

maar door verbreding van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening 

(SJD). Studenten kunnen nu niet alleen afstuderen in het SJD-profiel maar 

ook in een algemeen juridisch profiel en in een doorstroomprofiel. Voor 

de doorstroom naar een wetenschappelijke master heeft de faculteit een 

overeenkomst gesloten met de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de 

Universiteit Maastricht. De opleiding voldoet aan de vraag van de markt 

naar breed inzetbare HBO-juristen. De NVAO heeft de opleiding in 2006 

erkend en het Ministerie van OCW heeft bekostiging van de opleiding 

goedgekeurd.

Kennispoort voor het MKB

Verschillende projectgroepen van de Hoge Hotelschool Maastricht 

en Communication and Multimedia Design (CMD) werken gaan-

deweg het jaar aan deelprojecten voor de stichting Zuid-Limburgse 

Heuvelland Hotels. Hiervan zijn 13 familiehotels lid, die voor het 

versterken van hun positie de hulp van de hogeschool hebben inge-

roepen. De hogeschool heeft er een RAAK-project van gemaakt. 

Een voorbeeld dus van de kennispoortgedachte. Stichtingssecretaris

Jan Frints bestempelt de onderzoeken door de studenten en de 

adviezen die ze geven als waardevol. “We worden in het rapport 

geconfronteerd met onderwerpen die we grotendeels wel wisten, 

maar waar we, door de heldere manier waarop een en ander op 

een rijtje is gezet, wel weer meer over gaan nadenken.” 
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Masteropleidingen

Naast bacheloropleidingen biedt de hogeschool ook masteropleidingen 

aan. Momenteel verzorgt zij twee geaccrediteerde en in het CROHO gere-

gistreerde masters: Advanced Nursing Practice en Architectuur. Daarnaast 

is er de erkende en CROHO-geregistreerde Voortgezette Opleiding Muziek. 

Samen telden deze drie masteropleidingen in oktober 2006 203 studen-

ten (1,5% van het totaal aantal ingeschreven studenten). 

Binnen de Alliantie Kunsten Fontys & Zuyd is een nieuwe masteropleiding 

Kunst en Educatie ontwikkeld. Afgestudeerden van een bachelor 

docentenopleiding in de kunsten (beeldend/drama/dans/muziek) 

zijn toelaatbaar voor deze studie. Ook zij die beschikken over een 

bachelor- of mastergetuigschrift dat verwant is aan kunst en cultuur 

en aantoonbare affiniteit hebben met educatie in de kunsten kunnen 

worden toegelaten. De opleiding is in 2006 geaccrediteerd en wordt 

door het Ministerie van OCW bekostigd. De start is voorzien per 

1 januari 2007 met Tilburg als ‘lesplaats’. 

Naast deze bekostigde masters biedt de hogeschool zes niet bekostigde 

opleidingen op masterniveau aan (zie hoofdstuk 1.2). Twee daarvan 

(MaCess en Master Innovative Hospitality Management) verlenen aan de 

studenten een masterdiploma dat erkend wordt door een buitenlandse 

universiteit. Voor de opleiding Master Vaktherapieën is in 2006 erkenning 

aangevraagd bij de NVAO. De overige drie opleidingen (Postgraduate 

Course Scientific Illustration, MBA Hotel and Tourism Management 

en MBA Personal Leadership in Innovation and Change) bereiden zich 

momenteel voor op een dergelijke aanvraag in 2007. In 2006 telden de 

zes genoemde niet bekostigde opleidingen samen bijna 100 studenten. 

De hogeschool biedt niet geaccrediteerde opleidingen op post-graduate 

niveau voortaan aan als ‘post-graduate courses’. 

Het beleid van de hogeschool is erop gericht dat elke afgestudeerde 

bachelorstudent van de hogeschool die dat wil en kan een master-

opleiding moet kunnen volgen. Daartoe moet elke bacheloropleiding 

tenminste één formele overeenkomst sluiten met een interne of externe 

HBO- of WO-masteropleiding. In 2006 beschikten tien opleidingen over 

een dergelijke overeenkomst. Tien andere opleidingen hebben informele 

afspraken over doorstroming. 
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Zuyd, partner voor professionals

In 2006 is de hogeschool gestart met een project gericht op de compe-

tentie-ontwikkeling van de professional: ‘Zuyd, partner voor professionals’. 

Dit initiatief is een antwoord op de terugloop van de instroom in deel-

tijdse opleidingen en op de (nog) geringe instroom in masteropleidingen. 

Doel is om (bestaande) bachelor- en master-programma’s te flexibiliseren 

naar vorm, inhoud en tempo zodat deze beter aansluiten op de gewenste 

competentie-ontwikkeling. EVC-procedures en het creëren van leerroutes 

op maat zullen hiervan een belangrijk onderdeel gaan uitmaken. De 

beoogde doelgroep bestaat uit volwassenen (25+) en werkenden. 

Associate Degree (AD)

AD behelst een nieuw tweejarig onderwijstype dat zich bevindt tussen 

MBO-4 en HBO-bachelorniveau. In 2006 diende de hogeschool bij de 

NVAO een aanvraag in voor een AD voor Accountancy. Deze aanvraag 

werd afgewezen op grond van onvoldoende blijk van behoefte in de 

omgeving. 

Coup Maastricht

Traditiegetrouw hebben de studenten van de kunstopleidingen 

weer een heel programma opgezet voor Coup Maastricht 2006. 

Tien dagen lang is er in het stadsdeel Tongerse Poort een groot 

aantal voorstellingen, variërend van theater, dans, zang tot de grote 

modeshow van de Academie Beeldende Kunsten Maastricht. Voor 

het tweede jaar wordt er nauw samengewerkt met de ondernemers 

rond de Tongerse Poort. De straat wordt aangekleed, etalages 

worden versierd en afgestemd op het evenement en de restaurants 

brengen een speciaal Coup-menu. 
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2.1.2 |  Instroommanagement: 
resultaten van het doelgroepenbeleid

Instroom

Hogeschool Zuyd streeft naar een grotere en meer gevarieerde deelname 

van studenten. Geconstateerd moet worden dat de landelijke studen-

teninstroom in het HBO jaarlijks geleidelijk stijgt, terwijl daarentegen 

de instroom in Hogeschool Zuyd nauwelijks toeneemt. De Hogeschool 

Zuyd-instroom in deeltijdse en duale opleidingen is in de afgelopen jaren 

zelfs aanzienlijk gedaald. In dit opzicht neemt de bijdrage van Hoge-

school Zuyd aan levenslang leren derhalve af. De hogeschool heeft het 

voornemen deze ontwikkeling om te buigen met behulp van het eerder 

genoemde initiatief ‘Zuyd, partner voor professionals’. 

Het Nijmeegs onderzoeksbureau IOWO heeft in 2006 de instroom in 

Hogeschool Zuyd van VWO-, HAVO- en MBO-abituriënten nader in kaart 

gebracht. De conclusies van het onderzoek waren dat de instroom vooral 

daalt doordat het marktaandeel van Hogeschool Zuyd binnen de provin-

cie Limburg is gedaald. Bij de keuzemotieven werken in het voordeel van 

de hogeschool: de manier van onderwijs geven (persoonlijke studiebege-

leiding), bereikbaarheid en reisafstand en de reputatie van de hoge-

school. In het nadeel werken de aantrekkelijkheid van het studentenleven 

en de kleinschaligheid van opleidingen en faculteiten.

Tabel: instroom aantal studenten Hogeschool Zuyd

Tabel: marktaandeel van instroom studenten Hogeschool Zuyd

Instroom

Instroom voltijd studenten

Instroom deeltijd studenten

Instroom duaal studenten

Totale instroom

Cohort

2002

3168

424

141

3733

Cohort

2003

3432

323

110

3865

Cohort

2005

3597

220

83

3900

Cohort

2004

3679

286

114

4079

Cohort

2006

3675

201

67

3943

Bron: www.hbo-raad.nl

Marktaandeel

Voltijd studenten

Deeltijd studenten

Duaal studenten

Marktaandeel totaal

Cohort

2002

4,21%

1,98%

4,26%

3,73%

Cohort

2003

4,20%

1,51%

3,12%

3,62%

Cohort

2005

4,07%

1,15%

2,59%

3,52%

Cohort

2004

4,27%

1,48%

3,69%

3,76%

Cohort

2006

4,03%

1,13%

1,98%

3,51%

Bron: www.hbo-raad.nl
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Geslacht en leeftijd

De verhouding tussen het aantal mannelijke en vrouwelijke studenten 

veranderde nauwelijks: 47% was man, iets meer dan 52% was vrouw. 

Verhoudingsgewijs veel vrouwen zijn ingeschreven in de faculteiten 

Academie voor Beeldende Kunsten, Gezondheid en Techniek, Gezondheid 

en Zorg, Hoge Hotelschool Maastricht, Internationale Communicatie, 

Onderwijs, Recht en Sociale Studies. Er studeren weinig vrouwen in de 

faculteiten Bouw, Commercieel Management, HEAO Financieel Manage-

ment, ICT, Life Sciences en Techniek. 12,5% van alle ingeschreven 

studenten is ouder dan 25 jaar. Van de duale studenten is 57% en 

van de deeltijdstudenten is 72% ouder dan 25 jaar. 

HAVO-, VWO- en MBO-instroom

De instroom van studenten uit de verschillende vooropleidingen is vrij 

stabiel. In 2006 bestond de instroom voor 42% uit Havisten, voor 21% 

uit MBO-ers en voor 12% uit VWO-ers. De instroom uit WO, HBO en de 

overige instroom bedroeg 25% van het totaal.

Strijd tegen computercriminaliteit

Liefst 12% van het Limburgse MKB heeft last van computercrimi-

naliteit. De faculteit ICT van Hogeschool Zuyd en het Regionaal 

Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) Zuid-Limburg gaan samen 

de strijd daar tegen aanbinden. Daartoe ondertekenen ze vlak voor 

de zomervakantie een convenant. De eerste concrete actie is een 

netwerkscan die studenten van de opleiding Netwerk Infrastructuur 

Design (NID) bij bedrijven gaan uitvoeren. Frits Simon, directeur 

van de faculteit ICT: “Wat het platform wil, past bij wat de hoge-

school wil. Als hogeschool willen we een kennispoort zijn, dienst-

baar aan de samenleving. En in het onderwijs willen we denken 

en doen combineren. Daar biedt dit convenant aangrijpingspunten 

voor.” 
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Tabel: instroom studenten naar vooropleiding in %

Samenwerking met MBO en VO

Uit een Quick Scan van voorjaar 2006 kwam naar voren dat Hogeschool 

Zuyd thans binnen vrijwel alle sectoren samenwerkt met de Limburgse 

ROC’s. In de meeste gevallen is sprake van structureel overleg over pro-

pedeuseprogramma’s (het wegnemen van inhoudelijke doublures en het 

compenseren van hiaten) en over studieloopbaanbegeleiding. De samen-

werking met het MBO is geïntensiveerd en heeft geleid tot een Afspra-

kenkader MBO-HBO Limburg 2007 - 2010. Ook hierin zal doorlopende 

studieloopbaanbegeleiding centraal blijven staan. 

De samenwerking met het regionale VO is eveneens toegenomen, zowel 

binnen de diverse faculteiten als hogeschoolbreed. Zo is er in de sector 

Techniek een start gemaakt met regulier overleg tussen vakdocenten om 

te komen tot betere vakinhoudelijke afstemming en het wegnemen van 

hiaten. In het verslagjaar vond een symposium plaats waar docenten van 

de diverse vakken elkaar ontmoetten rond het thema aansluiting.

In de kunstensector is in 2006-2007 het project Capture/the City 

gelanceerd. Dit is een initiatief van het Netwerk Cultuurprofielscholen 

Limburg. Leerlingen van de aangesloten scholen bundelen hun creativiteit 

om de persoonlijke fascinatie met hun stad tot uiting te brengen. Capture 

/the City daagt jonge mensen uit om binnen de stad op zoek te gaan 

naar identiteit en om creativiteit te tonen. Professionele kunstenaars 

van verschillende disciplines, studenten van de kunstopleidingen van 

de Hogeschool Zuyd en VO-docenten begeleiden de leerlingen in deze 

zoektocht. Het project biedt een voorbeeld van een vernieuwende aanpak 

waarbij verschillende kunstdisciplines op elkaar betrokken worden. 

Daarnaast heeft Hogeschool Zuyd geparticipeerd in het landelijke project 

HACO (HAVO Competent), waarbinnen in 2006 een competentieprofiel 

is opgesteld voor de doorstroom van HAVO naar HBO. In dat kader zijn 

er enkele bijeenkomsten georganiseerd waarin VO-docenten, docenten 

van de Hogeschool Zuyd en oud-leerlingen/studenten met elkaar hebben 

overlegd over didactiek en studieloopbaanbegeleiding en over voorstellen 

tot een betere aansluiting.
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HAVO

VWO

MBO

WO

HBO 

Overig

Niet bekend

Totaal

2004

40

11

21

0

5

22

0

100

2005

41

12

23

1

4

20

0

100

2006

42

12

21

0

3

22

0

100

Bron: Management Informatie Systeem Hogeschool Zuyd

2003

39

13

21

1

5

21

0

100
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Voor het eerst sinds lange tijd heeft Hogeschool Zuyd zich ook weer 

kunnen manifesteren op de Belgische markt, in het grensgebied met Lim-

burg. Op initiatief van een aantal Belgische VO-scholen en Centra voor 

Leerlingbegeleiding vond er een voorlichtingsavond plaats voor Belgische 

leerlingen waarin - naast de mogelijkheid tot studiekeuze in België - ook 

expliciet aandacht was voor doorstuderen in Nederland. De bijeenkomst 

was zeer succesvol en zal ook leiden tot nader contact met Belgische 

scholen in de komende jaren. 

Studiekeuzeonderzoek 2006 

In 2006 heeft Hogeschool Zuyd voor het eerst haar studiekeuzeonder-

zoek afgenomen, ook wel Study Tracker genoemd. Door middel van deze 

jaarlijks uit te voeren Study Tracker wil de hogeschool inzicht krijgen in 

het studiekeuzeproces van VO-ers en MBO-ers. De praktische uitvoering 

van het onderzoek berust bij Flycatcher Internet Research. Het onderzoek 

is afgenomen onder leerlingen van HAVO, VWO en MBO (niveau 4). 

Aan het onderzoek hebben de drie Limburgse ROC’s deelgenomen en 15 

VO-scholen. De resultaten van de onderzoeken worden in een persoonlijk 

gesprek teruggekoppeld aan de deelnemende scholen, zodat afspraken 

kunnen worden gemaakt ter verbetering van aansluiting en samenwerking.

Enkele resultaten: ruim de helft van de respondenten uit het VO wil na 

het behalen van het diploma een HBO-opleiding gaan volgen. Ruim 2/3 

deel van de respondenten uit het MBO wil doorstuderen aan een HBO-

opleiding. Belangrijke aspecten bij de keuze voor de vervolgopleiding 

zijn de inhoud van de opleiding, de arbeidsmarktperspectieven, de 

mogelijkheid om ervaring op te doen in de praktijk, ruimte voor initiatief 

en goede voorzieningen.

Introductiefeesten

Voor het eerst zijn er in alle drie de Hogeschool Zuyd steden intro-

ducties voor eerstejaars studenten. In Heerlen vindt voor de derde 

keer Yssi plaats, Maastricht kent de traditie van de Inkom en Sittard 

heeft dit jaar de primeur van SIS, de eerste stedelijke introductie 

voor HBO-studenten in Sittard. Vooral in Heerlen en Sittard zijn 

studenten van de hogeschool de kartrekker, in Maastricht is de 

organisatie in handen van de werkgroep INKOM, voornamelijk 

bestaande uit studenten van de Universiteit Maastricht. 
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Veel respondenten hebben informatie opgevraagd of een voorlichtings-

bijeenkomst bezocht bij Hogeschool Zuyd. De informatie en de voor-

lichtingsbijeenkomsten werden positief gewaardeerd.

Aansluitingsmonitor 2006 

Om de doorstroom van VO en MBO naar het HBO te bevorderen, heeft 

Hogeschool Zuyd ook in 2006 in samenwerking met onderzoeksbureau 

Flycatcher Internet Research de zogenaamde aansluitingsmonitor uitge-

zet. Hieraan hebben 1500 eerstejaars studenten deelgenomen. 

Enkele resultaten: studenten kiezen in hun vooropleiding steeds minder 

voor een technisch profiel. Om een goed beeld te krijgen van de studie in 

het HBO maken de meeste studenten gebruik van een meeloopdag. Dit 

geeft hun het meest accurate beeld van de opleiding. Gemiddeld beoor-

delen zij de overgang van de vooropleiding naar de HBO-opleiding ten 

aanzien van opvang, introductie en studiebegeleiding met een ‘voldoen-

de’. In het algemeen worden de aspecten communicatieve vaardigheden, 

zelfstandig werken, informatievaardigheden en resultaatgericht werken 

met een ‘voldoende tot goed’ beoordeeld. Met name de hoeveelheid 

leerstof, de tijdsplanning en het evalueren van het groeps- of leerproces 

brengen voor eerstejaarsstudenten een hoge belasting met zich mee. 

Evenals in 2005 blijken de MBO-ers beter voorbereid te zijn op het werken 

en communiceren in groepen en het verzorgen van presentaties dan de 

VO-ers. De VO-ers beoordelen de aansluiting tussen de opleidingen posi-

tiever ten aanzien van hun vakgerichte kennis dan de MBO-ers. 

De wijze van tentamineren in het HBO was voor meer dan vier op de tien 

studenten volledig nieuw, terwijl een op de drie hier reeds in de vooroplei-

ding kennis mee maakte.

Toelating en selectie

De hogeschool paste in het verslagjaar bij drie opleidingen een instel-

lingsfixus toe. Bij de opleiding Fysiotherapie bedraagt de fixus voor de 

instroom 80. De feitelijke instroom was 81. Selectie vindt hier plaats met 

behulp van assessment. Bij de opleiding Communication and Multimedia 

Design (CMD) is de fixus 84 en de instroom in de propedeuse eveneens 

84. Deze instroom komt tot stand na gewogen loting (centraal bij IB 

Groep in Groningen). De fixus bij de opleiding Biometrie is 50, terwijl de 

feitelijke instroom 25 bedroeg. Enkele opleidingen voeren aanvullend 

onderzoek uit om geschikte kandidaten voor de instroom te selecteren.

Tabel: instroom bij opleidingen met een aanvullend geschiktheidonderzoek

Onderwijs: going concern | Kernactiviteiten

Opleidingen

Opleidingen Academie voor Beeldende Kunsten

Bc-opleidingen Conservatorium

Opleidingen Toneelacademie

Hoge Hotelschool

Logopedie

Instroom

2006

220

122

37

323

100

Bron: Management Informatie Systeem Hogeschool Zuyd

Instroom

2005

272

104

47

323

98





MEERWAARDE
Het project levert een win-win situatie op, durft Vriesema te 
stellen. Scholieren kunnen zich in die drie dagen een goed beeld 
vormen van het vakgebied en ook de opleiding. “We laten de 
begeleiding zoveel mogelijk door ouderejaars studenten doen. 
Daar durven de scholieren veel meer aan te vragen. Bovendien 
stimuleren we ze ook bij de andere opleidingen te gaan kijken. 
Daarom is de eindpresentatie van alle werkstukken gezamenlijk.” 
Het voortgezet onderwijs en de hogeschool hebben eveneens 
baat bij het project. “Sommige VO-scholen profileren zich met 
de samenwerking. Wij hebben vooral baat bij een goede keuze 
van de scholieren. Ook als iemand in die drie dagen ontdekt 
dat die richting absoluut niks voor hem is, is dat goed.” Cijfers 
over de deelnemende leerlingen laten zien dat er elk jaar meer 
scholieren voor een van de technische opleidingen kiezen. Voor 
een deel is dat toe te schrijven aan de profielwerkstukken. Deze 
groeiende instroom  betekent op termijn winst voor het bedrijfs-
leven. “Die kunnen straks uit een grotere vijver vissen.” Niet 
voor niets sponsort het bedrijfsleven het project.

CONTACTEN
Er is nog een winstpunt. Er zijn weer directe contacten ontstaan 
tussen docenten van het voortgezet onderwijs en de hoge-
school. Margreet Vriesema: “Docenten van de VO-scholen zijn 
hier  aanwezig als de scholieren hun profielwerkstuk uitvoeren. 
We willen op deze manier kennisuitwisseling tot stand brengen.” 
Daarin slaagt men. Eind 2006 hebben docenten van vier VO-
scholen de hogeschool gevraagd mee te denken over de invul-
ling van het nieuwe examenprogramma voor de betavakken. Ze 
willen daarmee de aansluiting op het HBO verbeteren. 

UITBREIDING
Als het aan de betrokken faculteiten ligt, wordt de samenwerking 
in de toekomst verder uitgebreid. Waar nog een leemte is, is in 
de onderbouw van de VO-scholen. “Daar kiezen scholieren hun 
profiel. Een logische vervolgstap is dat we ons op die groep gaan 
richten, bijvoorbeeld met gastcolleges door ouderejaars HBO-
studenten, of door ook die scholieren proeven te laten doen. 
Zodat uiteindelijk meer van hen voor een technische opleiding 
kiezen.” 
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 NAAM:  MARGREET VRIESEMA

 FUNCTIE:  PROJECTMANAGER SPRINT, COÖRDINATOR EN 
 DOCENT LIFE SCIENCES 

 OVER:  PROFIELWERKSTUKKEN VO-LEERLINGEN

SAMENWERKING HBO- EN VO- DOCENTEN
Sinds 2003 bieden alle 11 opleidingen van de faculteiten Life Sci-
ences, Bouw, Gezondheid en Techniek, ICT, Techniek en de oplei-
ding Food & Business scholieren uit het voortgezet onderwijs de 
kans hun profielwerkstuk bij Hogeschool Zuyd te maken. Zo’n 
300 scholieren benutten deze kans en dat levert niet alleen voor 
hen een goede kennismaking met het HBO op. De HBO-opleidin-
gen zowel als de VO-scholen hebben er ook baat bij.

Drie dagen komen de scholieren naar de hogeschool om hier 
samen met een HBO-docent en hun eigen VO-docent aan het 
profielwerkstuk te werken. “We kauwen het ze niet voor”, zegt 
Margreet Vriesema, projectleider voor de deelnemende facultei-
ten. “We bieden via onze website thema’s aan waar de scholier 
zelf een keuze uit maakt. Dan is er een gesprek met een van 
onze docenten en wordt het onderwerp uitgewerkt.” Zo’n thema 
is bijvoorbeeld: ontwikkel een gezond voedingsproduct. Of de 
scholier dan een gezonde snack of een vitaminedrankje maakt, 
bepaalt hij zelf en hangt af van de mogelijkheden die de betref-
fende opleiding biedt.
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Allochtone Studenten

In vergelijking met het gemiddelde in Nederland kent de provincie Lim-

burg een evenredig aantal inwoners van allochtone herkomst (ca. 20%). 

Echter in deze provincie wijkt de verhouding tussen niet-westerse en 

westerse allochtonen af van het landelijk beeld. Ligt deze verhouding in 

Nederland ongeveer gelijk (beide ca. 10%), in Limburg is het aandeel van 

de westerse allochtonen 15%, mede vanwege haar ligging in de Euregio.

Hogeschool Zuyd streeft in haar studentenpopulatie naar een afspiege-

ling van de maatschappij. Zij telt op dit moment relatief weinig studenten 

van niet-westerse afkomst. Om dit aantal te verhogen richt Hogeschool 

Zuyd zich vooral op de verbetering van de instroom vanuit het MBO. Hier 

zijn relatief veel allochtone studenten te vinden, die in het algemeen 

nog in beperkte mate doorstuderen. Allochtone studenten die HAVO of 

VWO als vooropleiding hebben vinden veelal vanzelf hun weg naar hoger 

onderwijs.

Volgens studieloopbaanbegeleiders is de uitval onder de allochtone 

studenten significant hoger dan die onder autochtone studenten. Hoge-

school Zuyd streeft ook hier naar een sterke verkleining van dat verschil.

Introductiefeesten

Met innovatievouchers stimuleert het ministerie van Economische 

Zaken innovatie door het midden- en kleinbedrijf. Zo’n voucher 

kan ingewisseld worden bij onder andere een hogeschool. In ruil 

krijgt de onderneming een onderzoek of advies. Het Brunssumse 

bedrijf AIM heeft met zo’n voucher de opleiding Biometrie gevraagd 

om de haalbaarheid van een bepaalde technologie te onderzoeken. 

“Wij hadden een vraag uit de markt en zelf een idee voor de tech-

nologie die inzetbaar is. De opleiding heeft nu onderzocht of de 

technologie inderdaad inzetbaar is. Nu dat blijkt te zijn, kunnen we 

verder gaan”, zegt Kees van Gorsel, salesmanager van AIM. Mede 

dankzij het onderzoek door de opleiding, kan AIM nu verder gaan 

met de ontwikkeling van het nieuwe product. Ook daar blijft 

Biometrie bij betrokken.
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Studenten met een functiebeperking

In 2006 heeft Hogeschool Zuyd een actieplan opgesteld ter bevordering 

van studiekansen van studenten met functiebeperkingen. Hiermee wordt 

o.a. beoogd een positieve houding van medewerkers ten aanzien van 

studenten met een functiebeperking te bevorderen. Voor dit plan is een 

subsidie verleend door het Ministerie van OC&W voor de periode 2006-

2008. 

Propedeuserendement

Het in 2006 behaalde propedeuserendement na 1 jaar (cohort 2005) 

is een punt van aandacht voor Hogeschool Zuyd. Het blijkt dat steeds 

minder studenten (33% in 2005) erin slagen de propedeuse binnen één 

jaar te behalen. Dit geldt zowel voor HAVO-, MBO- als VWO-instromers. 

Het propedeuserendement na 2 jaar is echter vooruit gegaan tot 64% 

voor cohort 2004. Dit rendement steeg voor Havisten en MBO-ers. 

Voor VWO-ers is het constant gebleven. 

Vooropleiding

HAVO

MBO

VWO

Totaal

Bron: Management Informatie Systeem Hogeschool Zuyd

Aantallen resp. percentages

Aantal

propedeuse na 1 jaar, in %

propedeuse na 2 jaar, in %

Aantal

propedeuse na 1 jaar, in %

propedeuse na 2 jaar, in %

Aantal

propedeuse na 1 jaar, in %

propedeuse na 2 jaar, in %

Aantal

propedeuse na 1 jaar, in %

propedeuse na 2 jaar, in %

2003

1828

32%

57%

905

38%

61%

582

54%

77%

4170

38%

61%

Instroom cohort

2004

1971

33%

60%

1012

40%

65%

516

56%

77%

4317

39%

64%

2005

1880

28%

1010

31%

550

47%

4162

33%

Tabel: instroom bij opleidingen met een aanvullend geschiktheidonderzoek

Onderwijs: going concern | Kernactiviteiten
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2.1.3 | Bereikte onderwijsresultaten: in cijfers

Geslaagden, studiestakers en negatief bindend studieadvies

In 2006 daalde het aantal afgestudeerden licht met 1,7%. Het aantal

studiestakers (vertrokken zonder diploma) nam met 6,7% toe ten 

opzichte van 2005. Het percentage studiestakers schommelt sinds 

enige jaren tussen 15 en 16 % van het totaal aantal ingeschreven 

studenten. Opvallend is dat het percentage studiestakers dat binnen 

één jaar kiest voor een nieuwe studie binnen de hogeschool afneemt 

tot 9% in de periode tussen 1-10-04 en 30-09-05. 

Ingeschreven studenten per 1 okt.

Studie voltooid met diploma

Studie gestaakt

 •  Studie gestaakt en binnen een jaar 

andere studie begonnen aan HsZuyd

 •  Studie gestaakt en binnen een jaar 

géén andere studie begonnen aan 

HsZuyd

Negatief bindend studieadvies

(voltijds studenten)

Bron:  Management Informatie Systeem Hogeschool Zuyd 
Het aantal ingeschreven studenten is iets hoger dan in de opgave van de HBO-Raad in de tabel op blz. 24, waarin niet-bekostigde studenten niet zijn meegeteld. 

%

Tussen 1-10-01 

en 30-09-02

Tussen 1-10-02 

en 30-09-03

Tussen 1-10-03 

en 30-09-04

Tussen 1-10-04 

en 30-09-05

Tussen 1-10-05 

en 30-09-06

Aantal

12.374

2.346

2.387

%Aantal

13.704

2.527

2.230

nog niet bekend

nog niet bekend

408

%

9%

91%

Aantal

13.496

2.572

2.087

192

1.895

511

%

16%

84%

Aantal

13.334

2.578

2.158

341

1.817

436

%

20%

80%

Aantal

12.851

2.400

1.965

391

1.574

302

Tabel: aantal geslaagden, studiestakers en negatief bindende studieadviezen 

Kernactiviteiten | Onderwijs: going concern

408 studenten kregen in 2006 een negatief bindend studieadvies. Dit 

aantal kan overigens niet goed worden vergeleken met dat van eerdere 

jaren omdat het oude rekensysteem slechts bekostigde studenten regi-

streerde en het nieuwe systeem (OSIRIS) uitgaat van zowel bekostigde 

als niet bekostigde studenten.
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Het College van Bestuur heeft in 2006 de opdracht gegeven tot een 

onderzoek naar de werking van het negatief bindend studieadvies in de 

afzonderlijke faculteiten. Dit onderzoek zal in 2007 worden uitgevoerd.

Bron:  Management Informatie Systeem Hogeschool Zuyd

Gemiddelde verblijfsduur in jaren

Studie gestaakt

2,03

Ingestroomd in propedeuse Ingestroomd in hoofdfase Totaal

Geslaagd

3,93

Studie gestaakt

2,12

Geslaagd

1,96

Studie gestaakt

2,05

Geslaagd

3,45

Onderwijs: going concern | Kernactiviteiten

Verblijfsduur

Over het algemeen zijn de opleidingen van Hogeschool Zuyd efficiënt 

wat betreft de studieduur van geslaagde studenten. De verblijfsduur van 

studiestakers geeft echter minder aanleiding tot tevredenheid. 

Tabel: verblijfsduur in jaren van vertrokken studenten 1-1-2005 tot 30-9-2006
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Studierendement Hogeschool Zuyd en landelijk 
studierendement

Hogeschool Zuyd beschouwt studierendement als een belangrijke succes-

factor. Voor 2006 is als streefcijfer bepaald dat 60% van het studenten-

cohort van een faculteit binnen vijf jaar uitstroomt met een diploma. In 

zes faculteiten werd dit streefcijfer behaald, in 11 faculteiten niet en voor 

2 faculteiten waren de gegevens niet voorhanden.

HsZuyd

50,7%

 66,4%

 65,8%

 54,2%

 53,7%

 47,0%

 54,2%

Bron: www.hbo-raad.nl

HBO-landelijk 

 46,1%

 63,0%

 58,4%

 53,9%

 51,1%

 47,4%

 51,5%

HBO-landelijk 

 42,8%

 63,6%

 56,6%

 51,6%

 51,1%

 50,6%

 50,0%

HsZuyd 

 49,6%

 74,3%

 60,1%

 54,5%

 48,6%

 55,1%

 54,1%

HsZuyd 

 48,8%

 65,9%

 58,7%

 55,1%

 42,6%

 57,4%

 52,3%

HBO-landelijk 

 41,1%

 61,5%

 54,6%

 51,0%

 48,4%

 50,7%

 48,3%

HsZuyd

49,7%

72,4%

61,8%

54,2%

46,0%

46,4%

53,0%

HBO-landelijk 

42,6%

64,1%

53,7%

51,7%

48,4%

39,2%

48,3%

1998 1999 2000 2001

HEO

HGZO

HPO

HSAO

HTNO

KUO

Totaal

Daarnaast werd bepaald dat 65% van het cohort van de gehele hoge-

school binnen vijf jaar uitstroomt met een diploma. De norm voor de 

gehele hogeschool is hoger gesteld dan die voor de afzonderlijke faculteit 

omdat de hogeschool ernaar streeft dat studenten die een studie staken 

uitdrukkelijk worden gewezen op de mogelijkheid van een andere studie 

binnen de hogeschool. Dit streefcijfer werd - met een realisatie van 53% 

- niet behaald.

Tabel: studierendement na 5 jaar

Kernactiviteiten | Onderwijs: going concern
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Het studierendement na 5 jaar is bij Hogeschool Zuyd gedaald van 

54,2% voor cohort 1998 naar 53% voor cohort 2001 (gegevens HBO-

Raad). Echter het landelijk studierendement voor die cohorten daalde 

van 51,5 naar 48,3. Derhalve is het rendement van Hogeschool Zuyd 

in het verslagjaar 4,7% gunstiger dan het landelijke. Uit bovenstaande 

tabel blijkt dat Hogeschool Zuyd in al haar sectoren een beter rendement 

realiseert, met uitzondering van de sector techniek die 2,4% lager scoort 

dan landelijk. 

Vooropleiding en studierendement

Evenals het propedeuserendement (zie hoofdstuk 2.1.2) is het studie-

rendement van Havisten lager dan dat van MBO-ers en VWO-ers. 

Opvallend is ook het lage studierendement van ingestroomde HBO-ers.

 

Tabel: studierendement na vijf jaar naar vooropleiding

Arbeidsmarktsucces

In 2005 en 2006 heeft Flycatcher Internet Research in opdracht van 

Hogeschool Zuyd weer onderzoek verricht onder alumni die in het verslag-

jaar zijn afgestudeerd aan de hogeschool. 282 van de 489 aangeschreven 

alumni hebben de enquête ingevuld. Gezien de bescheiden respons zijn 

de uitkomsten niet als geheel representatief te beschouwen; ze bieden 

echter wel een interessante indicatie. In de rapporten worden geen verge-

lijkingen gemaakt met de landelijke resultaten van de HBO-Monitor.

Tabel: afgestudeerden 2005 en 2006

Diploma na 5 jaar %

Havisten

HBO-ers

MBO-ers

VWO-ers

WO-ers

Overig

2001

46,77%

42,37%

49,45%

56,41%

54,84%

54,93%

Bron:  Management Informatie Systeem Hogeschool Zuyd

2000

46,24%

45,52%

47,01%

58,56%

57,14%

55,05%

Instroom cohort

Betaald werk

Eigen bedrijf / freelancer

Combinatie opleiding / werk

Student

Werkeloos

Van de werkenden:

 • Een vaste baan of uitzicht daarop

 • Binnen 3 maanden baan gevonden

 • Gemiddelde werkweek

 • Baan / werk voldoet aan wensen

 • In Limburg werkzaam

N 

2006

71%

2%

4%

16%

5%

83%

94%

35 uur

68%

70%

282

Bron:  Flycatcher Internet Research

2005

75%

6%

4%

6%

4%

78%

84%

35 uur

63%

662

Onderwijs: going concern | Kernactiviteiten
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Financiële ondersteuning studenten

In 2006 deden 38 studenten een beroep op de regeling financiële 

ondersteuning (evenveel als in 2004 en 2005). Het aantal toezeggingen 

nam toe. 

Tabel: financiële ondersteuning studenten

Aanvragen

Toezeggingen

Afwijzingen

Aangehouden

Uitbetaalde ondersteuning

Toegekend uitbetaling in 2007

Toegekend uitbetaling in 2008

Totaal toegekend

Bron: Commissie Financiële Ondersteuning Studenten Hogeschool Zuyd

2005

38

24

2

12

€ 58.963,20

€ 58.963,20

  2006

  38

  33

  0

  5

 € 70.741,26

 € 8.665,80

 € 1.490,88

 € 80.897,94

Maatwerk Award

Voor de eerste keer wordt tijdens de opening van het hogeschooljaar 

de Maatwerk Award uitgereikt. Lou Wanten, docent bij de opleiding 

C-MD, is de winnaar. De docent heeft de prijs te danken aan een 

van zijn studenten. Zij heeft het College gevraagd de docent een 

prijs te geven omdat hij zich zoveel moeite heeft getroost een maat-

werktraject voor haar uit te stippelen. Deze brief brengt het College

van Bestuur op het idee om via de Maatwerk Award het belang 

van maatwerk voor studenten te benadrukken en medewerkers 

te prikkelen naar individuele oplossingen te zoeken om studenten 

te helpen. 
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2.1.4 |  Bereikte onderwijsresultaten: 
meningen over kwaliteit en maatwerk-onderwijs

Studentenmonitor en personeelsmonitor

In april 2006 heeft de hogeschool haar jaarlijkse studentenmonitor voor 

de eerste maal digitaal afgenomen. Dit leidde helaas tot een dramatische 

daling van het aantal respondenten. Gaven vorig jaar 5759 studenten 

(43% van alle studenten) een gemiddeld rapportcijfer van 6,67 voor de 

totale kwaliteit van hun opleiding, dit jaar gaven 929 studenten (7% van 

alle studenten) een gemiddeld rapportcijfer van 6,75. De daling van de 

respons geeft aanleiding tot terughoudendheid bij de analyse. 

Aan de personeelsmonitor 2006 namen 583 medewerkers deel: 43% van 

het personeelsbestand. Het oordeel van het personeel over de totale kwali-

teit van hun opleiding was met een gemiddeld rapportcijfer van 6,84, iets 

hoger dan in 2005. Het oordeel van de medewerkers is onderzocht op 

zes hoofdonderwerpen. Daarbij zijn er weinig veranderingen ten opzichte 

van 2005. Onderwijskwaliteit (7,03) en externe oriëntatie (6,81) blijven 

bij de faculteitsmedewerkers de best scorende onderwerpen. Manage-

ment, beleid en organisatie blijven bij hen het laagst scoren (6,0). 

Een ander opvallend aspect doet zich voor bij het hoofdonderwerp kwa-

liteitszorg. Dit wordt door alle faculteiten samen met 0,56 punten hoger 

gewaardeerd dan vorig jaar (van 5,95 naar 6,51). Bij de ondersteunende 

diensten daarentegen zet een reeds eerder ingezette dalende trend zich 

voort (van 6,15 naar 5,97). 

Keuzegids Hoger Onderwijs 2006-2007
 

Hogeschool Zuyd scoorde ook in 2006 gemiddeld goed in de landelijke 

Keuzegids Hoger Onderwijs. Sittard haalde met 6,90 een derde en Heer-

len met 6,88 een vijfde plaats in een lijst van 24 grote HBO-vestigingen. 

Maastricht scoorde iets lager (6,69) en kwam daarmee op de negende 

plaats in een lijst van 12 kleine HBO-vestigingen. De Keuzegids vermeldt 

46 opleidingen van Hogeschool Zuyd. Tien daarvan staan in het studen-

tenoordeel op de eerste plaats: IBL, HEBO, CMV, SJD, Fysiotherapie, Ergo-

therapie, Chemie, Chemische Technologie, Bouwkunde en Bouwtechnische 

Bedrijfskunde. De gids vermeldt bij 15 opleidingen het oordeel van de 

deskundigen (NVAO). Daarbij nemen Fysiotherapie en Creatieve Therapie 

een eerste plaats in. 

Onderstaande tabel geeft de overige resultaten:

Tabel: opleidingen Hogeschool Zuyd in de Keuzegids

Studentenoordeel

(46 opleidingen)

Oordeel deskundigen

(15 opleidingen)

Bron: Keuzegids Hoger Onderwijs

%

22%

37%

65%

13%

47%

80%

Keuzegids

Beste opleiding

Bij beste 25%

Bij beste 50%

Beste opleiding

Bij beste 25%

Bij beste 50%

Aantal opleidingen

Hogeschool Zuyd

10

17

30

2

7

12
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Elsevier

Ook het weekblad Elsevier heeft het hoger onderwijs in Nederland weer 

langs de meetlat gelegd. Er zijn in 2006 bijna 3000 HBO-studenten 

ondervraagd. Hogeschool Zuyd neemt een vijfde plaats in bij de 15 hoge-

scholen die tussen 2003 en 2006 over de hele breedte het beste bij de 

studenten scoren. In 2006 werden zeven opleidingen onderzocht: Muziek, 

Vormgeving, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Juridische 

Dienstverlening (SJD) en Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek. 

SJD eindigde daarbij op een eerste plaats. De overige zes opleidingen 

scoorden echter beneden het gemiddelde.

Doorstroom MBO naar HBO

Hogeschool Zuyd en de ROC’s Leeuwenborgh Opleidingen, Arcus 

College en Gilde Opleidingen, gaan intensief samenwerken om de 

doorstroom van MBO-leerlingen naar het HBO te bevorderen. Ook 

willen zij de uitval van MBO-studenten in het HBO terugdringen. 

MBO-ers hebben het vaak lastig omdat het onderwijs op de hoge-

school heel anders is dan ze gewend zijn. Ook gaan de onderwijsin-

stellingen proberen het aantal MBO-ers dat voor een vervolgstudie 

aan de hogeschool kiest, op te krikken. 

Samenwerking met het werkveld

Als kroon op het gezamenlijk ontwikkelen van het nieuwe cur-

riculum: zo kun je het convenant zien dat de faculteit Onderwijs en 

zes schoolbesturen uit Parkstad, Maastricht en Heuvelland sluiten. 

De overeenkomst moet er toe leiden dat alle partijen samen beleid 

ontwikkelen én uitvoeren op het gebied van opleiden in school 

en lifetime employability. In het nieuwe curriculum van de beide 

PABO’s ligt de nadruk op werkplek- en ontwikkelingsgericht leren. 

De basisscholen worden mee verantwoordelijk voor het opleiden 

van nieuwe leraren en krijgen daar een eigen rol in. Een unieke 

samenwerking in het Nederlandse onderwijs. 
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2.1.5. |  Visitaties ‘oude stijl’ en bestuurlijke 
maatregelen

In 2006 liepen onderstaande vier visitatietrajecten ‘oude stijl’, in die 

zin dat de hogeschool ‘stand-van-zaken’ notities heeft geschreven naar 

aanleiding van vragen van de NVAO over visitatierapporten die vóór of 

in 2004 zijn verschenen. 

Accountancy

In 2002 verscheen een kritisch visitatierapport over de HBO-opleidingen

Accountancy in ons land. De NVAO informeerde begin 2006 bij de 

betrokken hogescholen naar de aangebrachte verbeteringen sindsdien. 

Zij bleek hierover niet tevreden: bij de helft van de hogescholen, waar-

onder Hogeschool Zuyd, had zij bedenkingen bij de geformuleerde 

eindtermen en de bewaking van de realisatie daarvan, het buitenschoolse 

curriculum, de toetsing en de contacten met het werkveld. Hogeschool 

Zuyd zal hieraan, voorafgaande aan de accreditatie in 2008, nog 

gedegen aandacht (moeten) besteden. 

International Business and Languages, Vertaalacademie en 
Oriëntaalse Talen en Communicatie

In 2004 zijn visitatierapporten van de opleidingen International Business 

and Languages, Vertaalacademie en Oriëntaalse Talen & Communicatie 

verschenen. Hogeschool Zuyd heeft de NVAO in oktober 2006 desge-

vraagd geïnformeerd over gerealiseerde verbeteringen bij deze opleidin-

gen. Bij de opleiding International Business and Languages betrof dat 

instroom en aansluiting, studievoortgang, wetenschappelijke oriëntatie en 

personeelsbeleid. Bij de opleiding Vertaalacademie ging het om buiten-

schools curriculum, bewaking kwalificaties, stagebegeleiding, doorstroom- 

en uitstroom, personeelsbeleid en interne kwaliteitszorg. De meeste 

verbeteringen vonden plaats bij de opleiding Oriëntaalse Talen & Commu-

nicatie: binnenschools curriculum, buitenschools curriculum, samenhang 

in curriculum, gerealiseerde kwalificaties, HBO-niveau, stagebegeleiding, 

kwalitatieve resultaten, personeelsbeleid en interne kwaliteitszorg. De 

hogeschool vertrouwt erop dat zij naar aanleiding van de visitaties ‘oude 

stijl’ voldoende bestuurlijke maatregelen heeft getroffen.
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AANTREKKELIJK
De nieuwe brede bachelor blijkt aantrekkelijk voor studenten. 
Vergeleken met de inschrijvingen voor de vroegere individuele 
opleidingen, hebben zich in 2006 zo’n 100 studenten meer 
gemeld. Marianne Pauwels is daar niet echt verbaasd over. “Het 
belangrijke voordeel voor de studenten is dat ze niet direct 
hoeven te kiezen voor een bepaalde richting. Ze maken kennis 
met het beroep in de breedte en binnen de context van het werk-
veld.” Elk blok is opgebouwd rond een authentieke casus. Om 
die uit te werken, moeten de studenten zelf organisaties in het 
werkveld opzoeken en ontdekken zo of dit de juiste sector voor 
hen is. Vanaf het derde blok in de propedeuse gaan ze ook kort-
durende projecten in het werkveld uitvoeren. “Kennismaken met 
de doelgroepen waarvoor ze straks gaan werken.” Ze leren deels 
in de praktijk, wat de studie aantrekkelijker maakt. In het eerste 
jaar ligt verder de nadruk op de generieke competenties. 

PROFIELEN
In de hoofdfase komen de specifieke beroepen om de hoek 
kijken, maar nu als uitstroomprofiel. Naast de drie profielen 
geënt op de oude studierichtingen, is er nog een vierde aan toe-
gevoegd: sociaal-agoog, iemand in een beleidsondersteunende 
functie. Toch blijft ook met deze profielen de opleiding vooral 
generiek van aard. “Ontdekken studenten na een blok dat ze 
verkeerd hebben gekozen, dan kunnen ze zonder problemen 
voor een ander profiel kiezen”, aldus Pauwels. Specifieke com-
petenties worden zoveel mogelijk beschouwd als equivalent aan 
de andere profielen. Immers, in alle profielen staat het woord 
agoog centraal. Dat is wat de profielen bindt. “We hebben de ter-
minologie eenduidiger gemaakt. Vroeger vroegen studenten ons 
het verschil duidelijk te maken tussen een sociaal-pedagogisch 
hulpverlener en iemand die maatschappelijk werk en dienstver-
lening doet. Dat verschil hoeven we nu niet meer duidelijk te 
maken, want ze worden tot HBO-er voor de sociaal-agogische 
sector opgeleid. 55

 NAAM:  MARIANNE PAUWELS

 FUNCTIE:  OPLEIDINGSCOÖRDINATOR VAN DE OPLEIDING CMV 
EN DOCENT BIJ DE FACULTEIT SOCIAAL WERK

 OVER:  NIEUWE BREDE BACHELOR SOCIAL WORK

GENERALISTEN
Organisaties op sociaal agogisch gebied vragen vandaag de 
dag vooral generalisten. Om daar beter op in te kunnen spelen, 
hebben de opleidingen van de faculteit sociale studies de brede 
bachelor Social Work ontwikkeld. 

VROEGERE SAMENWERKING
De wortels van de nieuwe, brede bachelor liggen in de overgang 
naar probleem- en taakgestuurd onderwijs van de opleidingen 
SPH,  MWD en CMV in Sittard, begin 2000. Toen zijn profielen 
naast elkaar gelegd. Uiteindelijk heeft de vraag vanuit het werk-
veld naar breed geschoolde mensen de aanzet gegeven voor 
de ontwikkeling van de brede bachelor. “Het werkveld vindt 
de HBO-kwalificaties belangrijker en hecht minder waarde aan 
vakmanschap van een specifiek beroep. Belangrijk is de manier 
waarop een student zich profileert binnen het werkveld en zijn 
beginnend vakmanschap uitdraagt”, zegt docente Marianne. 
Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW kwam 
eveneens tot de conclusie dat de profielen veel generieke en 
equivalente competenties bevatten.
In september afgelopen jaar is de brede bachelor gestart. Tege-
lijkertijd is de SPH Maastricht geïntegreerd in de nieuwe brede 
sociaal agogische opleiding. 
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2.1.6 | Accreditaties

Accreditaties 2006

In 2006 heeft Hogeschool Zuyd voor zes bacheloropleidingen NVAO-

accreditatie verkregen. De NVAO oordeelt op zes onderwerpen: doel-

stellingen, programma, medewerkers, voorzieningen, kwaliteitszorg en 

resultaten. Deze onderwerpen omvatten in totaal 21 facetten. Onder-

staande tabel biedt een overzicht van de in 2006 geaccrediteerde 

opleidingen alsmede van de beoordeling van de 21 facetten. Daarnaast 

heeft de NVAO in 2006 de Hogere Juridische Opleiding positief 

beoordeeld zodat deze per 1 september 2006 van start is gegaan. 

Tabel: geaccrediteerde opleidingen in 2006 en de toegekende 

beoordelingen

Geaccrediteerde 

opleiding

Ergotherapie

Food & Business

Fysiotherapie

Hoge Hotelschool

Werktuigbouwkunde

Bron: Audit & Control Groep Hogeschool Zuyd

Beoordeling van de 21 facetten

Excellent

2

Goed

19

12

19

9

13

Voldoende

2

9

12

8

Onvoldoende
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Leren managen

In de historische hoeve achter het hogeschoolgebouw in Heerlen, 

wordt een nieuw leerbedrijf van de faculteit Facility Management 

gestart. Grand café Hoeve de Overste. Het eerste interne leerbedrijf 

van de faculteit, nadat er eerder al op dit punt samenwerking is 

gezocht met onder andere schoonmaakbedrijf HAGO en het Kruis-

herenhotel in Maastricht. Het motto voor de leerbedrijven: je kunt 

geen leidinggeven aan mensen als je hun werkzaamheden niet ooit 

zelf hebt ondergaan. Daarnaast biedt het oudejaars de kans hun lei-

dinggevende capaciteiten in de praktijk te toetsen en bij te schaven. 

Het grand café wordt nog uitdagender: de studenten moeten zelf 

zorgen dat de zaak goed draait. 
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Hogeschool Zuyd hanteerde voor het jaar 2006 als streefdoel dat al haar 

opleidingen zouden worden geaccrediteerd, met ten minste 5 van de 21 

facetten gekwalificeerd als ‘goed’. Dit doel is ruimschoots gerealiseerd. 

Het best scoorde de opleiding Fysiotherapie, met 19 facetten ‘goed’ en 

twee ‘excellent’. 

Visitaties ter voorbereiding op accreditatie in 2007

Hogeschool Zuyd heeft in 2006 acht opleidingen laten visiteren door 

NQA. Op grond van de voorlopige beoordelingen (geen enkel facet 

‘onvoldoende’) verwacht de hogeschool dat de NVAO al deze opleidingen 

in 2007 accreditatie zal verlenen. 

Tabel: gevisiteerde opleidingen in 2006 en de voorlopige beoordelingen

Zelfevaluaties ter voorbereiding op accreditatie in 2008

In 2006 zijn 13 opleidingen gestart met een zelfevaluatie ter voorbe-

reiding op accreditatie in 2008. Het betreft de opleidingen: Logopedie, 

Biometrie, Autonome Beeldende Kunst, Vormgeving, Docent beeldende 

kunst en vormgeving, Technische Informatica, Bedrijfseconomie, 

Accountancy, Hogere Europese Beroepenopleiding en de masteropleiding 

Bouwkunst. Tevens is een aantal brede bacheloropleidingen gestart met 

een zelfevaluatie, te weten bachelor of People & Business Management 

(inclusief Management in de zorg), bachelor of Built Environment (inclu-

sief Bouwtechnische Bedrijfskunde) en de bachelor of Commerce (inclusief 

Commerciële Economie en Small Business & Retail Management). 

Gevisiteerde opleiding

Communication & Multimedia Design

Cultureel Maatschappelijk Vorming

International Business & Management Studies

Maatschappelijk werk & Dienstverlening

Sociaal Juridische Dienstverlening - voltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening - deeltijd

Bachelor of social work

Verpleegkunde

Bron: Audit & Control Groep Hogeschool Zuyd

Beoordeling van de 21 facetten

Excellent

1

Goed

9

13

9

14

20

19

14

18

Voldoende

12

8

12

7

1

2

5

2

Onvoldoende
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2.1.7 | Contractactiviteiten

Aanbod

Hogeschool Zuyd biedt een grote hoeveelheid cursussen voor profes-

sionals aan: post-HBO cursussen, post-HBO leergangen en bedrijfs-

opleidingen. De cursussen bevinden zich binnen de domeinen Gebouwde 

Omgeving, Management, Welzijn, Arbeid & Dienstverlening, Techniek, 

ICT, Verpleegkunde, Paramedisch en Economie. 

De inhoudelijke verantwoordelijkheid voor de contract activiteiten is 

in 2006 overgegaan van de BV Contracting Hogeschool Zuyd naar de 

faculteiten. De focus op het vermarkten van het “traditionele” contract-

onderwijs door middel van hard sales maakt gaandeweg plaats voor 

de nieuwe strategie. Veel aandacht is uitgegaan naar het opzetten van 

‘expertisecentra’. Dit zijn samenwerkingsverbanden van faculteiten en 

lectoraten/kenniskringen die er zorg voor dragen dat de in de hogeschool 

aanwezige kennis toegankelijk wordt voor de externe omgeving en dat de 

kennis uit de omgeving als input voor de innovatie binnen de hogeschool 

wordt gehaald (zie ook hoofdstuk 2.2.2.). Daarnaast werd de oriëntatie 

verlegd naar het aangaan van structurele relaties met het werkveld en 

het verwerven van adviesopdrachten. Deze verandering zal op termijn 

(na de investeringsperiode) tot de gewenste sterkere vervlechting van 

het onderwijs met de praktijk en tot een hogere kwaliteit van onderwijs 

moeten leiden.  

AKO Literatuurprijs

Hans Münstermann wint de AKO Literatuurprijs 2006 met zijn 

boek De Bekoring. Münstermann is docent dramaturgie aan de 

Toneelacademie Maastricht. De jury van deze prestigieuze lite-

ratuurprijs beschrijft het boek als “meesterlijk”. Het boek vertelt 

aan de hand van herinneringen die Andreas Klein ophaalt aan het 

Amsterdam-Zuid van 1960. Op een meesterlijke wijze laat, aldus de 

jury, de schrijver de beschimmelde benauwenis van een afgelopen 

tijdperk zien. Hans Münstermann krijgt de prijs uitgereikt door 

juryvoorzitter Prinses Laurentien tijdens een life uitzending van 

het programma RTL Boulevard. 

Hogeschool Zuyd blijft in Sittard

Na lang soebatten en zoeken naar mogelijkheden, is de kogel door 

de kerk. Het College van B&W van de gemeente Sittard-Geleen kan 

zich vinden in de plannen van Hogeschool Zuyd om nieuw te bou-

wen op de Dobbelsteenlocatie. B&W gaan de raad, die het uiteinde-

lijke besluit begin 2007 neemt, voorstellen in te stemmen met het 

plan. De hogeschool wordt niet de enige gebruiker van het complex. 

De gemeente gaat er eveneens huren, er komen nog winkels, kan-

toren en een ondergrondse parkeergarage. In de nieuwbouw zullen 

straks 4.500 studenten en 500 medewerkers gehuisvest zijn. In 2010 

moet alles klaar zijn. 
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Bereikte resultaten

De cursussen binnen de domeinen Verpleegkunde en Paramedisch wer-

den druk bezocht. Bij Welzijn Arbeid & Dienstverlening is veel aandacht 

aan de ontwikkeling van het cursusaanbod besteed. Alles wijst erop dat 

in 2007 aanzienlijk meer cursussen en opdrachten zullen worden 

binnengehaald. 

De markt voor de overige contractactiviteiten had in 2006, evenals in 

2005, te maken met een stagnerende opleidingsvraag door krimp in de 

(maak)industrie. Werkgevers (ondernemingen en bedrijven) ervaren wel 

de gevolgen van vergrijzing en ontgroening en van een zekere druk op de 

arbeidsmarkt. De hogeschool merkt dat werkgevers veel energie besteden 

aan het werven van schoolverlaters en stagiairs. Tot een stijging van 

de opleidingsvraag heeft dit echter vooralsnog niet geleid. Er waren in 

2006 in de particuliere sector van bedrijven en ondernemingen weinig 

maatwerk- of in-company cursussen en cursussen/leergangen voor grote 

groepen. Binnen de hogeschool leidde de reorganisatie en de verplaat-

sing van de verantwoordelijkheden naar de faculteiten tot een behoefte 

aan het bundelen van kennis en van PR-activiteiten. Voor de financiële 

resultaten van contractactiviteiten wordt verwezen naar hoofdstuk 3.4.1 

van dit jaarverslag.

2.2 | Onderwijs: verbetering en vernieuwing

In haar Innovatieplan 2005-2008 beschrijft Hogeschool Zuyd haar 

beleidsvoornemens op het gebied van onderwijs en de meerjarige 

programma’s die daaraan gewijd zijn. In deze paragraaf wordt de 

voortgang van deze programma´s besproken: Grensverleggend 

Onderwijs, Expertisecentra, Internationalisering en Ondernemerschap. 

2.2.1 | Programma Grensverleggend Onderwijs

Doel programma

De doelen van ‘Grensverleggend Onderwijs’ zijn uitgewerkt in zeven 

programmalijnen die hieronder kort zijn beschreven. De programma-

doelstelling voor 2006 is dat in 20% van de faculteiten ‘vraaggestuurd 

competentiegericht maatwerkonderwijs’ (VCM) volledig is gerealiseerd 

en in 50% van de faculteiten nagenoeg gerealiseerd. Eind 2006 is onder 

faculteitsdirecteuren onderzoek verricht naar drie onderwerpen: studie-

loopbaanbegeleiding, leeractiviteiten en assessments. Gebleken is dat de 

onderwerpen studieloopbaanbegeleiding en leeractiviteiten in redelijke 

mate bekend zijn en van belang geacht worden maar dat ten aanzien van 

Onderwijs: verbetering en vernieuwing | Kernactiviteiten
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Geschiedenis komt tot leven

Vorig jaar kwam het Maasmeisje in de publiciteit; eerder het Meisje 

van Nulde. Slachtoffers van misdrijven waarvan het hoofd nooit 

gevonden wordt of ernstig verminkt is. Dankzij moderne techniek 

kunnen dan gezichtsreconstructies worden gedaan om een beeld 

van het slachtoffer te krijgen. Het is niet het enige werkgebied van 

de alumni van de post HBO-opleiding Wetenschappelijke Illustra-

tie, maar wel een van de spraakmakendste. De Academie Beeldende 

Kunsten Maastricht biedt deze post HBO-opleiding aan. Henrike 

Stratomeier slaagt in 2006 cum laude voor de opleiding met haar 

masterthesis over gezichtsreconstructie. Ze vergelijkt hierbij twee 

gangbare methoden die de politie gebruikt. Samen met de opleiding 

doet Henrike ook mee aan een expertiment, waarbij skeletten van 

pestslachtoffers uit de 14e tot 17e eeuw worden gereconstrueerd. 

Geschiedenis komt tot leven. 
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de realisatie van deze onderwerpen nog terrein te winnen is. Het onder-

werp assessment moet nog ruime aandacht krijgen binnen de organisatie. 

Hiermee kan geconcludeerd worden dat de programmadoelstelling niet 

volledig gehaald is. Uit de jaarverslagen van de faculteiten blijkt dat 10 

van de 19 faculteiten volgende stappen hebben gezet binnen ‘Grensver-

leggend Onderwijs’ door verder te internationaliseren of door assessments 

of door een ander belangrijk element van dit programma in te voeren.

Realiseren van vraaggestuurd competentiegericht maatwerk-
onderwijs (VCM)

Hogeschool Zuyd heeft 28 facultaire projecten geselecteerd en de 

inhoudelijke resultaten daarvan aangeboden op haar Infonet. 80% van 

de faculteiten is ondersteund bij het nemen van een volgende stap in het 

realiseren van maatwerkonderwijs. Daarnaast vonden zeven cursussen en 

workshops plaats, een miniconferentie en een grote jaarconferentie. Het 

onderzoek naar good practices richtte zich op praktijkleren en toetsen. 

Op dat laatste terrein werd tevens theorie ontwikkeld. Hogeschool Zuyd 

heeft zich in 2006 in ons land sterk geprofileerd met haar concept van 

VCM. Vanuit het programma ‘Grensverleggend Onderwijs’ zijn publicaties 

verschenen: een hoofdstuk over Toetsen van Vraaggestuurd Competentie-

gericht Maatwerkonderwijs in Toetsen in het hoger onderwijs (Van Berkel 

H. en Bax A., 2006) en een hoofdstuk over flexibilisering in het Hoger 

Onderwijs in het boek Vernieuwing in het Hoger Onderwijs (red. Van Hout 

H., Van Dam G., Ten Mirande M., Terlouw C., Willems J. , 2006). 
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Vraagsturing en studieloopbaanbegeleiding 

Studieloopbaanbegeleiding (SLB) is in Hogeschool Zuyd inmiddels geac-

cepteerd als dé begeleidingsmethode van studenten. Studieloopbaan-

begeleiding helpt studenten betekenis te geven aan hun studie en het 

toekomstige beroep. Door opdrachten en gesprekken met medestudenten 

en de coach krijgt de student zicht op zijn mogelijkheden en op wat 

voor professional hij wil worden. Tijdens de studie neemt sturing door 

de opleiding af en zelfsturing toe waarbij goedkeuring van de gemaakte 

keuzes van de student door de examencommissie steeds een voorwaarde 

is. De SLB-brochure die dit jaar is verschenen, wordt door docenten zeer 

gewaardeerd. SLB is in bijna alle faculteiten gerealiseerd of bevindt zich 

in de realisatiefase. Ook zijn in 2006 goed bezochte SLB coachingstrajec-

ten uitgevoerd met deelnemers uit 16 faculteiten. In het SLB-netwerk par-

ticiperen tien faculteiten. De implementatie van een elektronisch portfolio 

voor studenten verloopt voorspoedig. De invoering van een persoonlijk 

ontwikkelingsplan (POP), in welke vorm dan ook, behoeft nog aandacht. 

Hiertoe werden cursussen georganiseerd waaraan vijftien medewerkers 

uit negen faculteiten deelnamen en twee deelnemers uit het werkveld. 

Momenteel zijn er nog weinig programmatische keuzemogelijkheden voor 

studenten gerealiseerd. De invoering hiervan verloopt langzaam omdat 

flexibilisering in tijd, inhoud, vorm en plaats de kern van de huidige 

organisatie raakt. 

Competentiegericht leren en leerbedrijven

Alle faculteiten bieden studenten de mogelijkheid competentiegericht te 

leren met behulp van authentieke leertaken. Praktijkleren als methode 

neemt toe. Soms in de vorm van een leerbedrijf, meestal door het bin-

nenhalen van de beroepspraktijk in het onderwijs. Een intern expertise-

netwerk organiseerde onder meer een miniconferentie ‘praktijkleren en 

leerbedrijven’, alsmede twee in-company trainingen, verzorgd door de 

faculteit Internationale Communicatie. Op brede schaal is gewerkt aan 

deskundigheidsbevordering van docenten op het gebied van werkplek-

leren. Er zijn cursussen verzorgd zoals Coachen op maat, Train de trainer, 

Competentiekaarten en Praktijkleren.

Proeve van bekwaamheid en toetsen 

Beleidsmatige aandacht voor toetsen neemt toe. Enkele faculteiten 

hebben toetsvormen ontwikkeld gebaseerd op het concept VCM. Steeds 

meer faculteiten krijgen desgevraagd ondersteuning van een intern 

assessmentteam, in de vorm van consultancy en in-company training. 

Daarnaast zijn cursussen verzorgd over integraal toetsbeleid, examencom-

missie en proeve van bekwaamheid. Deze werden druk bezocht en positief 

gewaardeerd. Het assessmentteam van Hogeschool Zuyd presenteerde 

zijn VCM-toetsbeleid en -toetsmethodiek tevens extern (o.a. bij nationale 

onderwijscongressen).
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Prijzenregen op Kennis in bedrijf

De vijfde editie van Kennis in bedrijf, het netwerkevenement van 

Hogeschool Zuyd, wordt weer aangegrepen om verschillende alum-

ni te bekronen. Inge Murrer, onlangs afgestudeerd aan de faculteit 

Facility Management, wint de Hogeschool Zuyd Kennis in bedrijf 

Prijs 2006. Eerder al is ze uitgeroepen tot Student of the Year, een 

prijs die uitgeloofd wordt door een landelijke vakorganisatie op het 

gebied van facility management. Met het idee om zeecontainers her 

in der in Parkstad in te zetten als paviljoens voor cultuuruitingen, 

wint Koen Savelkoul, student aan de Academie voor Bouwkunst, de 

Parkstad Jongerencultuurprijs 2006. Tot slot gaat de ABP-IT prijs 

naar Rianne Verheijen, omdat zij volgens de jury de beste afstudeer-

scriptie van ICT-opleidingen van de hogeschool heeft geschreven. 
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Organisatie van maatwerkonderwijs

Op het gebied van instrumentatie en organisatie is in 2006 het gewenste 

resultaat gedeeltelijk bereikt. De Standaard Opleidings- en Examenrege-

ling is afgestemd op de uitgangspunten van VCM. De implementatie van 

een digitale Zuyd-catalogus heeft vertraging opgelopen en zal in 2007 

worden opgepakt. In 2006 is ook een start gemaakt met het vullen van 

de zogenaamde Minor-etalage met een tiental ‘minoren’. Deze onder-

wijseenheden, binnen de differentiatieruimte van een opleiding, kennen 

een studielast van 15 European Credits (EC’s) of een veelvoud daarvan. 
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2.2.2 |  Programma Expertisecentra/
Euregionale Kennispoort

Doel programma

De hogeschool stelde zich als doel voor het jaar 2006 dat binnen ieder 

expertisecentrum tenminste twee structurele kennisrelaties zijn aange-

gaan waarbij meerdere faculteiten en/of kenniskringen betrokken zijn. 

Twaalf van de 19 faculteiten voldeden hieraan, drie gedeeltelijk.

Expertisecentra

Expertisecentra zijn samenwerkingsverbanden van faculteiten, lectora-

ten/kenniskringen en contractactiviteiten. Zij dragen er zorg voor dat de 

in de hogeschool aanwezige kennis toegankelijk wordt voor de externe 

omgeving en tevens dat kennis uit deze omgeving als input voor innovatie 

binnen de hogeschool wordt gehaald. De hogeschool heeft hieraan de 

organisatorische consequentie verbonden dat de verantwoordelijkheid 

voor contractactiviteiten en onderzoek bij de faculteitsdirecties en de 

lectoren komt te liggen. In 2006 waren de volgende expertisecentra 

operationeel: Creative City, Gebouwde Omgeving, ICT, Ondernemen, 

Quality of Life en Technology & Design.

Expertisemanagers en expertisebureaus

De expertisecentra hebben in 2006 organisatorisch verder vorm gekregen 

door verheldering van de financiële structuur en totstandkoming en 

implementatie van een handboek Administratieve Organisatie / Interne 

Controle. Formele instemming van de medezeggenschapsraad voor een 

tijdsperiode van twee jaar wordt verwacht in het eerste kwartaal van 

2007. Inbedding in de reguliere organisatie van de expertisecentra is een 

proces dat veel tijd vergt. De interne organisatie, nodig om aan de vragen 

van de externe omgeving te kunnen voldoen, is nog niet uitontwikkeld. 

De snelheid ervan vormt een risico. Tempoverschillen tussen faculteiten en 

lectoraten worden gerespecteerd waarbij ‘expertisemanagers’ het principe 

van vraagsturing hanteren. Samenwerking en netwerkontwikkeling met 

de omgeving wordt geleidelijk zichtbaar in projecten waarbij partners zich 

via externe subsidies committeren aan kennisontwikkeling. Dat zijn kleine 

projecten zoals voucherprojecten waarbij een kennisvraag door vooral 

leden van een kenniskring, al dan niet met studenten, wordt beantwoord. 

Of zogenaamde RAAK-projecten, waarbij de subsidieverlener (Ministerie 

van OCW) netwerkontwikkeling als voorwaarde stelt. De ervaring met 

deze projecten wordt door de expertisemanagers gedeeld en verhoogt het 

niveau van de kennis hierover in de gehele organisatie.

CRM-implementatie

In 2006 zijn gedragsregels voor relatiebeheer opgesteld. De implemen-

tatie van het geautomatiseerd relatiebeheersysteem Dynamics heeft 

vertraging opgelopen. Eigenaarschap en bijbehorende onderhoudsplicht 

zijn ondergebracht bij de expertisecentra van de hogeschool. 
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Uitwisseling met Indiase regio

Maatschappelijke betrokkenheid en internationalisering zijn twee 

thema’s die bij Hogeschool Zuyd hoog op de agenda prijken. In het 

samenwerkingsproject met de Indiase regio Tamil Nadu, komen 

beide samen. De hogeschool heeft contacten met zeven instellingen, 

uiteenlopend van een school voor blinden en doven en gehandicap-

teninstellingen tot een universitair ziekenhuis met zorginstellin-

gen. In januari vertrekken eerst twee studenten Fysiotherapie, een 

maand later gaat een team van tien studenten van de opleidingen 

IBL, HEBO, Social Works, Maatschappelijk werk en dienstverle-

ning, IBMS en IDM naar India. Zij gaan zich, ieder vanuit hun eigen 

opleidingsachtergrond, bezighouden met een project armoede-

bestrijding. Er zijn ook al contacten geweest op docentenniveau.

December

C
A

L
E

N
D

A
R

IU
M

December

2.2.3 | Programma Internationalisering

Het doel voor 2006 beperkte zich tot het nader uitwerken van dit nieuwe 

programma. Dit kwam gereed in de vorm van een beleidsnota internatio-

nalisering, met aandacht voor strategische doelen en concretiseringen op 

het niveau van faculteiten, lectoraten en hogeschool als geheel. Dit leidde 

in het verslagjaar tot de onderstaande uitwerkingen.

Professionalisering van de organisatie op hogeschoolniveau

De interne berichtgeving aan studenten is met ingang van het verslagjaar 

tweetalig. Vanuit het International Office van de hogeschool is, mede 

door het aanstellen van een senior medewerker internationalisering, 

een eerste aanzet gemaakt om diverse internationale activiteiten te 

ondersteunen. 

Ontwikkelen van een hogeschoolbreed internationaal 
programma-aanbod

De faculteit Internationale Communicatie heeft twee cursussen Engels 

ontwikkeld voor docenten en studenten: First Certificate en Proficiency 

(Cambridge). Het niveau Advanced English kan indien gevraagd ook 

aangeboden worden. Tevens onderzoekt zij de haalbaarheid van een 

inburgeringsprogramma. 
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De hogeschool zal in juni 2007 in samenwerking met de Université de 

Liège (B.) een pilot Summer Course organiseren. Bij gebleken succes zal 

deze vanaf 2008 jaarlijks worden aangeboden.

Versterken van de Europese positie van de hogeschool 
als geheel

In 2006 heeft Hogeschool Zuyd een aantal initiatieven ontplooid om 

haar internationale positie te versterken. Zij heeft samenwerkingsovereen-

komsten afgesloten met Fachhochschule Köln (D), diverse universiteiten 

in Azerbeidzjan en met de Katholieke Hogeschool Limburg in Diepenbeek 

(B). Tevens is een intentieverklaring ondertekend met Nizhniy Novgorod 

State University of Architecture and Civil Engineering (RU). 

Internationalisering door faculteiten

Faculteiten hebben in hun jaarplan 2007 hun doelen en activiteiten 

geformuleerd met betrekking tot internationalisering. Monitoring van de 

voortgang van internationalisering op hogeschoolniveau zal gaan plaats-

vinden vanaf 2007. 
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Internationale uitwisselingsprogramma’s

De deelname aan Europese uitwisselingsprogramma’s groeit geleidelijk 

maar is nog bescheiden. De toename is vooral te danken aan het uitste-

kend verloop van het Europees stageprogramma Leonardo da Vinci. Er is 

in 2006 geen gebruik gemaakt van Tempus, hoewel hier wel bekendheid 

aan werd gegeven.

Uit de jaarverslagen van de faculteiten blijkt dat 22 studenten aan 

buitenlandse instellingen studeerden binnen het kader van het Magellan 

Exchange Program en een beperkt aantal zonder gebruikmaking van 

enig programma. 

Het aandeel buitenlandse studenten

Het aandeel buitenlandse studenten aan Hogeschool Zuyd vertoont al 

jaren een overtuigende groei. Dit is in overeenstemming met het beleid 

van de hogeschool: zij hanteert als uiteindelijke streefwaarde 15%. 

De meeste buitenlandse studenten zijn te vinden in de faculteiten 

Academie voor Beeldende Kunst (35%), de Academie voor Bouwkunst 

Maastricht (27%), het Conservatorium (67%), de faculteit Gezondheid 

en Techniek (49%) Gezondheid en Zorg (32%) en de Toneelacademie 

(29%). De ligging van Zuid-Limburg biedt de Hogeschool Zuyd een goede 

mogelijkheid om grenzen van internationale instroom te verleggen. 

Het aandeel Hogeschool Zuyd-studenten in het buitenland

Kortgeleden kende het Ministerie van OCW een bedrag van € 2 miljoen 

toe aan universiteiten en hogescholen waarmee zij EU-studenten in 

Nederland kunnen interesseren. Als basis voor de verdeling van dit bedrag 

gold het percentage Raulin-studenten van de instellingen in 2005/2006 

afgezet tegen het totale aantal ingeschreven studenten (Raulin-studenten 

zijn studenten uit de EU die tot voor kort ten behoeve van deelname 

aan Nederlands hoger onderwijs maximaal 70% van het collegegeld 

vergoed kregen).

Uit deze verdeling van de € 2 miljoen bleek dat het aandeel van Hoge-

school Zuyd 10% bedroeg waarmee zij van de in totaal 27 in aanmerking 

komende universiteiten en hogescholen de derde plaats innam.
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2.2.4 | Programma Ondernemerschap 

Ook hier was het doel voor 2006: nadere uitwerking van dit nieuwe 

programma. 

Ondernemersmentaliteit

In deze programmalijn staat het stimuleren van ondernemerschap bij 

studenten centraal. Het doel is studenten die niet tot de groep ´geboren 

ondernemers´ behoren te enthousiasmeren voor ondernemerschap. Dit 

komt tot uiting in twee projecten die elk op hun eigen wijze studenten 

stimuleren. In het project Ondernemen is dat via de theoretische weg en 

in het project Student Company is gekozen voor de ervaringsgerichte weg. 

De resultaten van beide projecten worden ondergebracht bij de faculteit 

Commercieel Management. 

Ondernemerschap in Limburg 

De tweede programmalijn werkt uit hoe Hogeschool Zuyd (bestaand) 

ondernemerschap in Limburg ondersteunt. Er zijn diverse gesprekken 

gevoerd om ondernemerschap in Limburg te stimuleren, zowel intern als 

extern waaronder Euregionaal. Hierbij wordt gedacht aan een nieuw op te 

richten expertisecentrum Ondernemen, samenwerking met het lectoraat 

Innoverend Ondernemen & Risicomanagement, bijdragen aan de MBA 

opleiding Entrepreneurship in de Euregio, samenwerking in de beroeps-

kolom, samenwerking met enkele bedrijven en het eventueel inrichten 

van een digitaal kennisnetwerk. 

Nieuw ondernemerschap

Het doel van deze programmalijn is het initiëren van nieuwe onderne-

mingen. De programmamanager heeft gesprekken gevoerd met diverse 

potentiële partners om te komen tot nieuw ondernemerschap, zowel 

intern als extern (met name in de beroepskolom en met lokale overheden. 

Deze gesprekken richten zich onder andere op het ondersteunen van 

studenten en alumni bij het starten van een onderneming, het afstemmen 

van initiatieven in de beroepskolom, het stimuleren van leerbedrijven en 

op het verhogen van ondernemersvaardigheden van medewerkers.
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STRATEGIE EN VISIE
Een belangrijke stap op weg naar één eenheid en cultuur is 
geweest het gezamenlijk definiëren van een strategie en visie. 
Waar willen we in 2010 staan? “Het bleek dat de verschillen 
niet groot waren. Er was commitment voor wat er straks moet 
staan.” Van Mulkom is ervan overtuigd dat als je zo’n heldere 
context formuleert, het eenvoudiger is om tot een gemeen-
schappelijke cultuur te komen. “Ik vond dat verschil in de uitvoe-
ring van de strategie mocht, maar dat wilden de docenten niet.” 
Wat ook aan het proces heeft bijgedragen, is dat relatief veel 
nieuwe medewerkers zijn aangetrokken. “De posities van domi-
nante cultuurdragers binnen de organisatie zijn herijkt.”

LES GELEERD
Kun je een les leren uit zijn aanpak? Van Mulkom denkt dat de 
succesfactor is geweest dat gezamenlijk een visie en koers zijn 
uitgestippeld. Wat hij onderschat heeft, is dat mensen snel ver-
geten. “Zo’n ontwikkeltraject duurt een jaar. Ondertussen gaat 
het onderwijs door. Daardoor vergeten sommigen de nieuwe 
koers.” En dan kan de daadwerkelijke verandering alsnog pijn 
doen. “De jaargesprekken geven je daar pas inzicht in. Je moet 
in zo’n proces echt aandacht hebben voor het individu. Laten 
zien dat ze er toe doen.” Maar Van Mulkom gebruikt de jaarge-
sprekken ook om mensen uit hun comfort zone te halen. Want hij 
verwacht van iedereen een bijdrage aan de organisatieontwik-
keling. “Je moet je aan het eind van elke dag de vraag stellen: 
welke bijdrage heb ik geleverd aan de organisatieontwikkeling?” 
Die moet je positief kunnen beantwoorden, vindt de faculteits-
directeur. In het nieuwe onderwijsvisie staat de organisatie 
immers centraal en niet het individu. 

STUDENTEN
De volgende uitdaging is de studenten laten profiteren van de 
beide locaties waarop de PABO werkt. Daar bieden de minoren 
een uitgelezen kans toe, verwacht Peter van Mulkom. “We 
hoeven geen minoren dubbel aan te bieden maar kunnen ons 
per locatie op bepaalde thema’s richten, als we erin slagen de 
mobiliteit van studenten te vergroten.” 
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 NAAM:  PETER VAN MULKOM

 FUNCTIE: DIRECTEUR FACULTEIT ONDERWIJS

 OVER:   SAMENSMELTEN BEIDE PABO’S EN HET VORMEN 
VAN ÉÉN CULTUUR 

CULTUURVERSCHILLEN OVERBRUGD
Twee locaties, twee teams, twee voorgangers die op hun locatie 
een stempel hebben gedrukt. Dat was in 2004 de uitgangssitu-
atie voor Peter van Mulkom bij zijn benoeming tot directeur van 
de faculteit Onderwijs. Nu, ruim twee jaar later, stappen beide 
PABO’s met één gezicht en één onderwijsvisie naar buiten, naar 
het werkveld. Cultuurverschillen zijn overbrugd, ook al doet dat 
soms nog steeds pijn. 

“Je zag de invloed van de leiding terug in de twee teams”, herin-
nert Peter van Mulkom zich. Er waren echter ook gemeenschap-
pelijke kenmerken. Sterk intern gericht, veel autonomie voor 
individuele docenten, weinig gericht op samenwerking, voor-
oordelen ten opzichte van elkaar; passie en bevlogenheid. “Het 
einddoel, het kind op de basisschool, stond voor beide teams 
centraal.”

VERANTWOORDELIJKHEDEN
Als nieuwkomer heeft hij in beide teams docenten verantwoor-
delijk gemaakt voor deelprocessen. Deze coördinatoren heeft 
hij bijeengebracht. “Zo hebben ze elkaar leren kennen, ontstond 
er respect voor elkaar en verdween de spanning tussen beide 
teams.” Daarna zijn ze samen begonnen met beleidsontwik-
keling. Nu is per deelproces één docent verantwoordelijk voor 
beide locaties. 
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2.3 | Onderzoek

Doel

Onderzoek is binnen de hogeschool nog in ontwikkeling. Het hogeschool-

beleid is gericht op geleidelijke en organische groei, zowel binnen de 

faculteiten als de lectoraten.

De hogeschool verricht steeds meer onderzoek. Dit vindt plaats binnen 

faculteiten en lectoraten, is gericht op innovatie van de beroepspraktijk 

en kan als zodanig bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs. 

Daarnaast heeft onderzoek functies voor de professionalisering van het 

personeel, voor regionale, landelijke en internationale kenniscirculatie en 

voor de profilering van de hogeschool. Onderzoek heeft echter ook een 

eigenstandige functie: het ontwikkelen van kennis en het vergroten van 

de onderzoekscompetenties van de medewerkers.

Binnen de hogeschool waren er in 2006 twaalf lectoraten, waarvan er 

twee pas in het laatste kwartaal werden opgestart. De lectoraten vervul-

len een stimulerende rol op het gebied van onderzoek. Zij staan onder 

leiding van een lector, een hooggekwalificeerde deskundige met ruime 

ervaring in de praktijk en in onderwijs en onderzoek. Rondom de lector 

wordt een kenniskring van docent-onderzoekers gevormd. Ongeveer 100 

docenten van de hogeschool zijn lid van een kenniskring (iets meer dan 

10% van het aantal docenten). Vier lectoraten betrekken personen van 

buiten intensief bij het werk van de kenniskring. Het Lectorenoverleg 

Hogeschool Zuyd heeft een formele status gekregen bij de ontwikkeling 

van het onderzoeksbeleid en van onderzoeksprogramma’s.

Bijdragen aan curricula
 

De lectoraten leverden belangrijke bijdragen aan de curricula van de 

opleidingen. Zij ontwikkelden generieke onderwijsmodules die in ver-

schillende faculteiten kunnen worden ingezet, specifieke modules voor 

bepaalde opleidingen en minoren. Het lectoraat Life Sciences ontwikkelde 

zelfs een complete afstudeervariant Nanotechnologie die zal worden 

aangeboden aan studenten van de faculteit Life Sciences. Het lectoraat 

Kennisorganisaties & Kennismanagement was nauw betrokken bij het 

ontwikkelen van het profiel van de MBA Personal Leadership in Innova-

tion and Change (MBA-PLIC). De lectoraten Autonomie & Participatie en 

KenVak boden daarnaast verschillende cursussen onderzoeksmethodo-

logie aan, zowel voor beginners als voor gevorderden in de masterclass. 

Tenslotte boden de meeste lectoraten de studenten de mogelijkheid deel 

te nemen aan onderzoek en zorgden voor begeleiding daarbij.

Bijdragen aan professionalisering

Alle lectoraten leverden een bijdrage aan de professionalisering van de 

leden van de kenniskring en de meeste ook aan die van andere docenten 

in de faculteiten. Naast inhoudelijke scholing was er veel aandacht voor 

scholing op het terrein van onderzoek. Professionalisering vond verder 

vooral plaats binnen de vele interne en externe projecten, via cursussen, 

seminars, studiedagen en het bezoek van congressen.  
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De professionalisering binnen de lectoraten blijkt succesvol: bij alle lecto-

raten is niet alleen de lector maar zijn ook andere leden van de kennis-

kring verantwoordelijk voor de vele publicaties en externe presentaties. 

Binnen de kenniskringen bereidden 17 docenten zich voor op een pro-

motieonderzoek of waren daar al enige tijd mee bezig. Mevrouw Tineke 

Schoot verdedigde in oktober 2006 met succes haar proefschrift aan de 

Universiteit Maastricht: Client-Centred Care, Balancing between perspec-

tives of clients and nurses in home care, Universitaire Pers Maastricht, 

2006. Daarmee is zij de eerste medewerker van Hogeschool Zuyd die haar 

proefschrift geheel binnen het kader van een kenniskring (Autonomie & 

Participatie van Chronisch Zieken) afrondde.

Samenwerking met wetenschappelijke en maatschappelijke 
instellingen en bedrijven

De lectoraten onderhielden intensieve contacten met andere kennis-

instellingen en maatschappelijke organisaties. De meeste contacten 

liggen in Nederland maar alle lectoraten onderhouden ook internationale 

contacten, het ene intensiever dan het andere . 

Het lectoraat Life Sciences, de afdeling Handhaving & Monitoring van 

de Provincie Limburg en de GGD Zuid-Limburg werden in elkaars directe 

nabijheid in Heerlen gevestigd. Op deze wijze kunnen zij gebruik maken 

van elkaars expertise en faciliteiten en wordt een eerste stap gezet op weg 

naar de vorming van een regionaal centrum voor milieu & gezondheid. 

Externe opdrachten en subsidies

De meeste opdrachten (van in totaal ongeveer 100) kwamen uit het 

binnenland, vooral uit de regio. Er zijn iets meer betaalde (55) dan 

onbetaalde (45) opdrachten. Expertisecentra beginnen een belangrijke 

rol te spelen bij het werven van de externe opdrachten. Zo had het 

Expertisecentrum Quality of Life een belangrijke coördinerende functie bij 

een aantal samenhangende opdrachten van het Maaslandziekenhuis te 

Sittard. Daarbij zijn diverse lectoraten en faculteiten betrokken. 

De baten en lasten van de lectoraten zijn opgenomen in hoofdstuk 4.1 

van dit jaarverslag.

Er is meer oog voor werving van subsidies voor onderzoek en andere 

kennisprojecten. Vooral het EFRO en de RAAK-subsidies bieden voor het 

HBO veel mogelijkheden. De hogeschool heeft in haar projectenbureau 

Zuydpool een ‘subsidiemanager’ aangesteld. 
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Publicaties, presentaties en promoties

Bij de meeste kenniskringen lag de nadruk op onderzoeksrapporten. Dit 

is in overeenstemming met de beoogde praktijkgerichtheid. De lectoraten 

richten zich in eerste instantie op beroepsinnovatie en dus ook op publi-

caties in vaktijdschriften. Naast de vele artikelen en rapporten waren de 

lectoren en leden van de kenniskringen in 2006 verantwoordelijk voor de 

publicatie van dertien boeken. Toegankelijkheid van rapporten en publica-

ties is een voorwaarde voor kenniscirculatie. Veel rapporten worden via de 

websites ter beschikking gesteld. Dat geldt ook voor afstudeerwerkstuk-

ken van bachelor- en masteropleidingen. De kenniskring Kennisorganisa-

ties & Kennismanagement is gestart met een project tot het toegankelijk 

maken van goede afstudeerscripties: ‘Verborgen Goud’.

Evaluatie en kwaliteitszorg van onderzoek

De meeste lectoraten laten hun projecten door externe opdrachtgevers 

evalueren. Deze evaluatie is veelal sterk productgericht. Daarom hebben 

vier lectoraten een externe adviesraad ingericht. Deze heeft tot taak de 

activiteiten van het lectoraat met kritische distantie te volgen. De hoge-

school stimuleert het inrichten van dergelijke adviesraden.

De hogeschool is gestart met een project ‘Kwaliteitszorg Lectoraten’ dat 

zoveel mogelijk aansluit bij de planning- en controlcyclus van de hoge-

school en dat tevens enkele inhoudelijke vernieuwingen wil aanbrengen. 

De eerste vernieuwing is gericht op het beoordelen van de kwaliteit van 

onderzoek, de tweede op het beoordelen van de kwaliteit van publicaties. 

Op de derde plaats is er het voornemen een lichte vorm van zelfanalyse 

en externe visitatie voor te bereiden die enerzijds voldoet aan de behoefte 

aan interne en externe verantwoording en anderzijds recht doet aan de 

nog kleine personele bezetting en geringe financiële mogelijkheden. 

Lectoraten worden voortgezet

De vier lectoraten die in 2002 zijn gestart, hebben in 2006 verlenging 

aangevraagd en verkregen: Nieuwe Theatraliteit, Kennisorganisaties & 

Kennismanagement, Autonomie & Participatie van Chronisch Zieken en 

Comparative European Social Research and Theory (CESRT). Bij alle 

lectoraten vonden lichte wijzigingen binnen het domein plaats. Binnen 

het lectoraat Nieuwe Theatraliteit verschoof het accent naar een van de 

drie eerdere programmalijnen. Autonomie & Openbaarheid van de Kunsten 

kwam centraal te staan en de naam van deze lijn werd de naam van het 

gehele lectoraat. Naast deze focus in thematiek staat een uitbreiding 

van de disciplines. Het lectoraat richt zich vanaf 2006 niet alleen op 

kennisontwikkeling binnen de Toneelacademie maar evenzeer binnen 

de Academie voor Beeldende Kunsten en het Conservatorium. 
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Onderzoek binnen faculteiten

Enkele lectoraten hebben onderzoeksmodules en onderzoeksprojecten 

ontwikkeld die in veel faculteiten worden toegepast. Daarnaast is de be-

langrijkste ontwikkeling op het gebied van onderzoek dat alle faculteiten 

in het verslagjaar bezig waren beleid te ontwikkelen op het gebied van 

onderzoek. Dit beleid was soms nog slechts basaal maar het betekent wel 

dat alle faculteiten ontwikkeling van kennis naast verzorging van onder-

wijs tot hun taak zijn gaan rekenen. Zij doen hierbij in toenemende mate 

een beroep op de know-how van de lectoraten. Het College van Bestuur 

stimuleert dat faculteiten in hun onderzoek (vooral afstudeeronderzoek) 

zwaartepunten afbakenen en dat zij, waar mogelijk, raakvlakken zoeken 

met de programmalijnen van de lectoraten en omgekeerd. Leden van de 

kenniskring fungeren binnen de opleidingen onder andere als scriptie-

begeleider en onderwijsvernieuwer.

Nieuwe lectoraten

Lectoraten dienen nauw aan te sluiten bij de behoeften van de 

(Eu)regionale omgeving en alle faculteiten moeten kunnen profiteren van 

de kennisontwikkeling binnen ten minste één lectoraat. In het recente 

verleden heeft het College van Bestuur enkele bijeenkomsten belegd met 

twintig gezaghebbende vertegenwoordigers van het regionale werkveld. 

Mede naar aanleiding van deze bijeenkomsten heeft het college zich 

voorgenomen vijf nieuwe lectoraten in te stellen. Hiermee krijgen ook de 

technische en economische faculteiten toegang tot kennisontwikkeling 

binnen een lectoraat. In 2006 zijn de volgende drie lectoraten aange-

vraagd en goedgekeurd. 

 •  Technologie in de Zorg (TiZ). Dit lectoraat is het resultaat van samen-

werking tussen Hogeschool Zuyd, Universiteit Maastricht (faculteit 

der Gezondheidwetenschappen en onderzoeksinstituut CAPHRI) en 

het iRv kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap. Er zijn twee 

lectoren benoemd: dr. Luc de Witte, voorheen ‘lector Autonomie en 

Participatie van Chronisch Zieken’, en dr. Thijs Soede, tevens werkzaam 

als programmaleider Technologie en Toegankelijkheid bij het iRv.

 •  Innoverend Ondernemen & Risicomanagement. Met dit lectoraat 

geeft de hogeschool invulling aan de verdere uitdieping van haar 

strategische keuze voor ondernemerschap. 

 •  Nieuwe Energie. Met dit lectoraat wil de hogeschool in de regio 

een actieve rol spelen bij de innovaties ten aanzien van techniek 

en milieu. De nieuwe lector is dr. Jack Kimman, tevens werkzaam 

bij SenterNovem als Projectleider effectmeting, kennismanagement 

en kwaliteit.

Door de benoeming van Luc de Witte bij TiZ werd het lectoraat bij de 

kenniskring Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken vacant. In 

deze functie is dr. Sandra Beurskens benoemd. Zij was voordien al lid van 

deze kenniskring.

In 2007 zullen de lectoraten ‘Gebouwde Omgeving en Regionale 

Ontwikkeling’ en ‘Internationale Communicatie en Business’ worden 

aangevraagd.
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3. Bedrijfsvoering

3.1 | Personeel

3.1.1 | Kengetallen en ontwikkelingen

In bijlage 4 van dit jaarverslag wordt de personele situatie van Hoge-

school Zuyd in beeld gebracht. Het aantal personeelsleden bij werkgever 

Hogeschool Zuyd in 2006 bedroeg 1316, en dat bij werkgever BV Hoge-

school Zuyd Contracting 217. Daarnaast waren er 280 externe deskundi-

gen en gedetacheerden werkzaam. 

In totaal waren er in het verslagjaar derhalve 1813 personen werkzaam 

voor de hogeschool. Hiervan behoorden er 1221 tot het onderwijsgevend 

personeel en 592 tot het onderwijsondersteunend personeel. Het aantal 

vertrokken personeelsleden in 2006 bedroeg 201, terwijl er in totaal 220 

nieuwe medewerkers van start gingen.

Het aantal personeelsleden (exclusief externe deskundigen en gedeta-

cheerden) steeg gedurende de laatste vier jaren van 1409 naar 1533. 

De gemiddelde leeftijd steeg in die periode van 46,2 naar 46,5 jaar. 

Het totaal percentage FTE vrouwen bezoldigd conform salarisschaal 13 

en hoger is in 2006 gestegen maar bevindt zich nog onder het landelijk 

HBO-gemiddelde. 

3.1.2 | Beleidsdoelen

De onderwijsvisie van Hogeschool Zuyd brengt met zich mee dat van 

docenten meerdere rollen worden verwacht: aanbieder van vakkennis, ont-

werper van studietaken en leeractiviteiten, begeleider van leerprocessen, 

beoordelaar van competenties, accountmanager van opleidingspakketten, 

onderzoeker respectievelijk begeleider van onderzoek en gesprekspartner 

van practici en toepassers. 

Deze rolvervulling van docenten heeft ook consequenties voor de 

medewerkers van ondersteunende diensten: de hogeschool vindt dat zij 

ondernemend moeten zijn en op een klantgerichte houding beoordeeld 

moeten worden.

Om vaart te zetten achter deze gewenste ontwikkeling heeft Hogeschool 

Zuyd in haar Innovatieplan 2005-2008 een omvangrijk en meerjarig 

Programma Medewerkers gelanceerd. Dit heeft als belangrijkste doel dat 

personeelsleden werken aan de realisatie van zes centrale competenties: 

resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, gerichtheid op samenwerking, 

omgevingsbewustzijn, materiedeskundigheid en veranderingsgezindheid. 

In een persoonlijk ontwikkelingsplan maken medewerkers zichtbaar hoe 

zij hieraan werken.

Het Programma Medewerkers omvat zes programmalijnen. Hiernaast 

wordt daar nader op ingegaan.
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3.1.3 |  Beoogde resultaten 2006 en de realisatie ervan

Voor elk van de zes programmalijnen zijn beoogde resultaten voor het jaar 

2006 benoemd.

Hieronder volgt een overzicht daarvan en wordt de realisatie beschreven.

 •  programmalijn 1: personeelsplanning

  -  beoogd: alle organisatieonderdelen (faculteiten en ondersteunende 

diensten) zullen in het verslagjaar beschikken over een personeels-

plan 2006-2008 dat inzicht verschaft in de kwantitatieve en kwali-

tatieve behoeften aan personeel in de betreffende periode. 

 -   realisatie: van de 20 organisatieonderdelen beschikten er 18 

over bedoeld personeelsplan. Alle organisatieonderdelen hebben 

opdracht gekregen in de volgende versie van hun personeelsplan 

(2007-2009) de geplande personeelsinzet verder te preciseren 

alsmede een duidelijke marsroute uit te zetten voor versterking van 

medewerkerscompetenties.

 • programmalijn 2: competentiemanagement

 -   beoogd: in 2006 hanteren alle managers tijdens het jaargesprek 

met hun medewerkers het ‘competentiewoordenboek’. Dit is een 

overzicht van nagestreefde competenties van medewerkers. Het is 

uitgewerkt naar vier competentieniveaus, elk voorzien van voorbeel-

den van zichtbaar gedrag, vaardigheden en kennis.

 -   realisatie: ongeveer een derde deel van de managers bleek in 2006 

het competentiewoordenboek te hanteren. Tijdens de functione-

ringsgesprekken dienen de competentieniveaus als referentie.

 -   beoogd: ontwikkelen van beleid op het gebied van beoordelen & 

belonen.

 -   realisatie: dit beleid is gereed maar behoeft nog goedkeuring van de 

CAO-partners (naar verwachting begin 2007). 

 • programmalijn 3: coördinatie deskundigheidsbevordering

  -  beoogd: Zuydkompas, het interne centrum voor loopbaanontwik-

keling, mobiliteit en deskundigheidsbevordering, biedt een groot 

aantal activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering. 

Tevens verzorgt dit centrum competentieonderzoek en -training en 

coaching.

  -  realisatie: het aanbod is goeddeels gereed en strekt zich uit over 

terreinen als ICT, strategie & management, gespreksvaardigheden, 

onderwijsondersteuning, onderzoek en ARBO. In 2007 zal de facili-

tering van mobiliteit vorm krijgen.

Het aantal aanvragen van individuele medewerkers ontwikkelde zich de 

laatste vijf jaren als volgt:

Tabel: aantal aanvragen bij Zuydkompas

Jaar

Aantal aanvragen

Bron: Zuydkompas Hogeschool Zuyd

2005

65

2004

61

2003

47

2002

35

2006

80
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 •  programmalijn 4: Arbo/welzijn

 -  beoogd: de hogeschool bereidt een nieuwe ARBO-organisatie voor, 

inspelend op de veranderende wetgeving. Zo zal de hogeschool 

voortaan zelf risico-inventarisaties en -evaluaties verrichten, een 

grotere rol spelen bij verzuimpreventie en -begeleiding en met een 

eigen interne ARBO-Dienst werken. Dit alles brengt intern een 

nieuwe verdeling van verantwoordelijkheden met zich mee.

 -  realisatie: de nieuwe ARBO-organisatie van de hogeschool is in kaart 

gebracht. De implementatie staat nu voor de deur.

 •  programmalijn 5: professionalisering Dienst Personeel & Organisatie 

(P&O)

 -  beoogd: de dienst P&O zal haar administratieve organisatie nauw-

keurig in kaart brengen. Bovendien zal zij de ondersteuning van 

haar klanten verbeteren. 

 -  realisatie: P&O heeft haar dienstverleningsprocessen in kaart 

gebracht, alsmede de interne verdeling van taken, bevoegdheden 

en verantwoordelijkheden. Bovendien heeft de dienst meer ruimte 

vrijgemaakt voor haar back office-functie, waardoor decentrale 

personeelsadviseurs (front office) meer toekomen aan advisering en 

ondersteuning van hun lokale klanten.   

 -  beoogd: deskundigheidsbevordering van decentrale personeel-

adviseurs. 

 -  realisatie: de personeelsadviseurs hebben trainingen gevolgd op het 

gebied van adviesvaardigheid en strategische personeelsplanning.  

 • programmalijn 6: HR-beleid en communicatie

 Voorheen heette deze programmalijn ‘arbeidsvoorwaarden’. 

 -  beoogd: voor de organisatieonderdelen zullen kaders voor HR-beleid 

en -communicatie worden ontworpen, met zo veel mogelijk ruimte 

voor decentrale invulling. Tevens zullen er afspraken tot stand 

komen over de interne communicatie inzake HR-beleid.  

 -  realisatie: er zijn flinke vorderingen gemaakt met het ontwerpen van 

kaders voor HR-beleid. Naar verwachting zal hierover begin 2007 

besluitvorming plaatsvinden. 
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3.1.3 | Overige ontwikkelingen personeel

Afspraken met medewerkers over deskundigheids-
ontwikkeling

Een concreet doel voor 2006, afgeleid uit het Programma Medewerkers, 

luidde: met medewerkers met een aanstellingsomvang van ten minste 0,5 

FTE zijn SMART-afspraken gemaakt over hun deskundigheidsontwikkeling. 

Dit doel is in belangrijke mate gerealiseerd: in 8 faculteiten zijn dergelijke 

afspraken gemaakt met alle of nagenoeg alle medewerkers, in 5 facultei-

ten met ongeveer 2/3 deel van de medewerkers en in 6 faculteiten met de 

helft of minder medewerkers.

Management development voor potentials
 

In 2006 zijn de deelnemers aan het driejarige traject ‘management deve-

lopment voor potentials’ de derde en laatste fase ingegaan. In deze fase 

staat functioneren in een positie op het niveau van hoger management 

(directiefunctie in Hogeschool Zuyd) centraal. De evaluatie-uitkomsten 

van 2005 hebben geleid tot meer maatwerk. In het verslagjaar heeft één 

kandidaat het traject succesvol beëindigd op het senior (=hoogste) niveau 

en vervolgens in de hogeschool de functie aanvaard van programmama-

nager. Zes kandidaten volgen thans de laatste fase, welke - als gevolg van 

enige vertraging in het traject- zal duren tot zomer 2007.

Het ziet er naar uit dat het traject na afloop opnieuw zal worden ingezet 

in de hogeschool. Bovendien zal de hogeschool ernaar streven de oplei-

ding in 2007 te laten certificeren door het Centrum Post Initiële Opleidin-

gen Nederland (CPION) en haar vervolgens extern te vermarkten.

Management development voor directeuren

Daarnaast kent de hogeschool een traject management development voor 

directeuren. Dit traject omvat jaarlijks onder andere enkele gezamenlijke 

trainingsdagen. In 2006 is aandacht besteed aan sturen van processen 

die tot meer resultaatgerichtheid en meer externe gerichtheid leiden. Voe-

ren van jaargesprekken en feedback geven heeft in deze processen een 

belangrijke plaats. Vanaf 2006 zal tevens worden ingezet op versterking 

van de stuurkracht binnen maar vooral over faculteiten heen. Persoonlijke 

ontwikkeling en teambuilding zullen nadrukkelijker aan elkaar gekop-

peld worden. Het doel voor de komende jaren is het ontwikkelen van 

leiderschap als strategische kwaliteit van de hogeschool. In 2006 is een 

nieuw driejarig traject gestart met jaarlijks twee maal een gezamenlijke 

tweedaagse managementtraining, gevolgd door individuele trajecten van 

assessment en coaching.
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Uit de personeelsmonitor komt tevens naar voren dat de gemiddelde 

tevredenheid van de medewerkers van ondersteunende diensten op alle 

aspecten licht is teruggelopen:

Tabel: tevredenheid ondersteunende medewerkers in ‘rapportcijfer’ 1 t/m 10

Tevredenheid medewerkers

De personeelsmonitor 2006 laat zien dat de gemiddelde tevredenheid 

van faculteitsmedewerkers in 2006 op de meeste onderwerpen enigszins 

vooruit is gegaan. 

Tabel: tevredenheid faculteitsmedewerkers in ‘rapportcijfer’ 1 t/m 10

Aspect

Totale kwaliteit van de dienst

Management, beleid en organisatie

Organisatie in termen van HR-beleid

Materiële voorwaarden

Kwaliteitszorg

Services & producten van de eigen dienst

Bron: Management Informatie Systeem Hogeschool Zuyd

2005

7,4

6,8

7,2

7,1

6,1

6,9

2006

6,9

6,4

6,7

7,1

6,0

6,8

Aspect

Totale kwaliteit van faculteit

Beleidvoerend vermogen van de faculteit

Facultaire organisatie in termen van HR-beleid

Randvoorwaarden

Onderwijskwaliteit

Kwaliteitszorg

Externe oriëntatie

Bron: Management Informatie Systeem Hogeschool Zuyd

2005

6,8

5,81

6,14

6,35

6,98

5,95

6,68

2006

6,9

6,0

6,36

6,56

7,03

6,51

6,81
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Een opmerkelijk resultaat uit de personeelsmonitor is dat 62,5% van 

de medewerkers van faculteiten haar taakbelasting als ‘goed’ ervaart, 

terwijl dit percentage bij medewerkers van ondersteunende diensten 

82,2% bedraagt.

Verzuim

Het verzuim onder medewerkers in 2006 bedroeg gemiddeld 4,05 %.

Tabel: verzuim medewerkers, uitgesplitst naar docenten/ondersteunende 

medewerkers en naar m/v

Het gemiddelde verzuimpercentage van de laatste vijf jaren varieerde.

Tabel: verzuim Hogeschool Zuyd, vergeleken met verzuim HBO-landelijk

De Dienst P&O is in najaar 2005 overgegaan tot harmonisatie van 

verzuimbegeleiding in de hogeschool, met name wat betreft het overleg 

tussen manager, bedrijfsarts en Dienst P&O. Dit mede met het oog op de 

gewijzigde inrichting van ARBO-zorg vanaf 2006 waarin meer nadruk is 

komen te liggen op preventie.

In 2006 heeft een aanzienlijke daling van het verzuim in Hogeschool 

Zuyd plaatsgevonden. In hoeverre dit in relatie staat tot genoemde har-

monisatie is niet vast te stellen.

Ongewenst gedrag

In de jaarlijkse personeelsmonitor wordt o.a. gevraagd naar ervaring met 

ongewenst gedrag in de hogeschool. Hier worden onderscheiden: diefstal, 

agressie en geweld, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en niet 

nader benoemd ongewenst gedrag. 

Het gemiddelde percentage faculteitsmedewerkers dat aangeeft in 2006 

ervaring te hebben gehad met ongewenst gedrag is bijna verdubbeld 

ten opzichte van 2005: van 10% naar 19,4%. Hiervan behoort overigens 

meer dan de helft tot de categorie ‘niet nader benoemd ongewenst 

gedrag’.

Bij de medewerkers van ondersteunende diensten zien we ten aanzien 

hiervan vrijwel geen verandering in vergelijking met vorig jaar: 16,3% in 

2006 tegenover 16,1% in 2005. Ook hiervan behoort meer dan de helft 

tot de categorie ‘niet nader benoemd ongewenst gedrag’.

Een medewerker (of een student) in Hogeschool Zuyd die in aanraking 

is gekomen met een ongewenste omgangsvorm kan zich wenden tot een 

van de vertrouwenspersonen van de hogeschool of tot de Klachtencom-

missie Ongewenste Omgangsvormen. De commissie staat onder voorzit-

terschap van een externe, onafhankelijke jurist. In het 2006 zijn drie 

Verzuim %

Mannen

Vrouwen

Totaal

Bron: Management Informatie Systeem Hogeschool Zuyd

Ondersteunende 

medewerkers

3,98

4,76

4,33

Totaal

3,71

4,60

4,05

Docenten

3,85

4,44

3,85

Bron:  Management Informatie Systeem Hogeschool Zuyd en HBO-Raad. 
Landelijk HBO- cijfer over 2006 nog niet bekend.

Jaar

Verzuim % Hogeschool Zuyd

Verzuim % HBO-landelijk

2005

4,86

4,50

2006

4,05

2004

4,71

4,70

2003

4,84

4,90

2002

3,41

3,60
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formele klachtbrieven binnengekomen bij de commissie. 

Er blijkt een opvallend verschil tussen het aantal medewerkers dat in de 

personeelsmonitor aangeeft ervaring te hebben gehad met ongewenst 

gedrag en het aantal binnengekomen klachtbrieven terzake. Dit is een 

punt van aandacht.

Zie ook het jaarverslag van de Commissie Vertrouwenspersonen in 

bijlage 7.

CAO-overleg

Van werknemerszijde werd er in 2006 aan het CAO-overleg van Hoge-

school Zuyd deelgenomen door de Algemene Onderwijsbond (AOb), de 

Onderwijsbond CNV (OCNV), de Unie NFTO/CMHF en de ABVAKABO 

FNV.

In het verslagjaar vond dit overleg vier maal plaats. Er werd overeenstem-

ming bereikt over de volgende aangelegenheden:

 • regeling beoordelen en belonen

 • reallocatieregeling

In het CAO-overleg werd tevens van gedachten gewisseld over de 

volgende onderwerpen:

 • openstaande en vervulde vacatures

 • onderhoud van het functiehuis

 • stand van zaken rond expertisecentra

 • aanpak inzake “werk en verlof”

 • financiële positie van Hogeschool Zuyd

 • werkdruk aan de faculteit Sociale Studies

 • besteding van decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen. 

Besteding decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen 2006

Tabel: besteding decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen, 

in bedragen x 1000 Euro

Ouderenbeleid

 Loopbaancentrum Zuydkompas

 Ouderenbeleid lange termijn

Jongerenbeleid

 Kinderopvang

 Belastingvermindering

 Bezoldigd ouderschapsverlof

Alle leeftijden

 ARBO-preventie

 Reiskosten woon/-werkverkeer

 Budgetten

 Beginbalans

 Dotatie

 Totaal mutaties

 Saldo voorziening

Bron: Dienst Financieel Economische Zaken Hogeschool Zuyd

Raming

350

65

85

173

36

146

182

705

584

450

614

420

Realisatie

331

20

niet meer sinds 2005

88

108

35

139

175

614
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3.2 | ICT

Beleidsdoelen

In haar Innovatieplan 2005-2008, en in het bijzonder in het Programma 

ICT, heeft de hogeschool beschreven wat zij verwacht van ICT-ondersteu-

ning bij het verbeteren van het onderwijs en van de leerprocessen, de 

besturingsprocessen en de ondersteunende processen. Deze verwachtin-

gen zijn omgezet in concrete programmalijnen. 

De hogeschool hecht groot belang aan een goede leeromgeving. Hier 

vindt de complexe interactie plaats tussen studenten onderling en tussen 

studenten en medewerkers. De hogeschool wil deze interactie door tech-

nologie voeden en versterken en richt investeringen sterk op de kwaliteits-

beleving van de student. Bovendien moeten de investeringen anticipatie 

op toekomstige onderwijsontwikkelingen mogelijk maken. Zo dient een 

studentvolgsysteem de administratie van de individuele leerweg mogelijk 

te maken. Belangrijke ICT-toepassingen zijn groupware en informatie-

systemen, maar ook de ontsluiting van de thuiswerkplek. Hogeschool 

Zuyd kiest dus voor een leeromgeving waarin ICT een essentiële rol 

vervult. Dit betekent dat de ICT-faciliteiten betrouwbaar moeten zijn. 

De vijf voornaamste doelstellingen voor 2006 waren:

 •  stabiliseren en uniformeren van de infrastructuur door oplevering van 

een gemeenschappelijk hogeschoolnetwerk (Windows 2003)

 •  ontwerpen van de informatiearchitectuur en deze omzetten in con-

crete resultaten

 •  implementeren van een systeem van leercontent en e-portfolio t.b.v. 

het management

 •  bevorderen van mobiliteit van studenten door gebruik van notebooks 

en draadloze netwerktoegang

 •  opleveren van systemen voor geïntegreerde bedrijfsvoering (ERP 

Axapta/Dynamics).

Door de veelheid en de complexiteit van de hiermee verbonden projecten 

is de doorlooptijd onder druk gekomen. Diverse projecten zullen om die 

reden in 2007 worden afgerond. 

Niettemin hebben de eerste vier van de bovenstaande doelstellingen in 

2006 veel positieve resultaten opgeleverd. Hieronder wordt daar nader 

op ingegaan.
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SPREEKUURCENTRUM
In een derde deelproject hebben studenten Technische Bedrijfs-
kunde de inrichting van het spreekuurcentrum gemodelleerd. 
Hierbij hebben ze industriële modellen voor de bedrijfsprocessen 
gebruikt in een ziekenhuisomgeving. “Dat is nog nooit eerder 
gedaan. Hier is dus niet alleen sprake van kenniscirculatie, maar 
ook van kennisontwikkeling”, aldus de programmamanager. 
Een docent gaat nu verder de modellen uitwerken.

EXPERTISECENTRA
De samenwerking met het Maaslandziekenhuis illustreert 
wat Hogeschool Zuyd beoogt met de expertisecentra. Liem 
verwacht dat de komende tijd nog meer faculteiten en lectoraten 
bij de samenwerking met het Maaslandziekenhuis betrokken 
raken. Bijvoorbeeld op het gebied van facility management 
en personeelswerk. 

RESULTAAT VOOR DE HOGESCHOOL
Wat levert de samenwerking nu op voor de hogeschool zelf? 
Sioe Li Liem: “Docenten zijn betrokken bij het veranderings-
proces van het ziekenhuis, ze ontwikkelen mee nieuwe standaar-
den voor het werk van verpleegkundigen. Die ervaringen kunnen 
ze direct vertalen naar het curriculum van de opleiding. Ook wij 
leren van de lerende organisatie die het ziekenhuis nu is. Boven-
dien vindt de student er een rijke leeromgeving.” En er komt 
geld, onder andere in de vorm van RAAK-subsidies, beschikbaar, 
dat weer ingezet kan worden in de faculteit. 
Het nieuwe Maaslandziekenhuis gaat in 2008 open. Sioe Li Liem 
verwacht niet dat de samenwerking dan stopt. “Die zal door-
lopen. Wellicht doen tegen die tijd weer andere lectoraten 
mee, zoals Infonomie en Nieuwe Media.” Kennis is in de 21e 
eeuw immers constant in ontwikkeling.
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 NAAM:  SIOE LI LIEM

 FUNCTIE: MANAGER EXPERTISECENTRUM QUALITY OF LIFE

 OVER:   SAMENWERKING MET MAASLANDZIEKENHUIS BIJ 
KENNISONTWIKKELING VOOR ZIEKENHUIS VAN DE 
21E EEUW

ZORGFILOSOFIE VERTALEN
Het Maaslandziekenhuis bouwt in Sittard aan het ziekenhuis van 
de 21e eeuw. Hierin worden alle zorgprocessen rond de patiënt 
gecentreerd. Hogeschool Zuyd ondersteunt het ziekenhuis met 
kennisontwikkeling en het vertalen van de zorgfilosofie naar 
werkbare concepten. 

Hospitality is een van de kennisdomeinen waarop wordt samen-
gewerkt. Gekozen is voor een aanpak van onderop, voor het 
concept van de lerende organisatie. In eerste instantie is hier 
het lectoraat Kennisorganisaties en -management bij betrok-
ken geweest. “Gaandeweg ontdekte het Maaslandziekenhuis 
dat je hospitality niet als een op zichzelf staand item moet zien, 
maar dat het onderdeel is van een totale visie op de zorg”, zegt 
Sioe Li Liem. “Je kunt het verpleegkundig handelen en patiënt-
gecentreerdheid niet los zien van de andere processen.” Deze 
accentverschuiving heeft er in 2006 toe geleid dat het lecto-
raat Autonomie en Participatie aangeschoven is bij het project. 
Samen met het lectoraat Kennisontwikkeling Vaktherapieën én 
het Maaslandziekenhuis, wordt nu de visie op zorg vertaald in 
een training patiëntgecentreerde bejegening.

ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER
In een ander deelproject wordt het ziekenhuis ondersteund 
in werken met een elektronisch patiëntendossier. Onderdeel 
hiervan wordt een leermodule, die door docenten van de 
hogeschool wordt ontwikkeld. “Onze docenten gaan alle 500 
verpleegkundigen trainen in het computer ondersteund werken 
en methodisch handelen. Bovendien komt er een virtueel leer-
bedrijf. Studenten zorgen straks dat actuele informatie direct 
in het systeem van het virtueel leerbedrijf komt, zodat de ver-
pleegkundigen steeds een actuele informatiebron hebben.” 
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ICT en infrastructuur

In 2005 is al bepaald hoe de ICT-infrastructuur, het netwerk van de Hoge-

school gebaseerd op Windows 2003, eruit zou moeten zien. In 2006 is dit 

netwerk gerealiseerd en voorzien van supersnelle verbindingen, o.a. via 

het Isidoor fiber netwerk. In dit fiber netwerk, operationeel sinds medio 

2006, participeren naast Hogeschool Zuyd tevens ROC’s en overheden. 

Door de komst van deze nieuwe infrastructuur is het nu voor medewerkers 

gemakkelijker ook van buiten de hogeschool de eigen data via het WEB 

te benaderen.

Onderwijs en ICT 

In 2006 zijn 500 eerstejaars studenten bij wijze van pilot hun studie 

begonnen met een eigen laptop. Hiermee kunnen zij draadloos commu-

niceren in de gebouwen van de hogeschool. De verwachting is dat over 

enkele jaren alle studenten overal in de hogeschool op willekeurige plaat-

sen hun laptop kunnen openklappen en draadloos hun weg naar anderen 

en naar studiemateriaal vinden.

2006 is tevens het jaar waarin elektronische portfolio’s in Hogeschool 

Zuyd een vlucht hebben genomen. De eigen ontwikkeling van de student 

is centraler komen te staan. Door uitbreiding van het Blackboard systeem 

is het bijhouden van die ontwikkeling in elektronische portfolio’s beter 

mogelijk. Veel opleidingen hebben in 2006 training en begeleiding 

gekregen.

Bedrijfsvoering en ICT

De Dynamics- (voorheen Axapta) projecten die terreinen als financiën, 

projectadministratie, relatiemanagement en HRM in de komende jaren 

zullen ondersteunen hebben in 2006 veel moeilijkheden ondervonden. 

In dergelijke omvangrijke transities is het niet eenvoudig de functionele 

eisen van de verschillende belanghebbenden te preciseren en keuzes te 

maken ten behoeve van de inrichting in een geïntegreerd softwarepakket.

Het ziet er nu naar uit dat de financiële modules in het voorjaar van 

2007 in gebruik worden genomen.

Architectuur en ICT

Het nadenken over architectuur - kort gezegd het samensmeden van 

hogeschoolbrede systemen - heeft in 2006 geresulteerd in de mogelijk-

heid dat gegevens op minder plaatsen hoeven te worden ingevoerd en 

onderhouden, maar wel overal beschikbaar zijn.

Bedrijfsvoering | ICT
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3.3 | Huisvesting

Hogeschool Zuyd is gehuisvest in drie steden: Heerlen, Maastricht en 

Sittard-Geleen. Bijlage 6 verschaft een overzicht van alle locaties, 

gebouwen en m2 vloeroppervlakte.

Als onderdeel van het strategisch huisvestingsplan van Hogeschool Zuyd 

(2004, met huisvestingsscenario’s voor de korte en middellange termijn) 

zullen de twee huidige locaties te Sittard in 2010/2011 plaats maken 

plaats voor nieuwbouw. Na een lange voorbereiding heeft de gemeente-

raad van Sittard - Geleen in december 2006 ingestemd met de vestiging 

van de hogeschool en van het gemeentelijk Bestuurscentrum op de 

locatie Dobbelsteen in het centrum van de stad. De hogeschool heeft een 

gebouwconcept ontworpen dat als uitgangspunt dient voor het verdere 

traject. Dit concept laat een open en toegankelijk gebouw zien waarin een 

scala aan functies mogelijk is. Het behalen van synergie tussen de diverse 

functies is een belangrijk doel.

In Heerlen heeft de hogeschool de hoeve ‘Overste Doevenrade’ in gebruik 

genomen. Er zijn kantoren, ruimten voor studentenverenigingen en een 

grand café (tevens leerbedrijf) gerealiseerd.

In 2006 is gestart met een omvangrijke en complexe verhuiscarrousel op 

basis van het strategisch huisvestingsplan. Ook de in hfdst. 1.2 vermelde 

herschikking van opleidingen over faculteiten heeft in deze verhuisbewe-

ging een belangrijke rol gespeeld.

Dankzij een strikte planning konden de noodzakelijke verbouwingen 

vrijwel zonder verstoring van het onderwijsproces verlopen. De volgende 

verhuisbewegingen hebben plaatsgevonden:

Maastricht:

 •  de Academie van Bouwkunst is verhuisd van de Tongersestraat naar 

de Brusselsestraat in Maastricht

 •  de opleiding Communication and Multimedia Design, gehuisvest aan 

de Brusselsestraat in Maastricht alsmede in Heerlen, is verplaatst 

naar de Brusselseweg in Maastricht

 •  ondersteunend personeel, gehuisvest in de panden ‘Hasselt’ en 

‘Tuinhuis’ aan de Brusselseweg is verhuisd naar diverse locaties in 

Maastricht, Sittard en Heerlen.

Sittard:

 •  de opleiding Creatieve Therapie aan de locatie Sportcentrumlaan te 

Sittard-Geleen is verhuisd naar de locatie Heerlen

 •  de opleiding Management in de Zorg is verhuisd van locatie Heerlen 

naar de locatie Havikstraat te Sittard

 •  de opleiding Informatie Dienstverlening en -Managament is verhuisd 

van de locatie Brusselseweg te Maastricht naar de locatie Havikstraat 

te Sittard 

 •  vanwege een tijdelijke piekbelasting zijn op de locatie Havikstraat te 

Sittard noodunits bijgeplaatst.

In 2006 is een start gemaakt met de voorbereiding van de herinrichting 

en verbetering van de locatie Brusselseweg te Maastricht. Een voorlopig

ontwerp is inmiddels klaar. Ook zijn plannen gemaakt ten behoeve van 

de uitbreiding van het onderwijsgebouw van de Hoge Hotelschool 

Maastricht en voor de herinrichting van de locatie Heerlen in verband 

met gewijzigde onderwijsvereisten.

Huisvesting | Bedrijfsvoering
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3.4 | Financiën

3.4.1 | Inkomstenbronnen als financieel kader

Rijksbijdragen en collegegelden

In 2006 waren de rijksbijdragen en collegegelden ruim 4% hoger dan in 

2005. Deze verhoging is enkel het gevolg van de stijging van het aantal 

ingeschreven studenten.   

De rijksbijdrage per student is in 2006 nagenoeg gelijk gebleven aan die 

van 2005.  

Baten werk in opdracht van derden: contractopbrengsten

Gefaciliteerd door expertisecentra worden contractactiviteiten vanaf 2006  

uitgevoerd door de faculteiten. Alleen de op korte termijn aflopende 

projecten worden financieel nog afgehandeld via de BV Contracting 

Hogeschool Zuyd. Hoewel in vergelijking met 2005 de omzet uit 

contractactiviteiten licht is gestegen, is de realisatie (K€ 2.874) 

achter gebleven bij de begrote omzet (K€ 3.504). 

De BV Contracting HSZ realiseerde een positief resultaat na belastingen 

van K€ 146. Per saldo was er echter sprake van een negatief resultaat op 

contractactiviteiten van K€ 197.

Behalve dat de begroting van de omzet te optimistisch bleek kan gecon-

cludeerd worden dat 2006 vooral gebruikt is voor het herinrichten van de 

interne organisatie rondom contractactiviteiten en het vernieuwen van re-

laties. Hierdoor is de acquisitie minder uit de verf gekomen dan verwacht.  

Projectsubsidies

De omvang van de projectsubsidies is in 2006 t.o.v. 2005 gestegen met 

62% en wel van K€ 1.784 naar K€ 2.892. De stijging is het gevolg van 

de toename van het aantal lectoraten (SKO-subsidies) en de afronding 

van het in 2003 gestarte project MKB-support met een subsidievrijval 

van K€ 500 in 2006. 

Bedrijfsvoering | Financiën
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3.4.2 | Financiële sturing

De financiële sturing van de Hogeschool Zuyd vindt plaats op solvabili-

teit, liquiditeit en exploitatieresultaat. 

Solvabiliteit is een belangrijke graadmeter voor continuïteit. Op basis van 

een in 2004 uitgevoerde analyse heeft de hogeschool streefwaarden vast-

gesteld voor de absolute en relatieve omvang (solvabiliteit) van haar eigen 

vermogen. Deze streefwaarden zijn leidend voor de financiële sturing op 

lange termijn. De ondergrens van het eigen vermogen is K€ 30.000,

die van de solvabiliteit 25%. De streefwaarden zijn respectievelijk 

K€ 45.000 en 33%. Het eigen vermogen van de Hogeschool Zuyd op 

31 december 2006 bedroeg K€ 43.000, met een solvabiliteit van 34%. 

Liquiditeit is de graadmeter voor het op tijd kunnen voldoen aan 

betalingsverplichtingen. Als norm voor de liquiditeitsfactor hanteert de 

hogeschool een bandbreedte tussen 80 en 120%. 

De liquiditeitsfactor is afgenomen van 112 in 2003 tot 95 in 2006. 

Het exploitatieresultaat van Hogeschool Zuyd komt steeds meer onder 

druk te staan. Ofschoon het resultaat (K€ 186 positief) beter is dan 

begroot (K€ 1.017 negatief) is er een dalende tendens in de resultaten. 

Het CvB heeft als resultaatnorm gesteld een sluitende begroting voor de 

reguliere processen. Enkel innovatie rechtvaardigt een negatief resultaat. 

Hierbij geldt als extra voorwaarde dat door innovatie ontstane tekorten 

moeten kunnen worden opgevangen vanuit beschikbare reserves. 

3.4.3 | Investeringen

Huisvesting

In het financieel beleid van Hogeschool Zuyd is vastgelegd dat het 

exploitatiebudget voor huisvesting gemaximeerd wordt op 15% van de 

rijksbijdragen en collegegelden. Als afgeleide hiervan is op basis van het 

strategisch huisvestingsplan voor de jaren 2006 - 2009 een investerings-

budget voor huisvesting opgenomen van K€ 51.000. Dit bedrag is in 

hoofdzaak voorzien voor de nieuwbouw in Sittard-Geleen en gebouw-

aanpassingen bij de Hoge Hotelschool en de locatie Heerlen.  

De huisvestingsinvestering in 2006 bedroeg K€ 1.725. Deze was voor-

namelijk bestemd voor kleine verbouwingen, verhuizingen en functionele 

aanpassingen in met name de hoeve ‘Overste Doevenrade’, de locatie 

Brusselseweg en de verhuizing van de opleiding Creatieve Therapie. 

Inventaris
 

Tegenover een begroot investeringsbedrag van K€ 4.956 staat een gerea-

liseerde investering van K€ 2.471. Door de vertraging in de herinrichting 

van Hotel Château Bethlehem bij de Hoge Hotelschool zijn de investerin-

gen in 2006 lager dan begroot.   

Financiën | Bedrijfsvoering
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3.4.4 | Financiële instrumenten

Planning- & controlcyclus

De invoering van de eindejaarsprognoses bij de kwartaalrapportages van 

de organisatieonderdelen heeft geleid tot een beter zicht gedurende het 

jaar op de resultaatontwikkeling. Zwakke schakel hierbij vormt het inzicht 

in de contract- en projectopbrengsten. Verwacht wordt dat hierin verbete-

ring kan worden gebracht door aanscherping van de project control.

Methoden en technieken

Jaarplan en begroting zijn vanaf 2006 gestructureerd naar de vier hoofd-

processen onderwijs & onderzoek, innovatie, contractactiviteiten en over-

head. Oogmerk hiervan is de verbetering van het financieel inzicht (weten 

waar het geld naar toe gaat) en het leggen van een beter fundament voor 

het leveren van financiële analyses. 

Het is in 2006 niet gelukt de managementrapportages volgens de 

beoogde indeling te presenteren. Ook de voorgenomen ontwikkeling van 

een uniform systeem voor het volgen en bewaken van de personeelsfor-

matie is nog niet gerealiseerd. Inmiddels zijn de nodige voorbereidingen 

getroffen om dit vanaf 2007 wel te doen slagen.

 

3.4.5 | Financiële risico’s

Hogeschool Zuyd heeft de afgelopen jaren aanzienlijke bedragen moeten 

voorzien ter financiering van de terugvordering van rijksbijdrage als 

gevolg van het Actieplan Rekenschap (K€ 700), een naheffingsaanslag 

BTW (K€ 350) en een naheffingsaanslag loonheffing en sociale premies 

(K€ 450).

De laatstgenoemde aanslag is in 2006 definitief vastgesteld op een be-

drag van K€ 590, zodat de in 2005 gedane voorziening hiervoor in 2006 

nog is aangevuld met K€ 140.   

In 2006 zijn geen soortgelijke nieuwe zaken verschenen. Het is nu zaak 

de aangezette preventieve maatregelen verder gestalte te geven. Een 

belangrijke rol in dit verband is weggelegd voor de interne commissie 

Helderheid in Bekostiging en de Fiscale Commissie. Deze commissies staan 

voor de opdracht heldere kaders aan te geven voor de communicatie en 

administratieve organisatie rondom bekostigings- en fiscale aspecten.     

De begrotingscyclus 2007 - 2010 heeft duidelijk gemaakt dat eenduidige 

financiële kaders onmisbaar zijn voor het handhaven van de begrotings-

discipline van de organisatieonderdelen. Een verdere toename van het 

aantal organisatieonderdelen met negatieve financiële resultaten zal 

ongetwijfeld leiden tot structurele en moeizaam af te bouwen tekorten op 

hogeschoolniveau. Hier ligt een groot risico met betrekking tot de vermo-

genspositie en continuïteit van de organisatie als geheel.    

Bedrijfsvoering | Financiën
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3.4.6 | Financieel toezicht

De Raad van Toezicht agendeerde in 2006 de volgende financiële docu-

menten en keurde ze zo nodig goed:

• Meerjarenbegroting 2006 – 2009, op 21 februari 2006

• Actieplan Rekenschap, op 21 februari 2006

• Jaarrekening 2005, op 8 juni 2006

• Halfjaarcijfers 2006, op 24 oktober 2006. 

3.5 | Arbo en milieu 

Arbo

Goede arbeidsomstandigheden zijn een randvoorwaarde voor het leveren 

van prestaties. Arbo-vraagstukken hebben betrekking op gezondheid, 

veiligheid en welzijn en vergen een integrale aanpak. In 2005 heeft de 

hogeschool een eerste visiedocument ‘Medewerkers in Balans’ ontwikkeld. 

In 2006 zijn op basis van deze visie contracten afgesloten met nieuwe 

externe Arbo-dienstverleners. Door systematisch te werken aan verbete-

ring van arbeidsomstandigheden is voorschrijdend inzicht ontstaan in de 

reikwijdte en aanpak van de Arbo-vraagstukken.

In verband met de wijziging van de Arbo-wet en voortgeschreden inzicht 

heeft Hogeschool Zuyd besloten de totale Arbo-dienstverlening in eigen 

huis te organiseren. In 2006 heeft zij een start gemaakt met de opzet van 

een interne Arbo-dienst onder de naam Zuyd ARBO. Deze interne arbo-

dienst zal medio 2007 operationeel worden. Het bestaande werkplek-

onderzoek alsmede de toetsing van de risico-inventarisaties zullen dan 

onder auspiciën van deze dienst worden verricht.

Arbo en milieu | Bedrijfsvoering
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In het voorjaar van 2006 heeft de Arbeidsinspectie in de Nederlandse 

hogescholen onderzoek verricht naar werkdruk en werkplekinrichting. Dit 

vond plaats naar aanleiding van een eindrapport van het Arbo-service-

punt Hoger Onderwijs. Medio 2006 bezocht de inspectie de faculteiten 

en diensten van Hogeschool Zuyd. De inspectie constateerde binnen 

enkele faculteiten verhoogde werkdruk maar zag nog geen aanleiding tot 

maatregelen, in afwachting van een voorgenomen welzijnsonderzoek van 

de hogeschool (2007), dat aanvullende informatie zal opleveren. Voorts 

constateerde de arbeidsinspectie dat enkele werkplekken niet voldeden 

aan de vereisten en dat de instructie ter voorkoming van KANS (klachten 

aan nek en schouders) onvoldoende was. De hogeschool heeft plannen 

om in 2007 een voorlichtingssysteem te ontwerpen in samenwerking met 

het leerbedrijf van de faculteit Gezondheid & Zorg. Ook overweegt zij 

samenwerking met het KANS-centrum van de Universiteit Maastricht.

In september 2006 heeft een geslaagde ontruimingsoefening plaatsge-

vonden op de locatie Heerlen waarbij ruim 1000 personen binnen zes 

minuten het gebouw wisten te verlaten. Deze geslaagde oefening zal als 

voorbeeld dienen voor de overige locaties.

Milieu

In september 2006 heeft de locatie Heerlen bij de parkeergarage Twin-

park II, gelegen op loopafstand van de locatie, een nieuw parkeerdek 

in gebruik genomen. De hogeschool heeft een terrein dat sinds 1998 

als parkeerterrein in gebruik was verkocht aan de gemeente Heerlen, in 

verband met een wijziging van het vigerende bestemmingsplan. Door de 

komst van de nieuwe parkeerfaciliteit in de parkeergarage beschikt deze 

locatie, ondanks de verplichte verkoop van het parkeerterrein, over een 

extra parkeercapaciteit van ca. 170 parkeerplaatsen. 

Mede in verband met deze ontwikkeling is het noodzakelijk geworden 

het bestaande vervoerplan uit 1998 te herzien. In afwijking van het 

oude vervoerplan is op de locatie Heerlen betaald parkeren van kracht 

geworden. Dit zal op termijn ook worden ingevoerd bij de overige hoge-

schoollocaties, met uitzondering van de kunstopleidingen te Maastricht. 

De subsidie op het gebruik van openbaar vervoer is verruimd. Stimulering 

van fiscaal aantrekkelijk kopen van een fiets ten behoeve van woon-/ 

werkverkeer zal worden voortgezet.

In navolging van de landelijke meerjarige energiebesparingafspraken 

(MJA2) heeft een extern bedrijf een eerste overzicht van energiedata 

van de totale Hogeschool Zuyd over het jaar 2006 gepubliceerd. Het is 

nu - beter dan in het verleden - mogelijk de energievraag maandelijks te 

monitoren.

Bedrijfsvoering | Financiën
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4. Financieel jaarverslag

4.1 |  Algemene financiële beschouwing n.a.v. het 
resultaat 2006 

Hogeschool Zuyd behaalde in 2006 een positief resultaat van K€ 186 

tegenover een begroot negatief resultaat van K€ 1.018. Het resultaat van 

de hogeschool ligt derhalve K€ 1.204 beter dan begroot. Dit is vooral toe 

te schrijven aan de hogere baten (K€634), een hoger positief resultaat op 

de rente rekening (K€ 229) en lagere lasten uit de operationele bedrijfs-

voering (K€ 341). 

Belangrijkste componenten van de hogere baten zijn de hogere rijks-

bijdragen en collegegelden (K€ 2.456) tegenover lagere overige 

opbrengsten (K€ 1.822). De hogere rijksbijdragen (K€ 2.252) zijn het 

gevolg van prijsaanpassingen. De lagere lasten zijn het saldo van lagere 

personeelslasten(K€ 982) en hogere materiële lasten (K€ 641). De lagere 

personeelslasten zijn te verklaren door een te hoog begrote inzet voor 

contractactiviteiten en lagere salarislasten als gevolg van onder andere 

het nieuwe zorgstelsel. Ofschoon de personeelslasten lager uitvielen dan 

begroot was er, in vergelijking met het jaar 2005, sprake van uitbreiding 

van de personele capaciteit, vooral in de vorm van externe expertise.  

De resultaatontwikkeling van de organisatieonderdelen kan als volgt 

worden weergegeven:

Baten

 Rijksbijdragen

 Collegegelden

 Overige opbrengsten

 Interne baten

Lasten

 Personeelslasten

 Materiële lasten

 Interne lasten

Resultaat

Faculteiten

39,1

19,3

7,5

13,6

79,5

56,6

12,3

12,9

81,8

-2,3

Lectoraten

1,9

0,3

2,2

1,7

0,4

0,3

2,4

-0,2

Onderst. 

Diensten

15,9

1,2

1,5

18,6

12,0

5,6

0,6

18,2

0,4

CvB en 

budgetten

2,3

0,1

2,4

1,8

0,3

0,5

2,6

-0,2

Centrale 

budgetten

17,8

2,1

14,2

34,1

1,9

14,2

15,6

31,7

2,4

BV 

Contracting

0,7

0,7

0,5

0,1

0,6

0,1

TOTAAL

75,1

19,3

13,5

29,6

137,5

74,5

32,9

29,9

137,3

0,2

Tabel: resultaatontwikkeling van de organisatieonderdelen van Hogeschool Zuyd

Financieel jaarverslag | Algemene financiële beschouwing

Bron: Dienst Financieel Economische Zaken Hogeschool Zuyd
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Opvallend is dat bij 13 van de 19 faculteiten sprake is van een negatief 

resultaat. Het niet halen van het begrotingsresultaat door faculteiten en 

lectoraten is voor een groot deel het gevolg van lagere overige opbrengs-

ten, met name contractactiviteiten. Bij de Ondersteunende Diensten is 

onder andere sprake van hogere interne opbrengsten (K€ 443) naast 

lagere personeelslasten (K€ 219) en lagere beheerslasten dan begroot 

(K€ 115). Het gunstiger resultaat bij College van Bestuur en diensten is 

hoofdzakelijk het gevolg van lagere personeelslasten (K€ 330) tegenover 

lagere overige opbrengsten (K€ 122).

4.2 | Balans en exploitatierekening

Hieronder volgt een weergave van de financiële positie en het financieel 

resultaat van Hogeschool Zuyd.

Solvabiliteit 

De solvabiliteit wordt weergegeven als de verhouding tussen het eigen 

vermogen en het totale vermogen. Hierbij wordt het eigen vermogen 

gezien als het totaal van de reserves en de egalisatierekening investe-

ringssubsidies. 

In het financieel beleid van Hogeschool Zuyd is een ondergrens van 25% 

gesteld. De conclusie is dat de solvabiliteit op een ruim voldoende niveau 

ligt.

Liquiditeit

De liquiditeit wordt bepaald door de verhouding tussen de vlottende 

activa, inclusief de financiële vaste activa, en de verplichtingen op korte 

termijn.

In haar financieel beleid heeft de hogeschool voor liquiditeit een norm 

gesteld tussen 80 en 120%. 

Voor verder inzicht in de ontwikkeling van de liquiditeit wordt verwezen 

naar het kasstroomoverzicht in par. 4.3. 

Jaar

2005

2006

Solvabiliteit

33 %

34 %

Jaar

2005

2006

Liquiditeit

98

95

Balans en exploitatierekening | Financieel jaarverslag

Activa

 Vaste activa

 Vlottende activa

 Totaal activa

Passiva

 Eigen vermogen: reserves

  Eigen vermogen: egalisatierekening 

investeringssubsidies

 Vreemd vermogen

 Totaal passiva

2005

103.166

30.120

133.286

30.723

13.202

89.361

133.286

2006

98.537

30.411

128.948

30.909

12.812

85.727

128.948

Tabel: geconsolideerde balans per 31 december 2006 (bedragen x € 1.000)

Bron: Dienst Financieel Economische Zaken Hogeschool Zuyd
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Resultaat 2006

De geconsolideerde exploitatierekening 2006 ziet er als volgt uit:

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

 •  Met ingang van 1 januari 2007 zal naast het bovenwettelijk deel van 

de werkloosheidsuitkeringen tevens het wettelijk deel van deze uitke-

ringen bij de hogescholen in rekening worden gebracht. De omvang 

van deze mogelijke verplichting is op het moment van vaststellen van 

de jaarrekening 2006 nog niet bekend wegens het ontbreken van een 

opgave van de uitkeringsinstantie.

 •  Ten gunste van Technohouse Heerlen BV is een bankgarantie afgege-

ven van K€ 76.

 •  Ten gunste van het Waarborgfonds HBO zijn voor een totaalbedrag 

van K€ 498 bankgaranties afgegeven.

 •  Er is een borgstelling voor de Stichting Waarborgfonds HBO. Inge-

volge de gesloten standaardovereenkomst van borgtocht artikel 7 

heeft Hogeschool Zuyd zich verbonden niet zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de Stichting Waarborgfonds HBO aan 

de hogeschool toebehorende registergoederen te vervreemden of met 

enig recht te bezwaren. Voorts dient de hogeschool, indien zij haar 

verplichtingen uit de geborgde overeenkomsten niet kan nakomen, 

een recht van hypotheek aan de Stichting Waarborgfonds HBO te 

verstrekken tot zekerheid van het regresrecht van de Stichting Waar-

borgfonds HBO.

 •  Voor onderhoud en dienstverlening zijn contracten met een middel-

lange looptijd afgesloten.

 •  Hogeschool Zuyd vormt samen met de BV Hogeschool Zuyd Contrac-

ting en BV Hogeschool Zuyd Detacheringen een fiscale eenheid voor 

de omzetbelasting en is hierdoor aansprakelijk voor de belastingschul-

den van de fiscale eenheid. 

Financieel jaarverslag | Balans en exploitatierekening

Tabel: geconsolideerde exploitatierekening 2006, in bedragen x € 1.000

Baten:

Rijksbijdragen OCW
Vrijval egalisatie investeringssubsidie
Collegegelden
Baten werk i.o.v. derden
Overige baten
Totaal baten

 

Lasten:

Personele lasten
Afschrijvingen
Overige instellingslasten
Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Financiële baten en lasten:

Rentebaten
Rentelasten
Saldo fi nanciële baten en lasten

Exploitatieresultaat

Realisatie 

2006

74.353

670

19.281

5.766

7.192

107.262

74.555

7.536

23.562

105.653

1.609

669

2.092

-1.423

186

Realisatie  

2005

72.164

661

18.412

4.451

9.554

105.242

75.085

6.857

21.356

103.298

1.944

621

2.183

-1.562

382

Begroting  

2006

72.110

661

19.077

10.207

4.573

106.628

75.537

7.468

22.989

105.994

634

570

2.222

-1.652

-1.018

Bron: Dienst Financieel Economische Zaken Hogeschool Zuyd
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4.3 | Kasstroomoverzicht

Onderstaand kasstroomoverzicht geeft inzicht in de ontwikkeling van de 

liquide middelen.

Tabel: kasstroomoverzicht, in bedragen x € 1.000

De in 2003 ingezette trend van afname van de liquide middelen is in 

2006 omgebogen, met name door afname van de post vorderingen 

(K€ 2.748) en afname van de financiële vaste activa (K€ 1.289).    

4.4 | Overige relevante overzichten

Eigen vermogen en resultaatbestemming

Het eigen vermogen en de resultaatbestemming kunnen als volgt worden 

gespecificeerd:

Tabel: eigen vermogen en resultaatbestemming, in bedragen 

x € 1.000.000

De centrale reserve wijzigt met het gezamenlijk resultaat van de organisa-

tieonderdelen College van Bestuur en diensten, de centrale budgetten, de 

lectoraten en de Ondersteunende Diensten.   

Kasstroom uit:

Operationele activiteiten

Investeringsactiviteiten

Financieringsactiviteiten

Mutatie liquide middelen

Beginstand liquide middelen

Eindstand liquide middelen

2005

4.764

-4.392

-1.816

-1.444

16.495

15.051

2006

7.821

-2.907

-1.837

3.077

15.051

18.128

Eigen vermogen

Faculteitsreserves

Centrale reserve

BV Contracting

Egalisatierek. 

investeringssubsidies

Saldo

31-12-2005

3,6

26,6

0,6

13,2

44,0

Bestemming

resultaat

-2,3

2,4

0,1

0,2

Overige

Mutaties

0,1

-0,1

-0,4

-0,4

Saldo

31-12-2006

1,4

28,9

0,7

12,8

43,8

Kasstroomoverzicht | Financieel jaarverslag





afwachten totdat onderzoeksresultaten vanuit de universiteit 
doorsijpelen. “We moeten zelf betrouwbare en bruikbare kennis 
ontwikkelen als het werkveld daar om vraagt. Anders loop je met 
je onderwijs en in de praktijk achter de feiten aan.”

UITDAGING
Voor haar persoonlijk is het promotieonderzoek een grote uitda-
ging geweest, ondanks alle inspanningen, want die mag je niet 
onderschatten. Het resultaat is niet alleen een verrijking voor 
het onderwijs, ook een persoonlijke groei die ze heeft doorge-
maakt. “Ik kan nu studenten beter begeleiden bij de ontwikkeling 
van onderzoekscompetenties. En collega’s helpen. Bijvoorbeeld 
in hun rol als begeleider van literatuuronderzoek en kwalitatief 
onderzoek.”

MOEILIJKE OMSTANDIGHEDEN
Gemakkelijk is het niet om in het HBO onderzoek te doen, 
ervaart ze in haar werk voor de kenniskring. Het HBO krijgt er bij 
lange na niet zoveel geld voor als universiteiten. “Daarom moet 
je voortdurend zoeken naar externe fondsen.” Door gebrek aan 
geld zijn de faciliteiten voor onderzoek mager, ook al zit er ont-
wikkeling in vergeleken met vroeger. “Universiteitsbibliotheken 
hebben bijvoorbeeld heel veel tijdschriften online beschikbaar, 
wij slechts enkele.” Tineke Schoot hekelt de opstelling van de 
overheid. “Als men onderzoek in het HBO belangrijk vindt, moet 
men daar ook geld voor beschikbaar stellen.” 

FLEXIBELER
Een ander kritiekpunt heeft ze aan het adres van de opleidin-
gen zelf. Het lectoraat probeert meer studenten in te zetten 
in onderzoeken, zodat zij op dit vlak hun competenties kunnen 
ontwikkelen. “De route van de student botst echter vaak met de 
route van het onderzoek. Ik had meer gebruik willen maken van 
de studenten, maar dat kwam niet uit met de onderwijsplanning. 
Ik denk dat het onderwijs flexibeler moet worden. En dat begint 
bij de erkenning van het belang van onderzoek in het HBO.” 
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 NAAM:  TINEKE SCHOOT

 FUNCTIE:  SENIOR DOCENT EN THEMALEIDER VRAAGGERICHTE 
ZORG VAN DE KENNISKRING AUTONOMIE EN 

 PARTICIPATIE

 OVER:  ONDERZOEK IN HET HBO

ONDERZOEK 
Tineke Schoot werkt als docente bij de faculteit Gezondheid en 
Zorg. Ze is een van de initiatiefnemers geweest voor de oprich-
ting van de kenniskring Autonomie en Participatie. Dankzij de 
kenniskring staat onderzoek nu steviger op de agenda van de 
faculteit.

Tineke Schoot zelf is eind 2006 gepromoveerd op onderzoek 
naar cliëntgecentreerde zorg. Ze heeft onderzocht wat 
patiënten op dit punt verlangen, welke belemmeringen hulp-
verleners tegenkomen. Ze heeft vervolgens samen met Fontys 
Hogescholen, het iRv en het Arcus College, een leertraject 
ontwikkeld gericht op competentie-ontwikkeling voor cliënt-
gecentreerde zorg. Dat is inmiddels in de thuiszorg en in een 
ziekenhuis getest. 

TWEEDE KERNTAAK
Voor haar is onderzoek een tweede kerntaak van het HBO. 
“We moeten onderwijs geven passend bij de problemen uit de 
praktijk. Als er daar geen kennis voor is, moeten we die ontwik-
kelen.” Op die manier kan het onderwijs naar een hoger niveau 
worden getild. Onderzoek is voor het HBO vooral een kans, zegt 
ze. Zolang het begin en eindpunt maar in de praktijk liggen. 
“Niet de kwaliteit van het onderzoek, maar het domein van het 
onderzoek is het wezenlijke verschil tussen onderzoek aan de 
universiteit en het HBO. Ons onderzoek heeft altijd als vertrek-
punt de praktijk van de beroepsbeoefenaren en resultaten vloei-
en weer terug naar het onderwijs.” Als hogeschool moet je niet 
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Voorzieningen

Het overzicht voorzieningen geeft inzicht in de toekomstige 

verplichtingen. 

Tabel: overzicht voorzieningen, in bedragen x € 1.000

Overzicht in verband met helderheid in bekostiging 

In het kader van de regelgeving Helderheid Bekostiging hebben de facul-

teiten in hun jaarverslag aan het College van Bestuur melding gemaakt 

van activiteiten en gebeurtenissen die in verband daarmee relevant zijn. 

De meldingen zijn gerubriceerd naar vier van toepassing zijnde thema’s, 

nl. uitbesteding van onderwijsprogramma’s, aanwending van rijksbijdrage-

gelden voor private activiteiten, bekostiging buitenlandse studenten 

en bekostiging van maatwerktrajecten. Intern zijn deze inventarisaties 

beoordeeld door de Audit & Control Groep en de Commissie Helderheid 

Bekostiging. De voorliggende vraag daarbij was in hoeverre deze al dan 

niet strijdig zijn met de genoemde regelgeving. De conclusie van deze be-

oordeling is dat genoemde activiteiten en gebeurtenissen niet strijdig zijn 

met de van toepassing zijnde regelgeving. De verantwoordingsinformatie 

terzake is ten behoeve van controledoeleinden- verbijzonderd naar de vier 

thema’s - opgenomen in de bijlagen bij de jaarrekening 2006, bestemd 

voor het agentschap CFI van het Ministerie van OCW. 

Voorziening

Personeel

Afstudeerfonds

Onderhoud 

gebouwen

Waarborgfonds

Saldo

31-12-2005

8.758

531

1.260

498

11.047

Donaties

2006

2.687

50

1.554

4.291

Onttrekkingen 

2006

2.787

81

1.906

4.774

Vrijval

2006

1.948

1.948

Saldo

31-12-2006

6.710

500

908

498

8.616

Financieel jaarverslag | Overige relevante overzichten
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Beloning bestuurders

Totaal vast inkomen =   het totale gegarandeerde jaarinkomen. Kan naast de maand- of periodesalarissen bestaan uit elementen zoals vakantietoeslag, 

dertiende maand en vaste gratificatie bestaan.

Variabel inkomen =  het niet-gegarandeerde inkomen dat op enigerlei wijze afhankelijk is van prestaties. 

Vergoedingen en werkgeverslasten =   vergoeding ziektekostenverzekering, werkgeversbijdrage sociale lasten, vaste onkostenvergoeding, verhuiskostenvergoeding e.d.

Honorering toezichthouders 

Tabel: honorering toezichthouders *

Naam Functie Totaal vast Variabel Vergoedingen en Totaal Belastbaar

   inkomen inkomen werkgeverslasten  loon

drs. M.H. Dunnewijk-Budé Voorzitter College van Bestuur 143.442,98 9.000,00 30.683,88 183.126,86 130.969,11

drs. N.H.E.J.C. van Mierlo* Lid College van Bestuur 44.319,83  6.968,92 51.288,75 40.882,87

dr. J.M.H.M. Willems Lid College van Bestuur 127.631,97 9.000,00 25.469,35 162.101,32 124.125,21

Totaal  315.394,78 18.000,00 63.122,15 396.516,93 295.977,19

* beëindiging dienstverband per 1 mei 2006

*    de honorering van de toezichthouders over 2006 is in februari 2007 uitbetaald.
**  de heer Neervens is overleden op 3 november 2006

Overige relevante overzichten | Financieel jaarverslag

Naam Functie  Totaal

drs. J.W.E. Neervens ** voorzitter raad van toezicht € 10.913,30

mr. S.W.M.J. Kuyer lid raad van toezicht € 10.847,91 

drs. L. Zwiers lid raad van toezicht € 10.847,91

drs. W.G.J.M. Blind RA lid raad van toezicht € 10.847,91

mr. J.J. Fransen van de Putte lid raad van toezicht € 13.017,50

drs. J.J.M. Tindemans lid raad van toezicht € 6.152,10

drs. K.L.M. Brams lid raad van toezicht € 6.152,10

Totaal  € 68.778,73



Wij hebben gecontroleerd of de in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag opgenomen financiële gegevens van Stichting Hogeschool 

Zuyd over 2006 op de juiste wijze zijn ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2006 van Stichting Hogeschool 

Zuyd. Bij die jaarrekening hebben wij op 14 mei 2007 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. Het College van 

Bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van de financiële gegevens in overeenstemming met de grondslagen 

zoals gehanteerd in de jaarrekening 2006 van Stichting Hogeschool Zuyd. Het is onze verantwoordelijkheid een accountants

verklaring inzake de financiële gegevens te verstrekken.

Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht.

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

verkregen dat de in hoofdstuk 4 opgenomen financiële gegevens op de juiste wijze zijn ontleend aan de jaarrekening.

4.5 | Accountantsverklaring

Datum    Behandeld door    Kenmerk

14 mei 2007   J.L.C. Bours RA    LB/Das-3111123470-3900.03

Deloitte Accounttants B.V.
Kantoren Parkweg
Parkweg 22
6212 XN Maastricht
Postbus 1864
6201 BW Maastricht

Tel: (043) 3513513
Fax: (043) 3513500
ww.deloitte.nl

Financieel jaarverslag | Accountantsverklaring100



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

Naar ons oordeel zijn de in hoofdstuk 4 van dit jaarverslag opgenomen financiële gegevens in alle van materieel belang zijnde 

aspecten op de juiste wijze ontleend aan de jaarrekening.

Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële 

positie en de resultaten van Stichting Hogeschool Zuyd en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle de in 

hoofdstuk 4 van dit jaarverslag opgenomen financiële gegevens dienen te worden gelezen in samenhang met de volledige jaar-

rekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 14 mei 2007 verstrekte goedkeurende accountants-

verklaring. Deze toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Maastricht, 14 mei 2007

Deloitte Accountants B.V.

L.M.M.H. Banser RA RC 

Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te    Member of

Rotterdam onder nummer 24362853        Deloitte Touche Tohmatsu  

Accountantsverklaring | Financieel jaarverslag 101
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5. Bijlagen 

Bijlage 1 | Samenstelling van de Raad van Toezicht

Bijlage 1 | Samenstelling Raad van Toezicht

Naam Functie Nevenfuncties Eerste Lopende Her-

   benoeming termijn benoembaar

drs. J.W.E. Neervens (1946)  † voorzitter directieraad Stichting  voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Zuyd  01-01-2001 31-12-2006 Neen

 Pensioenfonds ABP ( tot 3 november 2006 )

   - president-commissaris DELA

  - lid Raad van Toezicht Universiteit Maastricht

  - lid Raad van Commissarissen N.V. Nederlandse Spoorwegen

  - lid Raad van Commissarissen Loyalis NV

  - lid Bestuur Orlando-Festival

  - lid Bestuur Stichting Instituut GAK

  - voorzitter Raad van Advies Pensioen Bestuur & Management

 mr. S.W.M.J. Kuijer (1946) lid Raad van Bestuur Academisch  - vice-voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Zuyd 01-01-2001 31-12-2007 Neen

 Ziekenhuis Maastricht - voorzitter Raad van Commissarissen Roda JC BV

  - diverse adviesfuncties

 drs. W.G.J.M. Blind RA (1941) lid Raad van Toezicht Hogeschool Zuyd - lid Raad van Toezicht Open Universiteit Nederland 01-01-2001 31-12-2007 Neen

  - voorzitter Raad van Commissarissen Stienstra Holding NV

  - lid Raad van Commissarissen Jansen Hahnraths Group

  - vice-voorzitter Bestuur Stichting Bijzondere 

  - Woon- en leefomgeving Limburg

  - lid Bestuur Stichting Jumping Indoor Maastricht

  - lid Bestuur Stichting Jahnsen Hahnraths Foundation Ó
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Naam Functie Nevenfuncties Eerste Lopende Herbe- 

   benoeming termijn noembaar

 mr. J.J. Fransen van de Putte directeur DSM Nederland BV - voorzitter – ad interim Raad van Toezicht Hogeschool Zuyd 01-09-2003 31-12-2008 Ja

(1943) ( tot 1 mei 2006 )   ( sedert 21 februari 2006 )

  - lid Raad van Commissarissen FAVINI NV

  - lid Raad van Commissarissen Smals BV

  - lid Bestuur Stichting Pro One

  - diverse adviesfuncties

 drs. J.J.M. Tindemans (1950) bestuursvoorzitter Holding Businesspark  - lid Raad van Toezicht Hogeschool Zuyd 08-06-2006 31-12-2009 Ja

 Luchthaven Maastricht - lid Raad van Toezicht ROC Gilde-opleidingen

  - voorzitter Bestuur Talenacademie Maastricht

  - secretaris/penningmeester Industrion

  - lid Raad van Commissarissen Nazorg Limburg

 drs. L. Zwiers (1953) algemeen secretaris Limburgse Werkgevers  - lid Raad van Toezicht Hogeschool Zuyd 01-01-2001 31-12-2008 Neen

 Vereniging - lid Raad van Toezicht Rabobank Roermond

  - lid Raad van Toezicht stichting Pepijn & Paulus Sittard

  -  lid Dagelijks Bestuur Sociale Werkvoorziening Westrom 

Roermond

  - lid Raad van Toezicht ROC Arcus Heerlen

  - lid Raad van Toezicht Stichting Onderwijs Midden-Limburg

  - secretaris Limburgs Centrum voor Personeel & Organisatie (LCP)

  - gedelegeerd commissaris Parkmanagement BV

  - lid Bestuur Zorg aan Zet

 drs. K.L.M. Brams (1964) directeur Jan van Eyck Academie Maastricht - lid Raad van Toezicht Hogeschool Zuyd 08-06-2006 31-12-2009 Ja

  - lid Raad van Bestuur Edmond Hustinx Stichting

  - voorzitter Raad van Bestuur Charles Nypels Stichting
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Bijlage 2 | Samenstelling College van Bestuur

Bijlage 2 | Samenstelling College van Bestuur

Naam Nevenfuncties

drs. Marianne Dunnewijk-Budé  - lid DB Bestuur HBO-raad, portefeuilles gezondheids-zorg en ICT - tot april 2006
voorzitter College van Bestuur - lid AB Bestuur HBO-raad
 - lid DB Stichting SURF - tot april 2006
 - lid AB Stichting SURF
 - lid Bestuur Vereniging Ontwikkelingsmaatschappij Parkstad Limburg
 - lid Raad van Commissarissen LICOM NV
 - lid Raad van Advies Van Ede & Partners
 - lid Bestuur Nederlandse Vereniging voor Nijverheid en Handel
 - lid Bestuur Technocentrum
 - voorzitter HOVO Limburg
 - voorzitter Stichting Hora Est
 - lid bestuur Hogeschool Zuyd Contracting BV
 - lid bestuur Hogeschool Zuyd Detacheringen BV
 - voorzitter bestuur Stichting Hogeschool voor de Kunsten van Fontys en Zuyd

dr. Jos Willems  - lid Bestuur VOR divisie Hoger Onderwijs (Vereniging voor Onderwijs Research)
lid College van Bestuur - lid SURF-platform ICT en Onderwijs
 - lid Bestuur Stichting Art Promotion Limburg
 - lid Bestuur Hogeschool Zuyd Contracting BV
 - lid Bestuur Hogeschool Zuyd Detacheringen BV
 - lid Bestuur Stichting Studentenhuisvesting Maastricht
 - lid bestuur Stichting Hogeschool voor de Kunsten van Fontys en Zuyd
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Bijlage 3 | Medezeggenschapsraad

De Hogeschool Zuyd kent een centrale medezeggenschapsraad alsmede 

deelraden voor de afzonderlijke organisatieonderdelen.

De centrale medezeggenschapsraad (CMR) was in het verslagjaar als 

volgt samengesteld:

De voornaamste onderwerpen die de centrale medezeggenschapsraad in 

2006 behandelde waren:

op het terrein van onderwijs & onderzoek
 • expertisecentra

 • verbreding bacheloropleidingen en invoering maior/minor stelsel

 • hoofdlijnen masteropleidingen

 • diverse samenwerkingsverbanden

 • diverse lectoraten/kenniskringen

 • beleidskaders voor onderzoek in Hogeschool Zuyd

Expertisecentra uitgelicht

De CMR heeft reserves geuit bij de oprichting van de expertisecentra. 

Na uitvoerige discussie met het college van bestuur heeft de raad in 

het verslagjaar instemming verleend voor de duur van (voorlopig) één 

jaar. Daarbij heeft de raad het college uitgenodigd aan het eind van dat 

jaar een evaluatie voor te leggen per expertisecentrum. Naar aanleiding 

daarvan zal de CMR zich – aan de hand van overeen te komen criteria 

- beraden op een eventuele nieuwe instemming per expertisecentrum. 

Eén van die criteria heeft de raad reeds zelf geformuleerd: een expertise-

centrum dient kostendekkend te zijn. Met deze benadering wil de raad 

de expertisecentra dwingen tot bezinning op de doelstellingen en op de 

mate van realisatie ervan. Uiteindelijke opdracht aan de expertisecentra: 

toon uw toegevoegde waarde aan.

op het terrein van studenten
 • studentenmonitor 2006

 • OSIRIS (nieuw studentenrelatiebeheerssysteem)

 • STOER (Standaard Onderwijs en Examen Reglement) 

 • studieboekenvoorziening

 • studentenstatuut 2006/2007

Studieboekenvoorziening uitgelicht

In het verslagjaar hebben twee studentleden van de CMR in opdracht van 

de raad een onderzoek verricht naar de studieboekenvoorziening aan de 

hogeschool. Dit onderzoek vormde voor de betrokken studenten tevens 

hun afstudeeronderzoek. Directe aanleiding tot het onderzoek was de 

tegenvallende waardering voor dit aspect in de studentenmonitor. Het 

onderzoek heeft laten zien dat er twee kanten zijn aan de studieboeken-

Geleding personeel

de heer Jan Bertholet (voorzitter)
de heer Ulrich Welter
de heer Han van de Staay
de heer Pierre Wielders
mevrouw Marlies Roemen
mevrouw Pernelle van Loon
de heer Jo Nüsser
de heer Hans Cuppen
de heer Leon Pieters

Geleding studenten

mevrouw Sima Seyed Zadeh
de heer Xavier Lardenoye
de heer Hugo Kamps
de heer Tuur Thijssens
de heer Elroy Richter
de heer Rob Senden
de heer Bart Willems
de heer Mondy Holten
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voorziening: de interne organisatie en de externe organisatie (de externe 

boekenmarkt). Het college van bestuur heeft naar aanleiding van het 

onderzoek een project geformuleerd tot het verbeteren van de interne 

organisatie terzake.

op het terrein van personeel & organisatie 
 • functiehuis

 • personeelsmonitor 2006

 • verhuisbewegingen 

 • ARBO-aangelegenheden

 •  diverse reorganisaties opleidingen, nieuwe opleidingen en nieuwe 

faculteiten

 • regeling functioneringsgesprekken en beoordelen

 • vacature- en investeringsstop 

 • aangewezen verlofdagen  

 • invoering van de 36-urige werkweek 

Verhuisbewegingen uitgelicht

De CMR heeft zich kritisch getoond over de voorbereiding van de grote 

verhuisoperatie en over de fasering ervan. Uiteindelijk heeft het college 

van bestuur alsnog een schriftelijk plan van aanpak overlegd aan de raad. 

Dat plan omvatte mede aandacht voor de door de CMR bepleite onder-

werpen als communicatie, studentenvoorlichting, roosterproblemen

en voorzieningenniveau tijdens de transitie. De CMR had ook kritiek 

op het ontbreken van een fasering. De raad verzette zich tegen het per 

1 september 2006 radicaal doorvoeren van alle bij de verhuisbeweging 

betrokken deelverhuizingen. Tevens maakte de raad zich ernstige zorgen 

over de kwaliteit van het onderwijs in het najaar van 2006. Via de weg 

van overleg en onderhandelen, waarbij de confrontatie over en weer niet 

geschuwd werd, hebben raad en college elkaar kunnen vinden in een 

aangepast plan. Belangrijke elementen daaruit waren het uitstel met een 

jaar van de verhuizing van de opleiding IBMS van Sittard naar Maastricht 

en het voorlopige uitstel van de overgang van de opleiding MZD van 

Heerlen naar Sittard.

op het terrein van materiële aangelegenheden
 • begroting 2006 en meerjarenbegroting 

 • jaarverslag 2005

 • budgetbewakingssysteem

 • parkeerbeleid

Budgetbewakingssysteem uitgelicht

Al jaren pleit de CMR voor een meer geavanceerd budgetbewakings-

systeem. In het verslagjaar is - mede onder invloed van de raad - een 

nieuw budgetbewakingssysteem geïmplementeerd. Dit systeem genereert 

bovenop de kale cijfers ook een kwantitatieve en kwalitatieve analyse. 

De raad beschouwt met name de kwalitatieve analyse als een belangrijke 

verbetering. Er kan nu immers voortaan over ‘het verhaal achter de cijfers’ 

worden gediscussieerd. En vervolgens kan zonodig gerichte actie worden 

genomen.
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Bijlage 4 | Gegevens inzake personeel

Personeelsleden bij werkgever Hogeschool Zuyd

Personeelsleden

Verdeling onderwijsgevend /

onderwijsondersteunend personeel

Onderwijsgevend personeel
Onderwijsondersteunend personeel
Verdeling mannen en vrouwen

Mannen onderwijsgevend personeel
Mannen onderwijsondersteunend personeel
Vrouwen onderwijsgevend personeel
Vrouwen onderwijsondersteunend personeel

Art. D-2 in fte’s

995,5

574,3

421,2

378,5

228,1

195,8

193,1

Art. D-3 in fte’s

1,4

0,7

0,7

0,7

0,7

Totaal in fte’s

1039,1

608,0

431,0

394,5

232,9

213,6

198,1

Totaal in personen

1316

793

523

491

247

302

276

Art. D-4 t/m D-6 in fte’s

42,2

33,0

9,2

16,0

4,8

17,1

4,4

Personeelsleden bij werkgever BV Hogeschool Zuyd Contracting (gedetacheerd)

Personeelsleden

Verdeling onderwijsgevend /

onderwijsondersteunend personeel

Onderwijsgevend personeel
Onderwijsondersteunend personeel
Verdeling mannen en vrouwen

Mannen onderwijsgevend personeel
Mannen onderwijsondersteunend personeel
Vrouwen onderwijsgevend personeel
Vrouwen onderwijsondersteunend personeel

Art. D-2 in fte’s

3

0,8

2,3

0,8

2,3

Art. D-3 in fte’s

8,1

4,7

3,4

0,7

2,0

4,0

1,4

Totaal in fte’s

107,1

67,1

40,0

29,8

15,4

37,3

24,6

Totaal in personen

217

148

69

66

22

82

47

Art. D-4 t/m D-6 in fte’s

95,8

61,5

34,3

29,1

13,4

32,5

20,9

Gegevens inzake personeel | Bijlage 4



108

Interne doorstroming

Onderwijsgevend personeel
Ondersteunend personeel

In fte’s

30,5

33,4

 In personen

             36

54

Mobiliteit Hogeschool Zuyd inclusief BV Contracting (gedetacheerden)

Vertrokken personeelsleden in 2006  

Onderwijsgevend personeel
Ondersteunend personeel
Nieuwe personeelsleden in 2006  

Onderwijsgevend personeel
Ondersteunend personeel

In fte’s

63,9

37,9

In fte’s

 58,9

33,4

 In personen

                140

61

In personen

                154

66

Externe deskundigen en gedetacheerden

Personeelsleden

Verdeling onderwijsgevend /

onderwijsondersteunend personeel

Onderwijsgevend personeel
Onderwijsondersteunend personeel

Art. D-2 in fte’s

0,0

Art. D-3 in fte’s

0,0 

Totaal in fte’s

37,8

37,8

0,0

Totaal in personen

280

280

Art. D-4 t/m D-6 in fte’s

37,8

37,8

Totaal aantal personeelsleden Hogeschool Zuyd

Personeelsleden

Verdeling onderwijsgevend /

onderwijsondersteunend personeel

Onderwijsgevend personeel
Onderwijsondersteunend personeel

Art. D-2 in fte’s

998,6

575,1

423,5

Art. D-3 in fte’s

9,5

5,4

4,1

Totaal in fte’s

1183,9

712,9

471,0

Totaal in personen

1813

1221

592

Art. D-4 t/m D-6 in fte’s

175,8

132,4

43,5
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Ziekteverzuim naar leeftijdscategorie

Ziekteverzuimpercentage Mannen

2,42%

3,03%

3,83%

4,43%

2,50%

3,71%

Totaal

 0,03%

2,81%

3,36%

4,53%

4,55%

0,81%

4,05%

Vrouwen

0,09%

3,06%

3,68%

5,80%

4,87%

4,60%

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

64-99

Totaal

Leeftijdsopbouw

Gemiddelde leeftijd

Onderwijsgevend 

personeel

22

60

184

131

132

28

64

90

113

66

46

5

Onderwijsgevend 

personeel

49,6

43,4

47,1

Totaal

43

90

285

190

176

42

99

174

226

115

81

12

 Totaal 

 

49,0

43,6

46,5

Leeftijd personeelsleden

Ondersteunend 

personeel

21

30

101

59

44

14

35

84

113

49

35

7

Ondersteunend 

personeel

47,7

43,8

45,6

Mannen        

<= 30

31 - 40

41 - 50

51 - 55

56 - 60

61 - 65

Vrouwen        

<= 30

31 - 40

41 - 50

51 - 55

56 - 60

61 - 65

Mannen        

Vrouwen

Totaal

Ratio medewerkers in vaste / tijdelijke dienst

Verdeling docenten en overig

Onderwijsgevend personeel
Ondersteunend personeel
Totaal

In fte’s totaal

675,1

471,0

1146,1

Ratio

86,0%

90,8%

88,0%

In fte’s vast

580,5

427,6

1008,1

Gemiddelde ziekteduur in dagen

Onderwijsgevend 

personeel

13,36

13,76

13,52

Totaal

13,89

12,89

13,39

Ondersteunend 

personeel

14,70

12,32

13,26

Mannen        

Vrouwen

Totaal

Gegevens inzake personeel | Bijlage 4





COMPLEXER
De master is zwaar. Twee avonden in de week en de vrijdag 
volgt ze colleges, workshops of lezingen. Daarnaast werkt ze 
vier dagen in de week bij een architectenbureau. “Eigenlijk ben 
je zeven dagen in de week met je studie bezig. Je sociaal leven 
komt op een heel laag pitje te staan. Voor het studentenleven 
heb je geen tijd meer”, lacht ze. Het is echter niet alleen de 
combinatie met de praktijk die de studie zwaar maakt. Ze vindt 
ook de opdrachten zwaarder, complexer. “Hier zie je veel meer 
de samenhang tussen allerlei zaken dan tijdens een bachelor-
studie. Je wordt daar ook toe uitgedaagd.” 

BELONING
De beloning is straks het architectendiploma. Wytske heeft al 
ervaren dat het niet gemakkelijk is in dat wereldje te komen.  
Spijt van haar keuze heeft ze niet. Net zo min als ze spijt heeft 
van haar voortraject via de kunstacademie. Ze denkt er zelfs 
een voordeel aan over te hebben gehouden. De aankomende 
architecte voelt zich niet geremd door technische kennis. 
“Techniek is een hulpmiddel om mijn concept te realiseren. 
Meer niet.” 

TOEKOMST
Hoe ziet ze haar toekomst? Wordt het de architectuur of inte-
rieurarchitectuur? Wytske denkt eerder aan een combinatie. 
Totaal ontwerpen maken, gebouw en interieur. Want die twee 
kun je niet los van elkaar zien. Te vaak komt ze in gebouwen 
waar ze voelt dat de architect en de interieurontwerper ieder 
hun eigen idee hebben gehad. “Je ziet dat ze geen respect voor 
elkaar hebben gehad.” Maar of ze straks aan haar voordeur een 
bord met daarop de functie architect hangt, staat nog lang niet 
vast. Stilaan ontdekt Wytske dat ze vooral door het conceptuele 
getrokken wordt. “De regelgeving zoals een Bouwbesluit vind ik 
minder interessant. Dat hoort erbij, maar ik twijfel of ik niet 
toch meer de kunstenaarsrichting uit wil. Ik wil juist de grenzen 
van het vak opzoeken en daarbij iets voor de samenleving 
betekenen.  

111

 NAAM:  WIETSKE VAN DER VEEN

 FUNCTIE: STUDENTE ACADEMIE VAN BOUWKUNST

 OVER:  MEERWAARDE VAN EEN MASTEROPLEIDING

UITDAGEND 
Wytske van der Veen heeft eerst de Academie Beeldende 
Kunsten afgerond. Architectonische Vormgeving. Nu studeert 
ze in het derde jaar van de master Academie van Bouwkunst. 
De verschillen tussen de bachelor- en masteropleiding zijn groot, 
constateert ze. “Je gaat veel dieper. Je wordt uitgedaagd echt 
overal over na te denken.” 

Als je architect wilt worden, kun je slechts twee wegen 
bewandelen. Studeren aan de technische universiteit of aan de 
Academie van Bouwkunst. Je moet dus dat papiertje van die 
masteropleiding hebben. Wytske vindt dat een beetje dubbel. 
“Eigenlijk is het mij helemaal niet te doen om dat papiertje, 
hoewel dat steeds belangrijker wordt.” Haar gaat het vooral om 
de verdieping. “Verdieping van mijn talenten, van mijn kennis.” 
Daar merkt ze nu, na ruim twee jaar studeren aan deze master, 
een wezenlijk verschil met de bacheloropleiding aan de ABKM. 
“De kunstacademie is vrijer, je zit in de beginfase van dingen 
onderzoeken en leren. Je doet er basiskennis op. Nu gaat het 
veel dieper. Je onderzoekt meer, maakt vaak combinaties tussen 
disciplines.” De rol van de docenten is ook anders in de master-
opleiding, vindt de studente. “Op de ABKM zijn ze toch vooral 
docent, hier zijn het meer collega’s die je iets bijbrengen. Je 
overlegt en discussieert veel, maar bent zelf verantwoordelijk 
voor je proces. Het moet ook uit jezelf komen.” 
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Bezold.schaal

onderwijsgevend

personeel

22

43

128

343

21

3

 

 

6

91

143

142

4

 

 

946

Bezold.schaal

ondersteunend 

personeel

38

109

38

9

23

23

27

4

55

208

28

6

10

9

6

2

595

Personeelslasten

Functieschaal

onderwijsgevend 

personeel

25

44

307

172

10

1

 

 

7

94

227

55

4

 

 

946

Mannen                01 - 04

05 - 08

09 - 10

11

12

13

14 - 15

16 - 18

Vrouwen              01 - 04

05 - 08

09 - 10

11

12

13

14 - 15

16 - 18

Totaal

Functieschaal

ondersteunend 

personeel

41

107

40

18

15

23

23

4

57

207

29

8

7

8

6

2

595

Functieschaal

totaal

41

132

84

325

187

33

24

4

57

214

123

235

62

12

6

2

1541

Bezoldigings- 

schaal totaal

38

131

81

137

366

44

30

4

55

214

119

149

152

13

6

2

1541

Onderwijsgevend personeel

€ 69.093

Ondersteunend personeel

€ 51.582

Totaal personeel

€ 61.796

Gemiddelde personeelslast per fte
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 •  het aantal personeelsleden (excl. externe deskundigen en externe 

gedetacheerden) is de laatste 4 jaren toegenomen:

 •  de ratio aantal docenten / totaal aantal personeelsleden (in FTE) 

schommelt de laatste 4 jaren rond 60:

 •  de gemiddelde leeftijd van personeelsleden is na drie jaren licht 

gestegen:

Jaar 2004

1505

Jaar 2005

1512

Jaar 2006

1533

Jaar 2003

1409

Jaar 2004

59,6

Jaar 2005

58,6

Jaar 2006

60,2

Jaar 2003

60,3

Jaar 2004

46,2

Jaar 2005

46,2

Jaar 2006

46,5

Jaar 2003

46,2

•  het % vrouwen in de verschillende functiecategorieën is de laatste 

vier jaren min of meer stabiel gebleven:

• het totaal % fte vrouwen bezoldigd conform schaal 13 en hoger is 

in 2006 gestegen. Om vergelijking met het landelijk beeld mogelijk 

te maken is hieronder in het cijfer van de hogeschool volstaan met 

personeelsleden van werkgever  Hogeschool Zuyd (dus exclusief werk-

gever BV Hogeschool Zuyd Contracting en exclusief externe deskundi-

gen en gedetacheerden).

Tabel: % FTE vrouwen bezoldigd conform schaal 13 en hoger, 

peildatum 1 okt. 2006

Bron:  Management Informatie Systeem Hogeschool Zuyd en www.hbo-raad.nl  
Het landelijk % 2006 is thans nog niet bekend.

 
2003

16,5%

19,4%

Hogeschool Zuyd
HBO landelijk 

2004 
17,1%

21,3%

2006

19,0%

nog niet bekend

2005

16,9%

22,1%

2004

38%

  0%

58%

34%

14%

33%

20%

2005

38%

  0%

60%

29%

19%

25%

  0%

Categorie

Onderwijsgevend personeel in functieschalen 05 t/m 13

Onderwijsgevend personeel in functieschalen 14 en 15

Ondersteunend personeel in functieschalen 01 t/m 10

Ondersteunend personeel in functieschalen 11 t/m 13

Ondersteunend personeel in functieschalen 14 en 15

Bestuur

Raad van toezicht  

2006

41%

0%

61%

29%

21%

50%

0%

Enkele trends naar aanleiding van de gegevens inzake personeel:

Bron: Management Informatie Systeem Hogeschool Zuyd

Bron: Management Informatie Systeem Hogeschool Zuyd

Bron: Management Informatie Systeem Hogeschool Zuyd

Bron: Management Informatie Systeem Hogeschool Zuyd

2003

37%

  0%

58%

36%

15%

33%

20%
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Bijlage 5 | Financiële kengetallen

Tabel: financiële kengetallen, in bedragen x € 1000

Solvabiliteit:

Eigen vermogen in % vreemd vermogen
Eigen vermogen in % balanstotaal
Eigen vermogen in % totale lasten

Eigen vermogen per student

Liquiditeit:

Vlottende activa in % vlottende passiva 

Exploitatie:

Baten per student:
Lasten per student:
Marge per student:
Materiele lasten per student:
Personeelslasten per student:

Omzet uit contractactiviteiten

2006

50%

34%

41%

3.184

95

7.901

7.782

119

2.291

5.492

2.874

2005

 

49%

33%

42%

3.271

98

7.837

7.693

144

2.101

5.592

2.667
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Bijlage 6 | Huisvesting

Tabel: overzicht m2 vloeroppervlak 2006

Locatie Status Gebouw Bruto m2 Nuttig m2 Bruto/nuttig

HEERLEN eigendom Gebouwdeel A 7.724 6.575 1,17

Nieuw Eyckholt 300  eigendom Gebouwdeel B 9.772 6.213 1,57

 eigendom Gebouwdeel C 8.093 4.333 1,87

 eigendom Gebouwdeel D 9.788 6.749 1,45

 eigendom Gebouwdeel E 2.527 1.520 1,66

 eigendom Gebouwdeel O 137 102 1,35

  Totaal Nieuw Eyckholt 38.041 25.492 1,49

 eigendom Hoeve 778 527 1,48

 huur Technohouse 1.356 1.139 1,19

  Totaal onderwijsruimte 40.176 27.158 1,48

SITTARD eigendom Hoofdgebouw 7.998 5.336 1,50

Havikstraat 5 eigendom G-Gebouw 718 510 1,41

 huur Units 234 234 1,00

  Totaal onderwijsruimte 8.950 6.080 1,47

Sportcentrumlaan 35 eigendom Hoofdgebouw 9.362 5.534 1,69

 eigendom Sporthal 1.358 1.195 1,14

  Totaal onderwijsruimte 10.720 6.729 1,59

Ó
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Locatie Status Gebouw Bruto m2 Nuttig m2 Bruto/nuttig

MAASTRICHT
Academie voor  eigendom Herdenkingsplein 6.860 4.404 1,56

Beeldende Kunst eigendom Aretzvleugel 3.394 2.673 1,27

 eigendom Stuersgebouw 1.892 1.330 1,42

  Totaal onderwijsruimte 12.146 8.406 1,44

 eigendom Dienstwoning   

  Totaal locatie 12.146 8.406 1,44

Academie van Bouwkunst huur Brusselsestraat  700 425 1,65

Conservatorium eigendom Bonnefantenstraat 4.234 2.470 1,71

 eigendom Fr. Romanusweg 1.963 1.242 1,58

 huur Heksenstraat 200 170 1,18

  Totaal onderwijsruimte 6.396 3.882 1,65

Toneelacademie eigendom Lenculenstraat  4.872 3.006 1,62

Brusselseweg eigendom Hoofdgebouw 14.175 8.790 1,61

 eigendom Noviciaat 938 524 1,79

 eigendom Tuinhuis 340 226 1,50

  Totaal onderwijsruimte 15.453 9.540 1,62

 eigendom Dienstwoning 242   

  Totaal locatie 15.695 9.540 1,65

Lambertuslaan 19 eigendom Guesthouse 592 281 2,11

Hoge Hotelschool  eigendom Kasteel 3.353 1.916 1,75

Maastricht eigendom Onderwijsgebouw 7.674 4.852 1,58

 eigendom Campusgebouw 553 362 1,53

 eigendom Technische Dienst 140 128 1,09

 eigendom Studentensociëteit 383 303 1,26

  Totaal onderwijsruimte 12.103 7.562 1,60

Ó
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Bijlage 7 | Jaarverslag inzake ongewenste omgangsvormen

Jaarverslag Commissie Vertrouwenspersonen Ongewenste 
Omgangsvormen

De Commissie van Vertrouwenspersonen heeft tot doel het omgaan met 

en het voorkomen van ongewenste omgangsvormen in de hogeschool 

verder te professionaliseren. In 2006 bedroeg het aantal vertrouwensper-

sonen dertien. Voorlichting en preventie bleef een belangrijk onderdeel 

van hun werk. In dit kader werd wederom voor alle eerstejaarsstudenten 

door de Sichting Educatief Theater een toneelstuk opgevoerd waarin de 

problematiek rond ongewenste omgangsvormen voor het voetlicht wordt 

gebracht. Op deze wijze maken alle eerstejaars kennis met het werk van 

de vertrouwenspersonen.

Zoals uit onderstaand overzicht blijkt is in 2006 het aantal klachten, 

meldingen, ondersteuningsverzoeken e.d. op het gebied van ongewenste 

omgangsvormen toegenomen ten opzichte van het voorafgaand jaar. De 

vertrouwenspersonen maken zich met name zorgen over  de toename 

van meldingen door personeelsleden. In het verslagjaar is in het bijzon-

der het aantal meldingen over intimidatie door leidinggevenden omhoog 

geschoten.  

Voor meer gedetailleerde informatie over de vertrouwenspersonen wordt 

verwezen naar de website http://gedrag.hszuyd.nl, waarin ook een eigen 

jaarverslag over 2006 zal verschijnen.

Locatie Status Gebouw Bruto m2 Nuttig m2 Bruto/nuttig

Campus eigendom Geulfl at 2.607 1.300 2,01

 eigendom Jekerfl at 1.017 516 1,97

 eigendom Kanjelfl at 812 438 1,85

 eigendom Maasfl at 812 438 1,85

  Totaal Stud.huisvesting 5.249 2.693 1,95

 eigendom Dienstwoning 252   

  Guesthouse 94 66 1,43

 eigendom Totaal locatie 17.698 10.320 1,71

Totaal vloeroppervlak Hogeschool Zuyd   117.946 75.828 

Totaal nuttig vloeroppervlak onderwijsruimte   111.516 72.788

Jaarverslag inzake ongewenste omgangsvormen | Bijlage 7
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 Klacht Melding Consult Ondersteuning Verwijzing

  2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006

Student Man   13 5   3  2 1

 Vrouw 1 1 12 8 4  7 8 4 3

Medewerker Man    4 16 2     1

 Vrouw   4 4 3 1  1  

Anders           

Totaal  1 1 34 33 9 1 10 9 6 5

Tabel: overzicht klachten, meldingen, enz. op het gebied van ongewenste omgangsvormen

Jaarverslag 2006 Klachtencommissie Ongewenste 
Omgangsvormen

De Klachtencommissie, samengesteld uit medewerkers en studenten en 

voorgezeten door een externe jurist, is belast met de behandeling van 

klachten. De commissie doet in de vorm van adviezen aan het College 

van Bestuur uitspraken op het gebied van ongewenste omgangsvormen. 

De commissie is in dit verband bevoegd tot het verrichten van onderzoek. 

Jaarlijks brengt zij aan het College van Bestuur geanonimiseerd verslag 

uit van het aantal en de aard van de bij haar gemelde incidenten en 

voorvallen en van de wijze waarop zij deze heeft afgehandeld.

Er zijn in het verslagjaar drie formele klachtbrieven binnengekomen bij 

de commissie. Twee waren afkomstig van medewerkers naar aanleiding 

van als bedreigend ervaren gedrag van een student. Hiervan werd er een 

ongegrond verklaard;  de ander leidde tot een berisping van de student. 

De derde klacht was ingediend door een student, in reactie op als bedrei-

gend ervaren gedrag van een docent; deze klacht werd niet gegrond 

verklaard.

De Klachtencommissie heeft in haar jaarverslag ontevredenheid uit-

gesproken over de randvoorwaarden en de ondersteuning die zij in het 

verslagjaar van hogeschoolzijde heeft ondervonden.

Bijlage 7 | Jaarverslag inzake ongewenste omgangsvormen

Bron: Commissie Vertrouwenspersonen Ongewenste Omgangsvormen Hogeschool Zuyd
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Bijlage 8 |  Jaarverslag Colleges van Beroep voor de 
examens en voor bijzonder onderwijs

Voor de rechtsbescherming van studenten en extraneï heeft het College 

van Bestuur op grond van de WHW (art. 7.60 en 7.68) een College van 

beroep examens en een College van beroep bijzonder onderwijs in het 

leven geroepen. 

Het College van beroep examens biedt rechtsbescherming tegen 

beslissingen over een beoordeling van het kennen en kunnen van een 

student die een examen of toets heeft afgelegd. Het College van beroep 

bijzonder onderwijs neemt kennis van alle beslissingen van het bestuur 

over  inschrijving van (aanstaande) studenten en extraneï, alsmede over 

financiële ondersteuning van studenten. 

Beide colleges bestaan uit twee kamers met elk drie leden. Om een 

minimale juridische deskundigheid te waarborgen is bepaald dat de 

voorzitters moeten voldoen aan de eisen voor benoembaarheid tot rechter 

van een arrondissementsrechtbank. Om te verzekeren dat er in het college 

voldoende ervaring is met examineren is voorgeschreven dat het college 

(buiten de voorzitter) voor tenminste de helft bestaat uit docenten.

Het historisch overzicht van het aantal bij de colleges aangemelde zaken 

vertoont een opvallende stijging in het verslagjaar:

Tabel: overzicht van bij de Colleges van Beroep voor de examens en voor 

bijzonder onderwijs aangemelde zaken

Van de 48 in 2006 aangemelde zaken waren er 17 afkomstig van de 

Hoge Hotelschool Maastricht. 

De 48 zaken zijn als volgt afgehandeld:

 2002 2003 2004 2005 2006

 25 41 22 20 48

Gegrond 14
Ongegrond 3
Schikking 13
Ingetrokken 11
Doorverwezen 3
Niet ontvankelijk verklaard 4

Jaarverslag Colleges van Beroep voor de examens en voor bijzonder onderwijs | Bijlage 8
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Bijlage 9 |  Jaarverslag Ombudsman

De ombudsman is een onafhankelijk en onpartijdig persoon in Hoge-

school Zuyd op wie studenten een beroep kunnen doen wanneer zij een 

klacht hebben over de hogeschool, de faculteit, de opleiding of de mede-

werkers. 

In 2006 werd er 26 keer een beroep gedaan op de ombudsman. Iets min-

der, maar relatief meer ernstige, gevallen waren aan de orde in vergelij-

king met het jaar ervoor. In het volgende overzicht wordt aangegeven op 

welke gebieden de klachten en/of problemen lagen.

De klachten op het gebied van communicatie hadden betrekking op de 

voorlichting vóór aanvang van de studie. Bejegening ging nogal eens over 

het te weinig rekening houden met verzachtende omstandigheden c.q. 

krampachtig vasthouden aan de regels. Bij de klachten op het gebied van 

examen/tentamenregeling speelde de ombudsman een bemiddelende 

of doorverwijzende rol. De interpretatie van het begrip van fraude blijkt 

nogal eens te variëren. 

De klachten waren afkomstig uit 11 verschillende faculteiten, zij kwamen 

terecht bij de ombudsman via infonet, decanen of via het College van 

Beroep.

In 5 gevallen stelde de ombudsman een onderzoek in, waarbij de klacht 

één keer als gegrond, twee keer als ongegrond werd beoordeeld, één keer 

werd een deel van de klachten gegrond geacht en één zaak is nog in 

behandeling. In 9 zaken deed de ombudsman een bemiddelingspoging, 

meestal met succes. In de rest van de gevallen werden studenten doorver-

wezen of geadviseerd hoe ze de zaak het beste verder konden aanpakken. 

Het lijkt er op dat de hogeschool haar inspanningsverplichting jegens 

studenten die de propedeuse gehaald hebben inmiddels serieuzer neemt. 

Soms schiet men bij het propedeutisch examen echter door naar de 

andere kant en oordeelt men wel (te) snel dat een student een negatief 

bindend studieadvies moet krijgen.

Het claimgedrag van studenten wegens vermeende nalatigheid van de 

hogeschool neemt toe. Met name bij studiestakers is dit het geval. Inter-

ventie van de ombudsman in een eerder stadium kan wellicht een moge-

lijke oplossing of compromis opleveren.

Bijlage 9 | Jaarverslag Ombudsman

 2004 2005 2006

Communicatie/bejegening 2 5 6

Examen/tentamenbeoordeling 5 4 6

Examen/tentamenregeling 5 7 3

Fraude 1 0 2

Financiën 2 0 3

Inschrijving 1 0 0

Klachtprocedure 1 1 0

Onderwijskwaliteit 3 3 2

Onderwijsorganisatie 3 4 3

Anders 3 4 1

Totaal 24 28 26
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Bijlage 10 |  Lijst van afkortingen

ABP Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

AD Associate Degree

AO/IC Administratieve organisatie / internal control

AOC Agrarisch opleidingencentrum

ARBO Arbeidsomstandigheden

CAPHRI Care and Public Health Research Institute

CKV Culturele en kunstzinnige vorming

CROHO Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs

CRM Customer Relationship Management

CWI Centrum voor Werk en Inkomen

DUBO Duurzaam bouwen

EC European Credit

EDP Electronic Data Processing

EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

ERP Enterprise Resource Planning

EVC Eerder verworven competenties

EU Europese Unie

FTE Full Time Equivalent

FUWASYS  Functie Waarderings Systeem

HBO Hoger beroepsonderwijs

HEO Hoger Economisch Onderwijs

HGZO Hoger Gezondheidszorgonderwijs

HOVO Hoger Onderwijs voor Volwassenen

HPO Hoger Pedagogisch Onderwijs

HRM Human Resources Management  

HSAO Hoger Sociaal-Agogisch Onderwijs

HTNO Hoger Technisch en Natuurkundig Onderwijs

IB Groep Informatie Beheer Groep

ICT Informatie- en communicatietechnologie

INK Instituut voor Nederlandse Kwaliteit

IHOL Infostructuur Hoger Onderwijs Limburg

KNAW Koninklijke Academie van Wetenschappen

KUO Kunstonderwijs

MBO Middelbaar beroepsonderwijs

MIS Management Informatie Systeem

MKB Midden- en kleinbedrijf  

MJA Meerjarenafspraak Energie-effi ciency

NQA Netherlands Quality Agency

NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie

NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van)

OUNL Open Universiteit Nederland

PDCA Plan – Do – Check - Act

P&C Planning en control

RAAK Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie 

ROC Regionaal Opleidingencentrum

SKO Stichting Kennisontwikkeling

SLB Studieloopbaanbegeleiding 

SOML Stichting Onderwijs Midden-Limburg

UWV Uitvoeringsorganisatie voor reïntegratie en tijdelijk inkomen

VBI Validerende en beoordelende instelling

VCM Vraaggestuurd Competentiegericht Maatwerkonderwijs

VO Voortgezet onderwijs

VSNU Vereniging van Universiteiten

WHO World Health Organization

WHW Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek

Lijst van afkortingen | Bijlage 10
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“HOGESCHOOL ZUYD  is een kennisonderneming. 
Zij ontwerpt inspirerende, studentgerichte leeromgevin-
gen voor initieel en post-initieel hoger beroepsonderwijs. 
De studiemogelijkheden die zij biedt zijn veelzijdig - qua 
inhoud en qua vorm. In haar nationaal en internationaal 
georiënteerde beroepsopleidingen legt de hogeschool de 
nadruk op kwaliteit en innovatie. Hogeschool Zuyd heeft 
een vitale functie voor de ontwikkeling van kennis, kunst 
en cultuur in haar omgeving - de Euregio. Zij verricht prak-
tijkgericht onderzoek, ontwikkelt en verspreidt expertise. 
Zij functioneert binnen maatschappelijke netwerken en 
neemt deel aan cultuuruitingen voor diverse doelgroe-
pen. De hogeschool is een fl exibele organisatie, met aan-
dacht voor mensen. Zij is inventief in het produceren van 
ideeën, effectief in het nastreven van toetsbare doelen”.
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