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Bericht van het College van Bestuur

2007 is het jaar geweest waarin het beleid van Hogeschool Zuyd zich 
vertaald heeft in duidelijke successen. Het jaar waarin zowel 
professionals als studenten de kwaliteit erkend hebben. Maar ook het 
jaar waarin de vitale rol die onze hogeschool voor de Euregio wil 
vervullen, duidelijker zichtbaar is geworden. 

Sinds de start van Hogeschool Zuyd hebben we flink geïnvesteerd in 
de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteit betekent voor ons niet alleen 
dat de opleidingen vakinhoudelijk tot de top behoren. De studenten 
moeten er tegelijkertijd een inspirerende, studentgerichte 
leeromgeving vinden die hen uitdaagt grenzen te verleggen. Alleen 
zo leid je beroepsbeoefenaren op die in staat zijn in hun toekomstig 
vakgebied eveneens grenzen te verleggen. Om zo’n inspirerende 
leeromgeving te creëren hebben we in faciliteiten geïnvesteerd maar 
bovenal in de ontwikkeling van vraaggestuurd competentiegericht 
maatwerkonderwijs. Elke faculteit heeft dat op haar eigen manier 
opgepakt, met telkens hetzelfde doel voor ogen. Ook met onze 
innovatieprogramma’s en – recent – de ontwikkeling van minoren 
bieden we studenten een uitdagende leeromgeving, waarin ze hun 
eigen opleiding kunnen vormgeven aan de hand van eigen interesses 
en doelen.

de beste hogeschool
Dit beleid levert resultaat op. In 2007 zijn acht opleidingen 
geaccrediteerd met uitstekende scores. Op liefst 70% van de 
beoordeelde facetten scoorden ze ‘goed’ of ‘excellent’. Nergens 
behaalden ze een ‘onvoldoende’. De opleiding Fysiotherapie heeft 
van de NVAO als eerste opleiding in het Nederlands hoger onderwijs 
twee ‘Michelin-sterren’ gekregen: het bijzonder kenmerk vormgeving 
en integratie van evidence based practice in het curriculum en het 
predicaat bijzondere kwaliteit voor de mate waarin haar personeel 
voldoet aan de HBO-eisen.

Niet alleen de professionals oordelen positief over onze opleidingen. 
Ook de studenten. Op de valreep van 2007 verscheen de nieuwe 
editie van de Keuzegids Hoger Onderwijs. Hierin zijn de meningen 
van duizenden studenten verwerkt. Voor het eerst vergeleek de 
redactie de 13 grotere hogescholen in ons land met elkaar. Daaruit 
blijkt dat de studenten Hogeschool Zuyd als de beste bestempelen. 
Succesfactoren zijn de onderwijsprogramma’s, de docenten en de 
moderne faciliteiten. Een fraaie prestatie van al onze medewerkers. 
Deze koppositie is een bewijs dat de ingeslagen richting goed is.

Tegelijkertijd blijft het een uitdaging om deze koppositie vast te 
houden. Kwaliteit blijft hoog op onze agenda staan, ook als er geen 
accreditaties aan de orde zijn. Op onderdelen willen we de lat hoger 
leggen dan bij een accreditatie het geval is. Uitgangspunt zal zijn dat 
Hogeschool Zuyd zowel aan internationale maatstaven wil voldoen 
als aan de kwaliteit die haar omgeving verlangt.
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Innovatieplan 2005-2008
Het in 2007 gelanceerde Innovatieplan 2005-2008 bevindt zich in de 
slotfase. Deze programma’s zijn bouwstenen geweest voor de 
kwaliteit van de opleidingen. Daarnaast dragen ze bij aan het creëren 
van een kennisinstelling die een actieve rol vervult in de regio. De 
programma’s Medewerkers en Corporate Governance zijn eind 2007 
al succesvol afgesloten. De overige programma’s, Expertisecentra, 
Grensverleggend Onderwijs, ICT en Ondernemerschap zullen in 2008 
worden voltooid. Een innovatieprogramma als Expertisecentra blijkt 
een goed instrument te zijn om praktijkgerichte kennis die aan de 
hogeschool ontwikkeld wordt, ten goede te laten komen aan het 
bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in de regio. Door 
studenten af te leveren, die ondernemend en internationaal 
georiënteerd zijn, spelen we in het onderwijs in op maatschappelijke 
behoeften. Het programma Internationalisering krijgt een vervolg; in 
de afgelopen periode zijn vrijwel alle doelstellingen gerealiseerd, 
maar er is alle reden om onze focus op met name Europa met een 
hoger ambitieniveau voort te zetten.

maatschappelijke verantwoordelijkheid
Als maatschappelijke onderneming vervult Hogeschool Zuyd een 
belangrijke rol voor de samenleving. Zij leidt studenten op tot goede 
beroepsbeoefenaren en deelt haar kennis met professionals in 
instellingen en bedrijven. Wij voelen ons mee verantwoordelijk voor 
de ontwikkeling van de samenleving in onze regio. Duurzame 
samenwerking met maatschappelijke groeperingen, instellingen en 
bedrijven alsmede ondernemerschap zijn onontbeerlijk. De 
vraaggesprekken met stakeholders – verderop opgenomen in dit 
jaarverslag – getuigen hiervan.

functies jaarverslag
Met dit jaarverslag legt Hogeschool Zuyd verantwoording af over 
haar resultaten in 2007. Met dit jaarverslag wordt eveneens voldaan 
aan art. V-1b van de CAO Hoger Beroepsonderwijs 2007/2010 inzake 
het sociaal jaarverslag. We nodigen onze stakeholders graag uit tot 
een dialoog over beleidskeuzes, prioriteiten en ambities.

Tot slot danken we ieder die in 2007 heeft bijgedragen aan de 
inspanningen en prestaties van Hogeschool Zuyd.

Heerlen, 10 juni 2008

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

In 2007 heeft de Raad van Toezicht van de Hogeschool Zuyd vier 
maal vergaderd. De raad heeft zijn statutaire taken en 
verantwoordelijkheden uitgeoefend in de vorm van het goedkeuren 
van de jaarrekening, de (meerjaren)begroting 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 voor de omgeving en onderlinge 
wisselwerking. De Raad feliciteert de hele hogeschoolgemeenschap 
met het behalen van het predicaat ‘beste hogeschool 2007’. Zij 
realiseert zich dat dit alleen mogelijk is met de inzet van velen in alle 
geledingen van de hogeschool.

personele ontwikkelingen
Het aantrekken van een nieuwe collegevoorzitter en het zorgdragen 
voor versterking en opvolging in eigen gelederen heeft in het 
verslagjaar ruime aandacht gekregen. In maart kon de benoeming 
plaatsvinden van Karel van Rosmalen tot voorzitter van het College 
van Bestuur als opvolger van Marianne Dunnewijk. Zij zet op eigen 
verzoek haar werkzaamheden als CvB-lid voor de hogeschool voort.

In juni was de raad weer op volle sterkte met het aantreden van 
Mirjam Depondt (directeur Woonpunt). De bezoldiging van de leden 
van de Raad van Toezicht is in overeenstemming gebracht met de 
landelijke richtlijn. Ook in de opvolging van de vertrekkende leden 
per ultimo 2007 is voorzien. Wim Blind zal worden opgevolgd door 
Loek Radix (director corporate control & accounting DSM) en Servé 
Kuijer wordt opgevolgd door Guy Peeters (voorzitter Raad van 
Bestuur UMCplus). In oktober heeft de raad besloten tot het instellen 
van een auditcommissie en een renumeratiecommissie.

hogeschool intern
In het overleg met het College van Bestuur is de Raad van Toezicht 
op de hoogte gehouden van grote operaties binnen de hogeschool. 
Nieuwbouw in Sittard, fusie met Academie Verloskunde Maastricht, 
ontwikkeling strategisch personeelsbeleid zijn met de raad 
besproken. Vaste onderwerpen in het overleg zijn de ontwikkeling 
van de financiële resultaten, bevindingen interim-controle en scores 
bij accreditaties.

Buiten reguliere contacten met CvB en CMR heeft de raad ook een 
werkbezoek gebracht aan faculteiten in Sittard. Kennis nemen van 
onderwijsinhouden en kennis maken met de mensen erachter, stond 
daarbij voorop. Een bijzonder geslaagd initiatief dat navolging krijgt. 
Een delegatie uit de raad was eveneens aanwezig bij belangrijke 
hogeschoolevenementen als de uitreiking van de ‘Michelin-sterren’ 
bij Fysiotherapie, de opening van Huis van Horst en de manifestatie 
Kennis in Bedrijf.

governance
Hogeschool Zuyd hanteert de HBO-branchecode governance als 
raamwerk voor haar maatschappelijke verantwoording. Uit een 
uitgevoerde audit volgt als resultaat, dat de hogeschool praktisch 
volledig aan de code voldoet. Verderop in § 1.5 in dit jaarverslag zijn 
de resultaten en voorgenomen acties opgenomen. Uitwerking van de 
in de branchecode opgenomen ‘horizontale dialoog’ zal daarvan deel 
uitmaken. RvT-voorzitter Just Fransen van de Putte heeft 
geparticipeerd in het landelijk overleg over salariëring van 
collegeleden.
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resultaten
De hogeschool sluit het verslagjaar af met een positief financieel 
resultaat. Een eerder begroot tekort is omgebogen; zowel interne als 
externe meevallers en tegenvallers hebben daarin een rol gespeeld. 
De hogeschool beschikt over een gezonde financiële positie, waarin 
innovatie en investeringen verder ter hand kunnen worden genomen 
en dat stemt zeker tot tevredenheid.

De Raad van Toezicht spreekt tot slot graag zijn hartelijk dank en 
waardering uit voor de inzet en betrokkenheid van alle medewerkers 
in 2007.

Heerlen, 10 juni 2008

namens de Raad van Toezicht,

mr. J.J. Fransen van de Putte,
voorzitter
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2007 in een oogopslag
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VOLWASSENENONDERWIJS VRAAGT MAATWERK, 
IMPROVISATIE EN EXPERTISE

Volwassenenonderwijs wint aan belang. Hogeschool Zuyd 
ziet hier niet alleen een nieuwe doelgroep in; scholing is voor 
beroepsbeoefenaren ook dé kans zich te verbreden of te verdiepen. 
Henk Ostendorf, kinder IC-verpleegkundige in het azM, volgt de deel-
tijd opleiding Biometrie. “Ik wil méér kennis hebben van biometrie, 
het meten aan het menselijk lichaam.”

De technologie dringt steeds dieper door in het academisch zieken-
huis. Henk Ostendorf werkt als IC-verpleegkundige op de kinder 
intensive care. Het gebruik van beademingstoestellingen, perfusoren 

en volumetrische pompen is er aan de orde van de dag. Hij kan er 
goed mee overweg. “Maar ik wil meer over de meettechniek weten”, 
zegt hij. Als je protocollen wilt opstellen, is technische kennis onmis-
baar. Als er iets gebeurt dat afwijkt van het normale, wil hij weten wat 
en waarom het gebeurt. “En als we verbeteringen willen bedenken, 
moeten we inzicht hebben in de metingen.” Allemaal redenen voor 
hem om met de deeltijd opleiding Biometrie te starten. 

FREDY WELTER & HENK OSTENDORF

volwassenenonderwijs en Erkennen Verworven Competenties (EVC)

GESPREK MET:

OVER:

“Laat ze niet eerst een emmer levertraan drinken voordat het leuk wordt”

Hogeschool Zuyd | Interview10



COMPETENTIES BEOORDELEN
De groep van Henk is divers: studenten met een meer medische 
achtergrond en studenten met een technisch-bedrijfsmatige ervar-
ing. Ondanks de verschillen zijn de eindtermen gelijk. “De weg 
waarlangs ze daar naar toe werken, kan voor iedereen verschillend 
zijn”, zegt Fredy Welter, coördinator van de opleiding Biometrie. “We 
brengen de Eerder Verworven Competenties in kaart, confronteren 
de student met de hiaten en beoordelen dan samen of iemand de 
potenties heeft die hiaten op te vullen. We gaan niet bij voorbaat al 
een muur opwerpen. Als je er een halszaak van maakt dat iemand 
bepaalde kennis (wel of niet) heeft, schiet je in je eigen voet.” 

HIATEN GAANDEWEG OPVULLEN
Henk Ostendorf waardeert dit. Hij is via een traject van LBO en MBO 
uiteindelijk in zijn functie als kinder IC-verpleegkundige terecht 
gekomen. Hij vreesde aanvankelijk niet toegelaten te worden, omdat 
hij op wiskunde gebied te kort kwam. Het kennistekort hoef je echter 
pas gaandeweg de studie aan te vullen. “De studenten moeten eerst 
begrijpen waarom ze bepaalde kennis nodig hebben. Dan leren ze 
veel gemakkelijker. Ook van elkaar in de groep”, is Welters ervaring. 
“Je moet ze niet eerst een emmer levertraan leeg laten drinken voor-
dat het leuk wordt.” 

PRAKTIJKERVARING
Leuk is de opleiding, vindt Henk Ostendorf. Maar: de studenten wil-
len nog wel eens eigenwijs zijn; kritische vragen stellen. “Je brengt 
je praktijkervaring in het onderwijs in. Dat kun je als 18-jarige niet 
doen, want die ervaring heb je niet”, legt hij uit. En dan vraagt de 
klas zich wel eens af wat de meerwaarde is van een fraai A-4 maken 
met daarop de bevindingen, als er uitgebreid over gediscussieerd is. 
“Gelukkig gaan de docenten er soepel mee om en accepteren het als 
we het anders doen.”

IMPROVISATIETALENT EN EXPERTISE
Dat maakt deeltijdonderwijs voor een klein team uitdagend en 
tegelijkertijd extra lastig, ervaart Fredy Welter. Op de dag dat de 
volwassen deeltijd studenten er zijn, gaat het dagonderwijs door. 
Beide groepen eisen hun eigen manier van benaderen. “Dat vereist 
improvisatie-talent en expertise”, zegt de coördinator Biometrie. 
“Een klein team komt dan snel aan zijn grenzen. Je zult flexibel 
moeten zijn.” Toch vindt hij het een verrijking. Zelfs voor de dag-
opleiding, want beide groepen komen direct in contact met elkaar. 
“De deeltijdstudenten brengen een stukje van de praktijk naar school 
voor de studenten van het dagonderwijs.” 

MEERWAARDE
Volwassenen die aan een HBO-opleiding beginnen, investeren vrije 
tijd in de opleiding. Levert dat de verwachte meerwaarde op? Henk 
Ostendorf vindt van wel. Hij merkt nu al dat collega’s op de kinder IC 
hem weten te vinden met specifieke vragen over meetapparatuur. 
Biedt het diploma hem straks ook nieuwe kansen op de arbeids-
markt? “Ik denk dat het je kansen vergroot, maar dat ambieer ik niet, 
want ik heb nu al de mooiste baan.” Wel hoopt hij met zijn opgedane 
kennis een of twee dagen in de week te kunnen helpen bij medisch 
wetenschappelijk onderzoek. Maar bovenal hoopt hij dat zijn nieuwe 
kennis het hele team in staat stelt beter te presteren. “Je moet elkaar 
aanvullen en zo presteer je gezamenlijk beter. Ik door mijn kennis van 
de techniek, een ander omdat hij zich toelegt op ouderbegeleiding.” 
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.

Fredy Welter, 
coördinator opleiding Biometrie

Henk Ostendorf, 
kinder IC-verpleegkundige azM/deeltijdstudent Biometrie
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Prijzen 2007
Studenten, oud-studenten, maar ook medewerkers van Hogeschool 
Zuyd hebben in 2007 tal van prijzen in de wacht gesleept. 
Afstudeerprijzen voor faculteiten, maar vooral prijzen vanuit 
nationale of zelfs internationale organisaties. De laureaten tonen 
aan, dat de docenten van Hogeschool Zuyd hun studenten niet 
alleen een vak hebben geleerd, maar hen competenties hebben 
helpen ontwikkelen om hun professie verder uit te bouwen. 

internationale prijzen
Kim Berrit Heppelman - in 2007 afgestudeerd aan de ABKM - heeft 
tijdens de Italiaanse Mittelmodawedstrijd met haar collectie de 
Otago Polytechnic Award gewonnen. Ze kreeg de onderscheiding 
voor het innovatieve materiaalgebruik.

Alumnus Maikel Bongaerts kreeg in Milaan de H&M Award voor de 
meest innovatieve en mondiale collectie. 

Pierre Bokma, alumnus van de Toneelacademie Maastricht, heeft 
een Internationale Emmy Award gewonnen met zijn rol in de TV-
film De Uitverkorene. 

De Maastrichtse tassenwinkel Stash heeft de Designpreis der 
Bundesrepublik Deutschland gewonnen. Dit is de hoogste design-
prijs die in Duitsland te winnen valt. Stash is ontwikkeld door 
Maurice Mentjens, die hiermee in 1988 is afgestudeerd aan de 
 Academie Beeldende Kunsten Maastricht. 
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1.  Hogeschool Zuyd

1.1 | Profiel

Hogeschool Zuyd gaf met haar Innovatieplan 2005-2008 een 
invulling 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 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 praktijkgericht onderzoek, 
ontwikkelt en verspreidt expertise. Zij functioneert binnen 
maatschappelijke 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.

Om aantal en complexiteit van allerlei plannen en voornemens in 
haar innovatieplan te kunnen beheersen, heeft de hogeschool 
gekozen voor programmamanagement. De volgende zeven 
programma’s worden onderscheiden:
 •  Expertisecentra;
 •  Ondernemerschap;
 •  Internationalisering;
 •  Grensverleggend Onderwijs;
 •  Corporate Governance;
 •  Medewerkers;
 •  ICT.

In dit jaarverslag wordt in § 1.3 stilgestaan bij het programma 
Corporate Governance, in hoofdstuk 2 bij de programma’s 
Expertisecentra, Ondernemerschap, Internationalisering en Grens-
verleggend Onderwijs, in § 3.1 bij het programma Medewerkers en in 
§ 3.2 tenslotte bij het programma ICT.

De hogeschool heeft - als afgeleide van haar missie en innovatieplan 
- haar beleid in zeven hoofdpunten vastgesteld. Deze vormen de 
kritische succesfactoren van de hogeschool en zijn voorzien van 
bijpassende stuurvariabelen. Het gaat om:

kwalitatief hoogwaardig onderwijs
Hogeschool Zuyd streeft naar hoogwaardig onderwijs met 
landelijke toppers. Studenten voelen zich uitgedaagd en zijn 
tevreden over de geboden kwaliteit. Accreditatie-aanvragen van 
opleidingen leiden steeds tot een positief resultaat, waarbij ten 
minste zeven van de 21 te beoordelen facetten als ‘goed’ worden 
gekwalificeerd.

betrokken organisatie
De organisatie wil kansen bieden aan medewerkers om zich zo 
goed mogelijk verder te ontwikkelen. Als streefwaarde geldt dat 
met alle medewerkers met een aanstelling van  0,4 FTE afspraken 
zijn gemaakt over hun ontwikkeling.

hogeschool geworteld in omgeving
De hogeschool functioneert als een kennispoort. Zij doet dit door 
in de Euregio structurele kennisrelaties aan te gaan, maat-
schappelijk te ondernemen en betrokken te zijn bij kunst en 
cultuur. Dit gebeurt op alle organisatieniveaus: op het niveau van 
de hogeschool, op het niveau van de afzonderlijke faculteiten en 
lectoraten en op het niveau van de individuele medewerker.
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internationalisering
Hogeschool Zuyd wil een hogeschool zijn met een sterke 
verankering in de Europese onderwijsruimte. Vanuit Euregionale 
basis ambieert zij een plaats op de internationale onderwijsmarkt 
waar zij een meerwaarde biedt aan studenten, medewerkers, 
beroepenveld en omgeving. Studenten van de hogeschool bereiden 
zich voor op hun beroep in een bij hun opleiding passende, 
internationale leeromgeving. Voor medewerkers worden 
mogelijkheden tot internationale 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 hogeschool gold in 2007 
als na te streven rendement dat per studentencohort tenminste 
56% van de studenten binnen vijf jaar een opleiding afrondt door 
het behalen van het diploma. Dit streefcijfer stijgt geleidelijk voor 
de komende jaren.

ondernemerschap
Met het Programma Ondernemerschap wenst de hogeschool langs 
drie lijnen systematisch bij te dragen aan het versterken van 
ondernemerschap in Limburg. De eerste lijn richt zich op het 
stimuleren van ondernemerschap bij studenten van de hogeschool; 
een tweede lijn werkt uit hoe de hogeschool bestaand onder-
nemerschap in Limburg ondersteunt. De derde lijn beoogt nieuwe 
ondernemingen te initiëren, als ‘student companies’ en ‘leer-
bedrijven’.

financieel gezond
Behoud van marktaandeel en continuïteit van de hogeschool staan 
voorop; het exploitatieresultaat komt overeen met de begroting. 

Esther Nijdam en Jeroen Wand, afgestudeerd bij de afdeling Sieraad 
en Productvormgeving bij de ABKM, hebben in München tijdens de 
Crafts Fair de Talente 2007 award gewonnen. Dit is een internation-
ale beurs voor jonge ontwerpers. 

Ludo Claessen, koordirigent aan het Conservatorium Maastricht, 
heeft met het Koninklijk Herenkwartet Eupen het Europese Zang en 
Muziek Concours in Luxemburg gewonnen. 

Piotr Jasiurkowski, student Viool aan het Conservatorium Maas-
tricht, heeft de Muziekbeurs van Kärtner Sparkasse gewonnen. 

Andrea Hasselbusch, in 2001 afgestudeerd bij Ergotherapie, heeft in 
Nieuw-Zeeland de NZAOT Achievement Award gewonnen. Zij heeft 
onderzoek gedaan naar het effect van ergotherapie bij mensen met 
een stoornis uit het autistisch spectrum.
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Ontwikkeling van faculteitsreserves beloopt 0-25% over de eigen 
opbrengsten. Voor de hogeschool geldt als eis aan de financiële 
reserve: 25-33% van de jaaromzet en uitmondend in een 
vermogenspositie tussen € 31 en 45 miljoen.

In totaal vijftien stuurvariabelen maken monitoring van de prestaties 
over een langere periode mogelijk. Deze stuurvariabelen dienen als 
referentie bij sturing en verantwoording in de relatie tussen College 
van Bestuur en managers evenals in de toezichtrelatie tussen Raad 
van Toezicht en College van Bestuur. Elf van deze stuurvariabelen 
zijn thans operationeel en worden ingezet in de jaarlijkse planning- 
en controlcyclus van de hogeschool. De overige vier stuurvariabelen 
zijn nog in ontwikkeling.

1.2 | Instelling

Hogeschool Zuyd is gevestigd in de drie Limburgse steden Heerlen, 
Maastricht en Sittard. Zij telt ruim 13.700 studenten, 1554 mede-
werkers en verzorgt meer dan 50 opleidingen, verdeeld over de 
sectoren Economie, Gedrag & Maatschappij, Gezondheidszorg, 
Kunsten, Onderwijs en Techniek.

organisatie Hogeschool Zuyd
De opleidingen van Hogeschool Zuyd werden in 2007 verzorgd door 
19 faculteiten. De leiding van een faculteit berust bij de faculteits-
directeur. Deze is integraal verantwoordelijk voor de primaire pro-
cessen, het strategische beleid en de bedrijfsvoering van de faculteit. 
De directeur oefent zijn taken en bevoegdheden uit binnen de kaders 
van het strategisch beleidsplan van de hogeschool, de jaarlijkse be-
leidskaderbrief en managementafspraken tussen college en 
faculteitsdirectie.

Hogeschool Zuyd telt dertien lectoraten en daarmee verbonden 
kenniskringen. Lectoren ressorteren rechtstreeks onder het College 
van Bestuur. Binnen faculteiten, lectoraten en kenniskringen bestaan 
samenwerkingsverbanden in de vorm van expertisecentra. Deze 
centra dragen er zorg voor dat de in de hogeschool aanwezige kennis 
toegankelijk wordt voor de externe omgeving en tegelijk dat kennis 
uit deze omgeving als input voor innovatie binnen de hogeschool 
wordt gehaald. Expertisecentra fungeren dus als een ontmoetings-
plaats voor Hogeschool Zuyd en bedrijven en instellingen. Voor een 
nadere beschrijving van deze expertisecentra verwijzen wij naar § 2.3.

De hogeschool kent stafdiensten en ondersteunende diensten. De 
stafdiensten omvatten de bestuursdiensten, beleidsadviseurs en de 
Audit & Control Groep. Er zijn beleidsadviseurs voor de terreinen 
onderwijs- en studentzaken, onderzoek & masteropleidingen, ICT, 
huisvesting en financiën. 

In het verslagjaar is onderzoek verricht naar de vraag in hoeverre 
een shared service center - in samenwerking met Open Universiteit 
Nederland en Arcus College - een meerwaarde kan opleveren voor de 
hogeschool en in het bijzonder voor de ondersteunende diensten en 
processen. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft de hogeschool 
besloten om, daar waar directe voordelen zijn te behalen, van elkaars 
diensten gebruik te maken en via een groeimodel tot nieuwe vormen 
van samenwerking te komen. Deze samenwerking zal zich ook 
uitstrekken tot de andere deelnemers van de beoogde ‘Onder-
wijsboulevard Parkstad’.

In het organogram op blz. 16 is de interne organisatie van de 
hogeschool globaal weergegeven.
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 Onderwijs
 
 Economie & Talen  
 
 Kunsten
  
 Gedrag & Maatschappij

College van Bestuur

Staf & Ondersteunende Diensten

Lectoraten

Expertisecentra

Domeinen

 Techniek & Informatica

 Gezondheidszorg

Organisatiestructuur Hogeschool Zuyd
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bestuur en toezicht
Het bestuur en beheer van de hogeschool als geheel berusten bij het 
College van Bestuur. Met ingang van 1 september 2007 is drs. C.M.A. 
van Rosmalen MPA als voorzitter toegetreden tot het College van 
Bestuur. Gelijktijdig is mw.drs. M.H. Dunnewijk-Budé op eigen verzoek 
teruggetreden als voorzitter en aangebleven als lid van het College 
van Bestuur. Als gevolg van deze verandering geldt de volgende 
portefeuilleverdeling binnen het college:

Karel van Rosmalen
Verantwoordelijk voor coördinatie hogeschoolbeleid, strategie, 
governance, interne en externe communicatie, marketing, 
ondernemerschap, internationalisering, arbeidsvoorwaarden, 
organisatieontwikkeling en enrollment: in-, door- en uitstroom van 
studenten; bijzondere aandacht voor de faculteiten Onderwijs, ICT, 
Gezondheid & Techniek, Gezondheid & Zorg en Sociale Studies.

Marianne Dunnewijk-Budé
Verantwoordelijk voor inhoud en niveau van onderwijs, 
kennismanagement, innovatie, deskundigheidsbevordering, HRM, 
huisvesting en ICT; bijzondere aandacht voor de faculteiten Bouw, 
Techniek, Life Sciences, Toneelacademie, Academie voor Beeldende 
Kunsten, Academie voor Bouwkunst en Conservatorium.

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

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

medezeggenschap
Hogeschool Zuyd kent een centrale medezeggenschapsraad (CMR) 
alsmede deelraden voor de afzonderlijke faculteiten en een 
dienstenraad. De CMR was in het verslagjaar als volgt samengesteld:

geleding personeel:  geleding studenten:
Jan Bertholet (voorzitter) Sima Seyed Zadeh
Ulrich Welter  Xavier Lardenoye
Han van de Staay  Hugo Kamps
Pierre Wielders  Tuur Thijssens
Marlies Roemen  Elroy Richter
Pernelle van Loon  Mondy Holten
Jo Nüsser   Roy Kouwenberg
Hans Cuppen  Rachied Bob Hachimi
Leon Pieters  Anniek Reintjens

opleidingen, faculteiten en lectoraten van Hogeschool Zuyd
Hogeschool Zuyd verzorgt opleidingen in Heerlen, Sittard en 
Maastricht. In Heerlen gaat het vooral om gezondheidszorg, techniek, 
facility management, onderwijs en ICT. In Sittard zijn vooral de 
economische en sociaal-agogische opleidingen gevestigd en in 
Maastricht huizen naast onderwijs en ICT ook de kunsten en 
internationaal gerichte opleidingen.
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opleidingen en faculteiten van Hogeschool Zuyd in 2007

tabel: CROHO-geregistreerde bachelor (Bc) en masters (Ma) opleidingen

faculteit en directeur

Gezondheid & Techniek
drs. Peter Hilderink

Gezondheid & Zorg
drs. Frits Benjamins

Bouw
drs. Bert Schroën

Life Sciences 
drs. Joost Ruland

Techniek 
ing. Rob Ruijgrok

Facility Management
drs. Ad Smits

Onderwijs
drs. Peter van Mulkom

opleiding (Bc=bachelor; Ma=masters)

Bc-Biometrie 
Bc-Fysiotherapie 
Bc-Logopedie 

Bc-Ergotherapie 
Bc-Creatieve Therapie
Bc-Verpleegkunde 
Ma-Advanced Nursing Practice (ANP)

Bc-Built Environment (brede bachelor in opbouw)
Bc-Bouwkunde (in afbouw)
Bc-Bouwtechnische Bedrijfskunde (in afbouw)
Bc-Civiele Techniek (in afbouw)

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 2007 en 2008

brede bachelor gestart in 2007

Ó
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ICT 
drs. Frits Simon

Academie van Bouwkunst Maastricht
ir. Niek Bisscheroux 

Academie voor Beeldende Kunsten Maastricht
drs. Peter Fransman

Conservatorium Maastricht
Harrie van den Elsen

Toneelacademie Maastricht
drs. Leo Swinkels 

Internationale Communicatie
drs. José Mastenbroek

Bc-Informatica (Heerlen)
Bc-Netwerk Infrastructuur Design (Heerlen)
Bc-Technische Informatica (Heerlen)
Bc-Communication and Multimedia Design (Maastricht)
Bc-Information Management Sittard
(Sittard, brede bachelor in opbouw)
Bc-Bedrijfskundige Informatica (in afbouw)
Bc-InformatieDienstverlening & -Management (in afbouw) 

Ma-Architectuur 

Bc-Autonome Beeldende Kunst 
Bc-Vormgeving
Bc-Docent Beeldende Kunst en Vormgeving 
Ma-Kunst & Educatie

Bc-Muziek
Bc-Docent Muziek
Voortgezette Opleiding Muziek

Bc-Theater
Bc-Docent Drama

Bc-Hogere Europese Beroepen Opleiding 
Bc-International Business and Languages
Bc-Oriëntaalse Talen en Communicatie
Bc-Vertaalacademie

de Ma-Kunst & Educatie wordt aangeboden 
in samenwerking met Fontys Hogescholen

De Voortgezette Opleiding Muziek is 
omgebouwd naar een master-opleiding en 
zal in januari 2008 gevisiteerd worden met 
het oog op accreditatie. Naar verwachting 
met ingang van studiejaar 2008-2009 als 
master van start.

Ó
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Hoge Hotelschool Maastricht
Lodewijk van der Grinten

Sociale Studies 
drs. Ellen Laeven 

HEAO Financieel Management 
mr. bc. Margo Ploumen

Commercieel Management (Sittard)
Ans van der Klauw MA

People & Business Management
Trui ten Kampe

Recht
mr. drs. bc. Jac Stevens

Bc-Hoge Hotelschool Maastricht

Bc-Social Work (brede bachelor in opbouw)
Bc-Culturele en Maatschappelijk Vorming (in afbouw) 
Bc-Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (in afbouw)
 Bc-Sociaal Pedagogische Hulpverlening (in afbouw) 

Bc-Accountancy
Bc-Bedrijfseconomie
Bc-International Business and Management Studies

Bc-Commercieel Management (brede bachelor in opbouw)
Bc-Commerciële Economie (in afbouw)
Bc-Food and Business (in afbouw)
Bc-Small Business and Retail Management (in afbouw)

Bc-People & Business Management 
(brede bachelor in opbouw)
Bc-Management in de zorg (en dienstverlening) 
(in afbouw)
Bc-Management, Economie & Recht (in afbouw)
Bc-Personeel & Arbeid (in afbouw)

Hogere Juridische Opleiding (brede bachelor in opbouw)
Sociaal Juridische Dienstverlening (in afbouw)

Bc-IBMS zal in 2008 verhuizen naar 
Maastricht.

brede bachelor gestart in 2007

brede bachelor gestart 1 september 2007
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ontwikkelingen bij de bachelor- en masteropleidingen
Nadat in 2006 al de ‘brede’ bachelor opleidingen Social Work, 
Information Management en Hogere Juridische Opleiding van start 
waren gegaan, was het in 2007 de beurt aan drie nieuwe brede 
bachelors: Built Environment, Commercieel Management en People & 
Business Management. Een brede bacheloropleiding is meestal een 
samenvoeging van een aantal bestaande opleidingen en is ingericht 
volgens de onderwijskundige uitgangspunten van Hogeschool Zuyd: 
vraaggestuurd competentiegericht maatwerkonderwijs (VCM).

Naast bacheloropleidingen biedt de hogeschool ook master-
opleidingen aan. Hiermee geeft de hogeschool inhoud aan haar 
ambitie onderwijs op hoog niveau te verzorgen, met speciale 
aandacht voor beroepsontwikkeling en praktijkonderzoek. Deze 
ambitie sluit aan bij de vraag van studenten en werkveld. In 2007 
verzorgde de hogeschool drie geaccrediteerde en bekostigde 
masters: Advanced Nursing Practice, Architectuur en de nieuwe 
masteropleiding Kunst & Educatie. Laatstgenoemde opleiding wordt 
in samenwerking met Fontys Hogescholen verzorgd. 

Naast deze drie bekostigde masteropleidingen is er de erkende en 
bekostigde Voortgezette Opleiding Muziek. In 2006 en 2007 heeft 
deze opleiding - in samenwerking met Fontys Hogescholen - gewerkt 
aan ombouw tot masteropleiding. In januari 2008 zal de opleiding 
worden gevisiteerd waarna medio 2008 naar verwachting 
accreditatie zal volgen. In september 2008 zal het eerste jaar van de 
nieuwe masteropleiding van start gaan. De drie masteropleidingen 
en de Voortgezette Opleiding Muziek telden in oktober 2007 samen 
219 studenten.
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Faculteit

Verpleegkunde

Gezondheid & Zorg

Academie voor Beeldende Kunsten Maastricht

Hoge Hotelschool Maastricht

People & Business Management

Sociale Studies 

Opleiding (Bc=bachelor; Ma=masters) 

Inservice-opleidingen met Bc-niveau:
* Operatieassistent en Anesthesiemedewerker
* Radiodiagnostisch Laborant

Ma-Vaktherapieën

Ma-Postgraduate Course in Scientific Illustration 
(in samenwerking met Universiteit Maastricht)

Ma-Innovative Hospitality Management
MBA Hotel and Tourism Management

Ma-Personal Leadership in Innovation & Change

Ma-Comparative European Social Studies 

Ontwikkelingen in 2007 en 2008

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 (Bc) en master (Ma) opleidingen



23 | Hogeschool Zuyd

tabel: lectoraten en lectoren

Lectoraat

Autonomie en Openbaarheid in de Kunsten

Kennisorganisaties en Kennismanagement

Autonomie & Participatie

Comparative European Social Research and Theory

Kennisontwikkeling Vaktherapieën

Toerisme & Cultuur

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

Infonomie & Nieuwe Media

Life Sciences

Duurzame Ontwikkeling (i.s.m. Universiteit 
Maastricht en Open Universiteit Nederland)

Technologie in de Zorg

Innoverend Ondernemen & Risicomanagement

Nieuwe Energie

Lector 

dr. Maarten Doorman
drs. Peter Peeters

drs. Frank Lekanne Deprez

dr. Sandra Beurskens

dr. Nol Reverda

dr. Henk Smeijsters

dr. Will Munsters

dr. Maarten Dolk

dr. Irma van der Ploeg

prof. dr. Paul Borm
dr. Geja Hageman (tot 1 september 2007)

prof. dr. Pim Martens

prof. dr. Luc de Witte
dr. Mathijs Soede

dr. Jimme Keizer

dr. Jacques Kimman

Ontwikkelingen in 2007 en 2008

Maarten Doorman interim lector

 
continuering in 2008 staat ter discussie

lectoraat gestart in 2007

lectoraat gestart in 2007
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landelijke prijzen
Melanie Kleynen en Maartje Schoenmakers hebben de landelijke 
afstudeerprijs Fysiotherapie gewonnen met hun afstudeerscriptie 
over mentale training bij CVA-patiënten (herseninfarct). Deze prijs 
wordt elk jaar uitgereikt door het Koninklijk Genootschap voor 
Fysiotherapie aan de beste afstudeerder van het jaar. Sinds men 
daarmee in 2000 is gestart, hebben al vijf keer Heerlense studenten 
de prijs gewonnen. 

Maurice Mentjens, afgestudeerd aan de Academie Beeldende 
Kunsten Maastricht, heeft de Nederlandse Designprijs 2007 gewon-
nen in de categorie interieurontwerp. Hij heeft een ontvangst- en 
vergaderruimte in het DSM-hoofdkantoor ingericht. 

Magarita Gaier, in 2007 afgestudeerd aan de ABKM, heeft de 
vakprijs BNI van de Beroepsvereniging Nederlandse Interieur-
architecten gewonnen. Ze krijgt de prijs voor haar ontwerp van de 
inrichting voor Tango Club La Boca, in een voormalig bioscoop-
complex. 

nieuwe lectoraten
In 2007 werd het aantal lectoraten uitgebreid tot 13 en zijn twee 
nieuwe lectoren aangesteld: dr. Jacques Kimman voor Nieuwe 
Energie en dr. Jimme Keizer voor Innovatief Ondernemen & 
Risicomanagement. Daarnaast gaf de Stichting Kennisontwikkeling 
HBO (SKO) groen licht voor nog eens twee nieuwe lectoraten op de 
gebieden Internationale Business & Communicatie en Gebouwde 
Omgeving & Regionale Ontwikkeling. Deze zullen in 2008 van start 
gaan. 
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1, 2, 3  Bron: www.hbo-raad.nl
4  Bron: Management Informatie Systeem Hogeschool Zuyd

verdeling ingeschreven studenten 
Hogeschool Zuyd 2007 naar HBO-sector 2

HEO

HGZO

HPO

HSAO

HTNO

KUO

6.133

1.807

1.380

2.356

628

1.420

aantal docenten en ondersteunende medewerkers 
Hogeschool Zuyd 2007 4
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aantal ingeschreven studenten Hogeschool Zuyd 
2004-2007 1

13.800

 13.700

 13.600

13.500

13.400

13.300

13.200

13.100

13.000

13.260

13.391

13.573

13.724

marktaandeel ingeschreven studenten 
Hogeschool Zuyd 2007 3

3,85%

 3,80%

3,75%

3,70%

3,65%

3,60%

3,55%

2003 2004 2005 2006 2007

3,80%
3,82%

3,75%

3,70%

3,66%

1.3 | Kerncijfers
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Vier alumni van de Toneelacademie Maastricht hebben Gouden 
Kalveren gewonnen, de belangrijkste Nederlandse onderscheidingen 
in de filmwereld. Marcel Hensema - als acteur afgestudeerd in 1995 
- heeft een Gouden Kalf gekregen als beste acteur voor zijn rol in 
Wild Romance. Elsie de Brauw - als actrice afgestudeerd in 1988 
- kreeg de prijs - beste actrice - voor haar rol in Tussenstand. Sylvia 
Hoeks - in 2007 afgestudeerd - kreeg het Gouden Kalf voor de beste 
vrouwelijke bijrol in de film Duska. Anne van der Heide - in 2003 
afgestudeerd - als docent/regisseur, heeft een Gouden Kalf gekregen 
voor de beste korte film Missiepoo 16. De speciale juryprijs ging 
naar Halina Reijn (1998) en Fedja van Huêt (1996) ook twee alumni 
van de toneelacademie. 

Laura van Dolron - alumnus van de Toneelacademie Maastricht - 
heeft de BNG Nieuwe Theatermakersprijs 2007 gewonnen, een prijs 
bedoeld voor de meestbelovende theatermaker. Laura is als gast-
docente nog steeds aan de academie verbonden. 

Hogeschool Zuyd prijzen
Nienke Slagboom - in 2007 afgestudeerd bij de opleiding Crea-
tieve Therapie - is de winnares van de Kennis in Bedrijf-Prijs 2007, 
bedoeld voor het beste afstudeerwerk tijdens dit netwerkevenement 
van Hogeschool Zuyd. Nienke krijgt de prijs voor haar onderzoek 
naar de toepassing en meerwaarde van dramatherapie bij de behan-
deling van complexe rouw- en verliesverwerking.

Leon Teheux – student Netwerk Infrastructuur Design - heeft voor 
zijn afstudeerscriptie over het beveiligen van bedrijfsgevoelige 
informatie in een open netwerk de ABP-ICT Prijs 2007 gekregen. 
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1.4 | Bestuursverklaring

In deze verklaring staat het College van Bestuur stil bij de vraag in 
hoeverre Hogeschool Zuyd in control is. ‘In control’ wordt hier 
opgevat als management control: het proces waarmee het bestuur 
andere leden van de organisatie beïnvloedt teneinde de doel-
stellingen van de organisatie te realiseren.

Na hierover met de Raad van Toezicht overleg te hebben gevoerd, 
verklaart het College van Bestuur dat de interne beheersings- en 
controlesystemen ten aanzien van de financiële en operationele 
doelstellingen in 2007 in afdoende mate effectief zijn. Het college 
pretendeert hiermee niet dat alle denkbare processen in de 
organisatie volledig zouden zijn afgedicht. Wel stelt het college vast 
dat op hoofdlijnen hogeschoolregels en -voorschriften zijn verwerkt 
in systemen en procedures, dat erop wordt toegezien dat deze 
systemen adequaat werken en dat de procedures worden nageleefd. 
De complexiteit van de automatiseringsomgeving van de hogeschool 
is in het verslagjaar verder toegenomen. Dit vergde op het vlak van 
de architectuur van de informatievoorziening maatregelen om de 
vereiste betrouwbaarheid en continuïteit te blijven waarborgen. 

Met behulp van risicomanagement hebben faculteiten binnen de 
jaarlijkse beleidscyclus de voornaamste risico’s voor de realisatie 
van beoogde beleidsdoelstellingen in kaart gebracht. Tevens is er 
inzicht verkregen in de interne controlemaatregelen die vereist zijn 
om deze risico’s te beheersen. In 2008 zal risicomanagement in de 
hoge-school naar verwachting verdere professionalisering 
ondergaan.

Via jaarafspraken en begroting leggen bestuur en managers 
beleidsprioriteiten en bijbehorende middelen - zowel op 
instellingsniveau als in de decentrale eenheden - formeel vast in 
jaarplannen. Per jaarplan is aangegeven welke activiteiten per 
beleidsdoelstelling gepland zijn en wie daarvoor verantwoordelijk 
zijn. Periodiek wordt met rapportages de voortgang gemonitord en 
vindt op basis daarvan al dan niet bijsturing door de manager plaats. 
Met behulp van deze instrumenten houdt het college grip op de 
eigen organisatie om de hogeschooldoelen te bereiken.

In dit verband wil het College van Bestuur er overigens voor waken, 
dat de hogeschool doorschiet in de richting van schijnzekerheden, 
plichtmatigheid en hoge administratieve lasten. Het college 
realiseert zich dat zijn zorgvuldige vormgeving van governance 
(deugdelijke regelgeving, toezicht, risicomanagement en dergelijke) 
niet meer dan redelijke zekerheid kan bieden. Daarnaast dienen 
immers ook ‘vertrouwen’ en ‘eigen verantwoordelijkheid’ een kernrol 
in de hogeschool te vervullen. Dat vereist de totstandbrenging van 
een managementstijl en een organisatiecultuur waarin openheid, 
betrouwbaarheid, aanspreken op verantwoordelijkheid, risico-
bereidheid, ondernemingszin en integriteit vanzelfsprekend zijn.

Door expliciet ruimte te geven aan ‘vertrouwen’ willen bestuur en 
management voorkomen dat governance in Hogeschool Zuyd 
onbedoeld gejuridiseerd raakt en indekgedrag uitlokt. Deze 
nagestreefde cultuur vormt dus een onmisbare aanvulling op alle te 
ontwerpen interne beheersings- en controlesystemen. In de 
komende jaren is het een taak voor de hogeschool deze beide 
elementen met elkaar in balans te brengen en te houden.
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1.5 | Governance

Met grote voldoening stelt de hogeschool thans vast, dat haar 
bestuur en toezicht in 2007 in overeenstemming zijn met de 
branchecode. De 17 principes van de code worden alle onderschreven 
en zorgvuldig nageleefd. Ook de uitwerkingen van de principes 
worden gerealiseerd. Ten aanzien van enkele onderdelen waar dat 
nog niet het geval is, heeft het College van Bestuur besloten deze in 
2008 te verwezenlijken. Deze onderdelen zijn hieronder vermeld:

• opstellen van een integriteitscode, een klokkenluiderregeling en 
 reglementen voor de auditcommissie en de selectie/
 remuneratiecommissie;
• inzicht geven in de interne risicobeheersing- en controle-  
 systemen in het jaarverslag;
• aangeven welke belanghebbenden zijn betrokkenen bij de 
 vaststelling van de visie, de missie en de beleidsdoelstellingen 
 van de hogeschool;
•  plaatsing van reglementen en gegevens op de website van de 

hogeschool. 

Hogeschool Zuyd steekt veel energie in de dialoog met haar 
belanghebbenden - de stakeholders - in het transparant maken van 
haar bedrijfsvoering en resultaten en in effectieve besteding van de 
aan haar beschikbaar gestelde middelen. De hogeschool levert 
immers toegevoegde waarde voor de omgeving door haar onderwijs 
en onderzoek mede in te richten op basis van de vragen vanuit die 
omgeving. Bij haar inspanningen op dit gebied hanteert de 
hogeschool als leidraad de Branchecode governance hogescholen, in 
2006 gepubliceerd door de HBO-Raad.

verantwoording en horizontale dialoog
Hogeschool Zuyd onderhoudt goede relaties met haar externe belang-
hebbenden: rijksoverheid, regionale overheid, toeleverende scholen 

Ruben Cox - student Technische Bedrijfskunde - heeft de Faculteit 
Techniek Afstudeerprijs gewonnen met zijn scriptie over het in 
lijn brengen van de opbrengsten bij Port of Rotterdam NV met de 
kosten van het bedrijf. Aansluitend heeft hij nog een businessmodel 
ontwikkeld voor het marktsegment energiecentrales. 

Jules Houben - student van de faculteit ICT - heeft de Mediaan ICT-
prijs gewonnen. Deze onderscheiding wordt elk jaar uitgereikt aan 
een ICT-student die een project voor een externe opdrachtgever 
heeft gedaan. Jules Houben heeft software ontwikkeld waarmee 
het Sittardse bedrijf Anatech tijdens de ontwikkelingsfase van mee-
tinstrumenten deze al kan testen. 

Chantal Verlinden, Irene de Monte - beiden student van de oplei-
ding IBL- en Tito Chakraborty - van de opleiding IDM - hebben 
de Linking Pinguïn Prijs 2007 gewonnen. Ze kregen deze prijs voor 
hun afstudeerproject in India. Bij Keel Ottivakkam Grama Sangam 
(KOGS) hebben zij onderzocht, hoe zowel de in- als externe com-
municatie verbeterd kan worden en hoe de organisatiestructuur kan 
worden aangepast.
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en instellingen en bedrijven die als het afnemend beroepen veld 
kunnen worden beschouwd. De aard van deze relaties is verschillend.

Bij de rijksoverheid is de relatie gericht op het afleggen van 
verantwoording in hoofdzaak financieel maar tevens op inhoudelijke 
terreinen. Zo besteedt Hogeschool Zuyd veel aandacht aan haar 
jaarrekening en verantwoording. Contacten met regionale overheden 
dienen tot het afleggen van verantwoording voornamelijk over het 
nut van de hogeschool voor haar omgeving. Met ROC’s en scholen 
voor voortgezet onderwijs heeft de relatie de vorm van bestuurlijke 
samenwerkingsconvenanten.

sturing, toezicht en beheersing
Jaarlijks bespreekt het College van Bestuur met de faculteiten op 
welke onderdelen van het hogeschoolbeleid innovatieve bijdragen 
van faculteiten worden verwacht. Faculteiten nemen in hun jaar-
plannen en meerjarenbeleid eigen keuzes binnen dat kader op. 
Het College van Bestuur maakt daarover vervolgens resultaat-
afspraken met de faculteiten. Ook vraagt het college de faculteiten 
om aan te geven welke inhoudelijke samenwerking met andere 
faculteiten, lectoraten en expertisecentra zal worden gezocht.

Op de kwaliteit van het onderwijs houdt de hogeschool toezicht met 
behulp van haar interne Audit & Control Groep alsmede via het 
landelijke accreditatiestelsel van het hoger onderwijs. Naast visitatie 
en accreditatie worden de opleidingen van Hogeschool Zuyd ook 
intern onderworpen aan kwaliteitsonderzoeken, inclusief interne 
proefvisitaties. In dat kader brengt de Audit & Control Groep 
periodiek risicorapportages uit aan het College van Bestuur over 
opleidingen die in komende periodes door de hogeschool voor 
accreditatie worden voorgedragen.

Faculteiten, lectoraten en ondersteunende diensten rapporteren 
eens per jaar via hun jaarverslag aan het College van Bestuur over 
inhoudelijke voortgang en resultaten; programmamanagers doen dat 
tweemaal per jaar. Monitoring en bijsturing vinden plaats door middel 
van een jaarlijkse planning- en controlcyclus, waarbij een set van 
stuurvariabelen richtinggevend is.

stand van zaken ultimo 2007
Hogeschool Zuyd behaalde in de periode 2002-2005 van alle hoge-
scholen in Nederland gemiddeld de hoogste score op governance. 
Dat bleek uit een artikelenreeks in het Tijdschrift voor Public 
Governance, Audit & Control. Overigens luidde de algemene conclusie 
van dit onderzoek dat de ‘educational governance’ van het Neder-
landse hoger beroepsonderwijs eind 2005 nog veel verbetering be-
hoefde. Deze uitdaging heeft de hogeschool voortvarend opgepakt.

In lijn met de branchecode en teneinde zijn toezicht op de 
operationele resultaten te bevorderen en te stroomlijnen, heeft de 
Raad van Toezicht in de loop van 2007 besloten tot het instellen van 
een auditcommissie en een selectie- en renumeratiecommissie. 
Taak van deze commissies is de besluitvorming van de raad voor te 
bereiden. Het instellen van deze commissies is een verdere stap naar 
de gewenste positionering van Hogeschool Zuyd als instelling die 
werkt volgens de principes van good governance.

resultaten Programma Corporate Governance
Het programma Corporate Governance maakt deel uit van het IP-
programma 2005-2008. Veel resultaten van dit programma hebben 
de vorm van eindrapporten met aanbevelingen, inclusief adviezen 
voor toepassing daarvan in de staande organisatie. Andere resultaten 
hebben het karakter van toegenomen inzicht en vaardigheid, 
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gegroeid bewustzijn, en invoering van nieuwe werkwijzen op basis 
van principes van goed bestuur. Bij deze laatste categorie is vooral te 
denken aan risicomanagement, hanteren van stuurvariabelen, 
bewustzijn van de verantwoordingsplicht en van de gewenste 
intensivering van de horizontale dialoog.

In 2005 heeft de hogeschool onderzoek verricht onder haar 
belanghebbenden naar hun waardering voor het jaarverslag. Dit 
leverde inzicht in de samenstelling van deze populatie, alsook inzicht 
in wensen en gebruik van het hogeschooljaarverslag. Op basis 
daarvan is een nieuwe opzet voor het jaarverslag ontwikkeld, 
waarmee meer zal worden ingespeeld op de specifieke wensen van 
externe belanghebbenden, door aanvullende informatie op het 
niveau van organisatieonderdelen (bijvoorbeeld faculteiten en 
lectoraten) digitaal beschikbaar te stellen.

Deze nieuwe opzet van het jaarverslag zal in 2008 als intern prototype 
worden gerealiseerd en getest, waarna evaluatie het vervolg in 2009 
zal bepalen. Het bevorderen van de horizontale dialoog door meer 
diversiteit aan te brengen in de verantwoordingsinformatie is daarmee 
een feit. Voorjaar 2008 zal de jaarlijkse strategiediscussie dan ook 
mede op basis van dialoog met de omgeving worden gevoerd.

Als systematiek voor beheersing van bedrijfsprocessen is gekozen 
voor de procesbenadering. Beschrijving van bedrijfsprocessen, 
gevolgd door analyse leidend tot definitie van kritische succes-
factoren en prestatie-indicatoren, heeft op grote schaal plaats-
gevonden. Invoering van de resultaten hiervan is op dit moment in 
volle gang. De geproduceerde indicatoren zullen hun rol spelen als 
input voor procesverbetering via onderlinge benchmarks binnen en 
tussen organisatieonderdelen. Faculteiten onderschrijven de 
gedachte dat uniformering op routinematige processen ruimte geeft 
voor innovatie op nog onontgonnen gebied.

Pecha Kucha: snel en visueel communiceren
De Academie Beeldende Kunsten Maastricht lanceert een primeur 
tijdens de open dag: Pecha Kucha. Een concept bedacht in Tokio, 
nu voor het eerst in Limburg. De kunstenaars mogen 20 slides laten 
zien en bij elke slide 20 seconden over de inhoud vertellen. Met 
andere woorden: in 6 minuten en 40 seconden moeten ze hun werk 
gepresenteerd hebben. Dit concept dwingt ze snel en visueel te 
communiceren. Niet gemakkelijk voor creatieve mensen, die anders 
uren kunnen vertellen over hun werk. Het zorgt wel voor een 
visueel spektakel tijdens de open dag.

leerzame bijbaantjes
Studenten willen en moeten werken naast hun studie. Maar als je 
er nu voor zorgt dat je in zo’n bijbaan ook nog iets leert dat aansluit 
bij de studie? Precies dat beogen hypotheekverstrekker Obvion en 
Hogeschool Zuyd met hun structurele samenwerking. Beide organi-
saties gaan samenwerken aan een gecombineerd leer- en werkpro-
gramma voor studenten. In de praktijk betekent dit dat bijvoorbeeld 
studenten van de opleiding Management Economie & Recht en ook 
van Facility Management bij Obvion een bijbaan kunnen krijgen op 
de afdeling Beheer. Ze krijgen daarvoor een interne basisopleiding. 
De werkervaring die ze bij de hypotheekverstrekker opdoen, telt 
mee in het ontwikkelen van hun competenties en levert studie-
punten op.

januari
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De aanpak is zowel bij processen van basiskwaliteit als bij processen 
van ondersteunende diensten met behulp van een project AO/IC 
ingevoerd. Als hulpmiddel is het softwarepakket Mavim voor dit doel 
hogeschoolbreed in gebruik genomen. De vereiste beheerorganisatie 
rond AO/IC is beschreven.

Prestatiemeting bij processen van basiskwaliteit (roostering, 
roosterwijziging, toetsing, toetsteruggave) zal vanaf februari 2008 
plaatsvinden en leiden tot openbare publicatie. Met deze benchmark 
benadering wordt beoogd de verbeterfunctie te stimuleren. Het 
project AO/IC loopt einde april 2008 af.



“Deze intrinsieke motivatie zou ik graag meer willen zien”

Based Practice in het curriculum’ én de erkenning van bijzondere 
kwaliteit van het facet ‘eisen hbo’ bij het onderwerp ‘inzet van per-
soneel’. Drie dingen zijn hem opgevallen bij deze opleiding van Hoge-
school Zuyd. “Er is veel aandacht voor kwaliteit, ook in het College 
van Bestuur.” Als tweede punt noemt hij dat de opleiding ambitieus 
is. “In de goede betekenis. Men heeft realistische doelstellingen.” 
Het derde is de ruimte die de docenten krijgen om hun eigen in-
kleuring aan de opleiding te geven. Dittrich denkt dat dit misschien 
wel het allerbelangrijkste is om tot een goede kwaliteit te komen. 
Peter Hilderink, faculteitsdirecteur, beaamt dit. Maar ruimte geven 

TIEN JAAR WERKEN AAN KWALITEIT BIJ FYSIO-
THERAPIE BELOOND MET ‘ONDERWIJSSTERREN’

Centraal opgelegde formats zijn dodelijk voor de creativiteit van 
docententeams. En daarmee funest voor de kwaliteit. “Het is super-
belangrijk dat je docenten de ruimte geeft. De resultaten bij de 
opleiding Fysiotherapie laten zien dat dit werkt. Docenten zijn er 
gedreven, zelfbewust”, zegt Karl Dittrich, voorzitter van de Neder-
lands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO).

Karl Dittrich heeft als NVAO-voorzitter voor het eerst aan één oplei-
ding, Fysiotherapie, twee NVAO-keurmerken mogen uitreiken: een 
bijzonder kenmerk voor ‘de vormgeving en integratie van Evidence 

KARL DITTRICH & PETER HILDERINK

NVAO-keurmerken voor Fysiotherapie

GESPREK MET:

OVER:
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is onvoldoende. “Professionals moeten de ruimte zelf willen pakken. 
Daarvoor moet je ook het gevecht met de bestuurder willen aan-
gaan.” 

TROTS ALS BRANDSTOF
Het succes van Fysiotherapie is het resultaat van tien jaar stap voor 
stap aan een betere kwaliteit werken. Dat is wat Dittrich bedoelt met 
realistische doelen. “Roepen dat je excellent wilt zijn in onderzoek 
is gemakkelijk, maar weinig zeggend. Achter het verhaal van deze 
opleiding zit een behapbare visie, een planmatige ambitie.” Dat heeft 
geleid tot een professional community waar studenten, docenten 
en in toenemende mate afgestudeerde fysiotherapeuten bij willen 
horen. Iedereen is trots op ‘zijn’ opleiding. Peter Hilderink bestempelt 
deze beroepstrots als “brandstof” voor de kwaliteitsverbeteringen, 
die ook uitstraling hebben naar het werkveld. 

PERVERSE MANAGEMENTCONTRACTEN
Betere beroepsbeoefenaren: dat is de ultieme drijfveer achter de 
kwaliteitsverbeteringen bij Fysiotherapie. Zo’n intrinsieke motivatie 
wil Karl Dittrich op meer plaatsen zien. “Men ziet de NVAO nu nog als 
een kwaliteitswaakhond. We willen echter naar een cultuur waarin 
docenten vanzelf aan een betere kwaliteit willen werken. Een excel-
lente opleiding is prachtig, maar de missie is pas echt geslaagd als 
fysiotherapeuten beter gaan werken, als dit tot een betere gezond-
heidszorg leidt.” Hij vindt managementcontracten met clausules over 
het aantal positieve scores bij de accreditatie, pervers. “Want dan ga 
je onderhandelen. Dat is een verkeerde motivatie om aan een betere 
kwaliteit te werken.” 

KWALITEIT BEVORDEREN
Het accreditatiestelsel gaat op de schop. Terecht, vindt de NVAO-
voorzitter. Veel opleidingen gaan nu voor slechts de basiskwaliteit. 

“De bestuurlijke kring heeft niet veel behoefte aan onderscheid. Het 
lef om daar voor te gaan, zie ik weinig. Ik merk dat fysiotherapie dit 
wel oppakt, ook vanuit de beroepsgroep.” 
Karl Dittrich wil de resultaten ook inzichtelijker maken. Als het aan 
hem ligt, ziet de student in een oogopslag hoe het met de kwaliteit 
is gesteld. “Nu kunnen we niet anders, omdat we aan strikte beslis-
regels moeten voldoen. Die moeten we zodanig versoepelen dat we 
veel beter het onderscheid tussen de opleidingen kunnen laten zien.” 
Bekostiging kan ook een middel in het kwaliteitsbeleid zijn. Door 
hogere kwaliteit te belonen, worden opleidingen en instellingen 
financieel geprikkeld. Karl Dittrich en Peter Hilderink zijn het echter 
eens dat die prikkel niet té sterk moet zijn. Dat zou tot een tweede-
ling in het onderwijs kunnen leiden. En als de kwaliteit van een oplei-
ding een keer wat terugzakt, zou dat gelijk ook nog eens tot zware 
financiële problemen leiden. Dan wordt de financiële prikkel zelfs een 
bedreiging van de kwaliteit.

KEUZE DOOR STUDENTEN
Laten studenten zich daardoor leiden in hun studiekeuze? Peter 
Hilderink twijfelt. “In het HBO is de vraag waar vriendjes gaan stu-
deren vaak belangrijker dan de kwaliteit van de opleiding.” 
Bovendien kiezen nogal wat studenten voor een opleiding in de regio. 
Fysiotherapie gebruikt de erkenning in haar marketing. Met zo’n 
erkenning op zak laat Hilderink zich echter niet verleiden om de 
poort open te zetten. “Big is niet per se beautiful. De instroom beïn-
vloedt de druk op stageplaatsen, arbeidsmarkt en medewerkers. Als 
plotseling je instroom omhoog gaat, ga je met veel tijdelijk personeel 
werken. Dat is funest voor de betrokkenheid van docenten en daar is 
het succes van de opleiding nu juist op gebaseerd. De NVAO-erken-
ning is de slagroom op de taart. Studenten die alleen slagroom willen, 
hoef ik niet. Ze moeten toch echt voor de taart komen.”

Karl Dittrich, 
voorzitter Nederlands-Vlaamse 
Accreditatie Organisatie

Peter Hilderink, 
directeur faculteit Gezondheid & Techniek
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provincie-lab naar hogeschoolgebouw
Het Bureau Handhaving en Monitoring van de provincie Limburg 
besluit nauwer te gaan samenwerken met Hogeschool Zuyd. Als 
eerste concrete stap neemt dit voorjaar het laboratorium van deze 
afdeling zijn intrek in het lab van de faculteit Life Sciences. Voor 
de provincie is een belangrijke reden dat men meer vanuit de 
samenleving wil opereren, voor de faculteit biedt het de kans om 
de praktijk dichter bij het onderwijs te brengen. Het is namelijk de 
bedoeling dat studenten ingeschakeld worden bij specifieke project-
en van het bureau, dat onder meer milieumetingen uitvoert. 

februari
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2. Kernactiviteiten

De strategie en missie van de hogeschool zoals beschreven in § 1.1 
zijn uitgewerkt naar hoofdpunten van beleid. Een vijftal hiervan staat 
in direct verband met de kernactiviteiten van Hogeschool Zuyd. Op 
deze gebieden heeft de hogeschool in 2007 de volgende 
aansprekende resultaten geboekt. In dit hoofdstuk worden de 
resultaten evenals de ambities per hoofdpunt nader toegelicht.

Kwalitatief hoogwaardig onderwijs
Hogeschool Zuyd door Keuzegids Hoger Onderwijs uitgeroepen tot 
‘beste grote hogeschool 2007’. Opleiding Fysiotherapie door NVAO 
bijzondere kwaliteit toegekend.

Een hogeschool gewordteld in de omgeving
In steeds meer onderwijsprogramma’s prominente plaats voor be-
roepspraktijk. Lectoraten, faculteiten en expertisecentra stimulerend 
voor kwaliteit van kennis in maatschappij.

Studierendement
Studierendement met 4% gestegen ten opzichte van 2006.

Internationalisering
Uitbreiding strategisch internationaal netwerk. 14% van studenten 
afkomstig uit buitenland.

Ondernemerschap
Start lectoraat Innoverend Ondernemen & Risicomanagement; 
ontwikkeling van drie minoren op het gebied van ondernemerschap.

2.1 | Beleid en ambities 2007

Het beleid met betrekking tot ‘kwalitatief hoogwaardig onderwijs’ en 
‘studierendement’ is vertaald in concrete ambities, waarvan 
hieronder de mate van realisatie wordt weergegeven.

Kwalitatief hoogwaardig onderwijs
Accreditaties van faculteiten leiden steeds tot een positief resultaat, 
waarbij ten minste 7 facetten als goed zijn gekwalificeerd.
Deze doelstelling werd ruimschoots gerealiseerd met gemiddeld 14 
facetten ‘goed’. [Zie ook: § 2.2.]

Het oordeel over de stelling “Het onderwijsleerproces biedt een uit-
dagende leeromgeving aan” is groter of gelijk aan 3,67 (op vijfpunt-
schaal).
Uit de studentenmonitor van 2007 blijkt dat Hogeschool Zuyd haar 
streefwaarde nog niet heeft bereikt. De score bedroeg 3,3 op een 
vijfpuntschaal en ligt daarmee een fractie lager dan de score van de 
vorige studentenmonitor (2005). [Zie ook: § 2.2.]

Studierendement
Het studierendement na 5 jaar is  56%.
De doelstelling voor 2007 werd met een score van 54% weliswaar 
net niet behaald, maar het studierendement is met 4% significant 
gestegen ten opzichte van 2006. De hogeschool is tevreden met deze 
stijgende lijn en ziet het als belangrijke opgave om dit rendement, 
met name na de propedeuse, nog aanmerkelijk te verbeteren. 
[Zie ook: § 2.4.]
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maart

nieuwe collegevoorzitter
De nieuwe voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool 
Zuyd is bekend. Karel van Rosmalen, begin 2007 nog de hoogste 
baas bij het ROC van Twente, zal per 1 september de voorzitters-
hamer bij de hogeschool overnemen van Marianne Dunnewijk. Zij 
heeft in de zomer van 2006 aangegeven een stap terug te willen 
doen en als collegelid verder te willen gaan. Zij heeft zich vooral 
bezig gehouden met het vormen van Hogeschool Zuyd tot wat die 
nu is. In de periode die nu aanbreekt, is een ander type leiderschap 
nodig, zegt ze hier zelf over. 

2.2 | Kwalitatief hoogwaardig onderwijs

De hogeschool is enkele jaren geleden gestart met invoering van 
vraaggestuurd competentiegericht maatwerkonderwijs (VCM). In dit 
hoofdstuk wordt eerst stilgestaan bij bereikte resultaten op dit punt 
en vervolgens bij de waardering hiervoor door belanghebbenden, 
zoals studenten, werkveld en de overheid (i.c. NVAO). 

De invoering van vraaggestuurd competentiegericht maatwerk-
onderwijs heeft vorm gekregen door middel van het programma 
Grensverleggend Onderwijs. Dit programma heeft als ambities, dat 
faculteiten werken volgens de uitgangspunten van het vraaggestuurd 
competentiegericht maatwerkonderwijs (VCM) en de organisatie is 
toegerust om dit maatwerkonderwijs te realiseren.

vraagsturing
Alle studenten krijgen binnen hun bacheloropleiding naast de maior - 
de basis van de opleiding - de mogelijkheid om over de grenzen van 
de eigen opleiding heen te kijken, passend bij hun individuele 
ontwikkelingstraject. Het minorstelsel van Hogeschool Zuyd dat in 
2006 van start is gegaan, heeft in 2007 duidelijker vorm gekregen. 
Het aanbod van minoren is sterk gegroeid. Werden er in het 
studiejaar 2006-2007 nog slechts 9 minoren aangeboden door 6 
faculteiten, in het studiejaar 2007-2008 is het aanbod toegenomen 
tot 46 minoren van 9 faculteiten. Het aantal inschrijvingen is 
bemoedigend: per 31 december stonden 974 studenten ingeschreven 
voor een minor van het studiejaar 2007-2008.

Nadere analyse wijst echter ook uit dat ruim 90% van die studenten 
afkomstig is van slechts 5 faculteiten. Bovendien volgen die 
studenten in grote meerderheid een minor van de eigen faculteit. 
Het belang van het vergroten van de mobiliteit van studenten heeft 
geleidt tot een vervolgproject vanaf 2008 waarin de minoretalage 
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uitgebreid zal worden. Tevens krijgen de minoren die opgenomen 
worden in de minoretalage een Hogeschool Zuyd kwaliteitskeurmerk.

studieloopbaanbegeleiding
Het principe om maatwerk te bieden aan de student wordt als 
uitgangspunt genomen bij de begeleiding van de student. Maatwerk 
veronderstelt dat de student gekend en erkend wordt. Vrijwel alle 
faculteiten hebben op een of andere manier studieloopbaan-
begeleiding (SLB) ingevoerd. De deelname aan deskundigheids-
bevordering op het gebied van SLB, zoals scholingen, workshops en 
het SLB-netwerk, is goed over de gehele breedte van de hogeschool. 
Er is een nieuw netwerk voor coaches van start gegaan. De expertise 
bij de docenten is aanzienlijk toegenomen en hogeschoolbreed ruim 
voldoende aanwezig. Naast de leden van het maatwerkteam 
verzorgen ook docenten uit de faculteiten lang-zamerhand de 
scholingen voor collegae uit andere faculteiten.

competentiegericht leren en praktijkleren
Veel opleidingen hanteren inmiddels competentiegerichte curricula. 
Hierin krijgen authentieke leertaken een steeds belangrijker plaats. 
Maar er is ook een stevige plaats voor de ondersteunende theorie. 
Kennis over competentiegericht toetsen heeft bij deze ontwikkeling 
een positieve rol gespeeld, immers het denken in ‘beroepsproducten’ 
en beoordelingscriteria hiervan werkt als katalysator bij de vorm-
geving van een curriculum en van een leerpad voor de student.

EVC - erkennen verworven competenties
Een ander aspect van vraaggestuurd competentiegericht 
maatwerkonderwijs is het erkennen van verworven competenties. 
De Hogeschool Zuyd heeft in 2007 in samenwerking met de hoge-
scholen Drenthe en Zeeland gewerkt aan het ontwikkelen van 
procedures en instrumentarium voor EVC in het hoger beroeps-
onderwijs en de daaraan gekoppelde benodigde deskundigheid. 

De faculteiten Commercieel Management, HEAO Financieel 
Management, People & Business Management, Onderwijs en Bouw 
participeerden in het project, dat heeft geresulteerd in een 
Hogeschool Zuyd EVC-procedure. Deze is gekoppeld aan een EVC- 
beoordelingsmodel per deelnemende opleiding conform een lande-
lijke kwaliteitscode. In de projectperiode zijn in totaal 277 EVC-
trajecten uitgevoerd en werden 3 trainers opgeleid, die op hun beurt 
34 EVC-assessoren trainden onder wie 8 assessoren uit het werkveld. 
De opleiding HBO-Verpleegkunde nam deel aan een landelijk EVC-
project.

allochtone studenten
Hogeschool Zuyd stimuleert maatwerk voor allochtone studenten via 
het project MIDAS 2. Dit project stelt zich tot doel activiteiten te 
stimuleren op het gebied van in- en doorstroom van allochtone 
studenten. In 2007 heeft het project onder andere taalondersteuning 
geboden aan ongeveer 20 allochtone studenten. Deze studenten 
hadden hiervan, naar eigen zeggen, profijt tijdens hun opleiding. Ook 
heeft het project voorlichtingsactiviteiten bij ROC’s ondersteund en 
een training ‘diversiteit’ verzorgd binnen de faculteit Sociale Studies. 
Uit onderzoek onder allochtone studenten in projectgroepen bleek, 
dat er sprake was van ‘uitsluiting’. Uitsluiting ontstaat vaak 
onbewust; studenten zoeken ‘veilige’ groepen en realiseren zich - 
evenals docenten - onvoldoende de voordelen van heterogeen 
samengestelde projectgroepen.

studenten met een functiebeperking
In september 2007 is in acht hogescholen in Nederland kwantitatief 
onderzoek verricht naar kennis, houding en gedrag ten aanzien van 
studeren met een functiebeperking. Hieraan hebben ruim 1.000 
studenten en docenten van Hogeschool Zuyd deelgenomen. In het 
onderzoek geeft 16% van de studenten te kennen, dat ze een 
functiebeperking hebben. In lijn met de resultaten van het landelijke 



38 Hogeschool Zuyd | Kernactiviteiten

kwart miljoen subsidie
Eendracht maakt macht, zo luidde eeuwen geleden de lijfspreuk van 
de Republiek der Nederlanden. Anno 2007 gaat dit nog steeds op. 
Door hun krachten te bundelen halen de expertisecentra Quality of 
Life en Maatschappelijke Ondersteuning Limburg een subsidie van  
250.000 binnen. Daarmee gaan ze activiteiten ontwikkelen binnen 
het Regionaal Innovatieprogramma Maatschappelijke Ondersteu-
ning. Dat houdt zich bezig met best practices te zoeken en te ont-
wikkelen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Het 
programma past binnen de trend van de civil society, een beweging 
die je in heel West-Europa ziet opkomen. De burgermaatschappij 
vraagt een andere manier van werken door de professionals. De 
beide expertisecentra gaan daar oplossingen voor zoeken.

april

onderzoek heeft het project Onbeperkt studeren in 2007 in 
Hogeschool Zuyd tot concrete resultaten geleid. Een voorbeeld is de 
lancering van de website Studeren met een functiebeperking: 
Routeplanner, waarop medewerkers, studenten en aankomende 
studenten informatie vinden over studeren met een 
functiebeperking.

Om bij te dragen aan bewustwording en een positieve attitude is de 
deskundigheidstraining Beperkingen in zicht ontwikkeld en in 2007 
tweemaal aan medewerkers aangeboden. Daarnaast is een 
klankbordgroep voor studenten met een functiebeperking van start 
gegaan. Hierin zitten grotendeels studenten met een 
functiebeperking, een decaan en twee docenten. Ook via de interne 
media Editie Zuyd en Infonet heeft de hogeschool in het afgelopen 
jaar expliciet aandacht besteed aan en gevraagd voor studeren met 
een functiebeperking.

toetsen en proeve van bekwaamheid
Een inventariserend onderzoek toonde aan, dat faculteiten serieus 
aandacht besteden aan toetsbeleid en goede vorderingen hebben 
gemaakt. De twee netwerken - één op het gebied van de rol van 
examencommissie en één over het ontwikkelen van toetsen - worden 
door de deelnemers als zeer stimulerend ervaren. Het assessment-
team van het programma Grensverleggend Onderwijs publiceerde 
twee artikelen over VCM-toetsen in landelijke vakbladen.
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bijdragen van lectoraten aan onderwijs
De lectoraten leverden een erkende bijdrage aan de vernieuwing en 
kwaliteitsverbetering van het onderwijs van Hogeschool Zuyd en dat 
betrof vaak het kerncurriculum, de major, van de bachelor- en 
masteropleidingen. Deze bijdragen bevinden zich zowel op het 
terrein van de vakinhoud als op dat van onderzoek. De lectoraten 
Autonomie & Openbaarheid in de Kunsten en Toerisme & Cultuur 
droegen bij aan de ontwikkeling van de Master Artistic Research van 
de Universiteit Maastricht.

De kenniskringen ondersteunden ook de ontwikkeling en uitvoering 
van de minoren, die de hogeschool momenteel aanbiedt. 
Voorbeelden daarvan zijn: Duurzaam ontwikkelen, Onderzoeks-
vaardigheden, Innovatief Ondernemerschap en Gezondheid & 
Techniek. Rond de kenniskringen zijn steeds meer afstudeerkringen 
ontstaan, dat wil zeggen groepen van afstudeerders van opleidingen 
rond een of meer leden van de kenniskringen. Afstudeerders kregen 
hierdoor toegang tot de kennis, de literatuur en de onderzoeks-
omgeving van de kenniskring en konden zelf bijdragen aan 
gezamenlijke kennisontwikkeling.

financiële ondersteuning studenten
Om onderwijsdeelname ook mogelijk te maken voor studenten in 
bijzondere omstandigheden heeft Hogeschool Zuyd financiële 
ondersteuning in het leven geroepen. In 2007 zijn evenals in 2006 de 
meeste aanvragen ingediend vanwege gezondheidsredenen en 
bijzondere taken. De aanvragen op deze gronden zijn op twee 
gevallen na toegekend. De daling van het aantal aanvragen en 
toezeggingen in 2007 is met name het gevolg van het uitblijven van 
de aanvraag van een van de studentenverenigingen.

tabel: financiële ondersteuning studenten

 
aanvragen
toezeggingen
afwijzingen
aangehouden
uitbetaalde ondersteuning (in €)
toegekende uitbetaling in 2007-2008 (in €)
toegekende uitbetaling in 2008-2009 (in €)
totaal toegekend (in €)

2005
38
24

2
12

58.963

58.963

2006
38
33

0
5

70.741
8.666
1.491

80.898

2007
26
17
2
7

45.674

18.611
64.285

Bron: Commissie Financiële Ondersteuning Studenten Hogeschool Zuyd
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meewerken aan zorgontwikkeling
Proteion is een Midden-Limburgse zorgaanbieder, actief in 
verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg en revalidatie van 
patiënten met (chronische) orgaanaandoeningen. De organisatie 
wil het zorg- en dienstenaanbod continu verbeteren en werken 
volgens de nieuwste best practices. Daarvoor sluit Proteion een 
samenwerkingsovereenkomst met Hogeschool Zuyd. Die moet er 
vooral voor zorgen dat het onderwijs sterker geïntegreerd wordt 
in de zorgorganisatie. Dat geldt dan vooral voor CIRO Horn, het 
revalidatiecentrum in Horn. De expertise van de hogeschool zal 
niet alleen in de zorguitvoering ingezet worden maar ook in 
managementvraagstukken rond zorgontwikkeling en het 
verbeteren van logistieke processen. 

unieke samenwerking in de beroepskolom
Samen kunnen werken: dat vragen werkgevers vandaag de dag. 
Studenten van de faculteit Bouw leren op een heel praktische 
manier samenwerken. De faculteit is namelijk een van de part-
ners in een uniek samenwerkingsproject in de beroepskolom en 
met het bedrijfsleven. Een team studenten uit het VMBO, het MBO 
en van Hogeschool Zuyd hebben opnieuw een opleidingswoning 
gebouwd. Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad, verricht de 
officiële openingshandeling. Studenten zijn enthousiast over deze 
manier van leren. “Dit is veel meer op de realiteit gericht dan een 
stage”, zegt Dennis Leboux, vierdejaars student Bouwkunde en in 
dit project directeur van studentenbouwbedrijf Lignum 2 BV, dat de 
woning gebouwd heeft. 

mei

2.3 | waardering door belanghebbenden

Hogeschool Zuyd kiest voor excellentie en wenst zicht te hebben op 
hoe haar inzet, onderwijs en onderzoek en dienstverlening door 
studenten, medewerkers, afnemers en omgeving worden ervaren. 
Op deze wijze is hoge kwaliteit te handhaven en is verbetering 
mogelijk waar nodig of gewenst.

uitkomsten studentenmonitor en personeelsmonitor
In de jaarlijkse studentenmonitor meet de hogeschool in hoeverre 
haar studenten de verschillende aspecten van kwalitatief hoog-
waardig onderwijs waarderen. Op basis van haar deelname aan een 
landelijk pilot-onderzoek naar studenttevredenheid kan Hogeschool 
Zuyd concluderen dat zij (op een vijfpuntschaal) boven-gemiddeld 
scoort op onder andere het niveau van het onderwijs en van de 
docenten, de actualiteit en de praktijkgerichtheid van het onderwijs 
en van de docenten. Studenten blijken ook tevreden over de mate 
waarin de opleiding hen stimuleert tot zelfstandig denken en een 
kritische instelling.

tabel: scores Studentenmonitor 2007

 
niveau van het onderwijs
niveau van de docenten
actualiteit van het onderwijs
praktijkgerichtheid van het onderwijs
praktijkgerichtheid van de docenten 

score
3,7
3,8
3,7
3,6
3,7

Bron: rapportage Studentenmonitor Hogeschool Zuyd
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Overige aspecten die in verband staan met vraaggestuurd compe-
tentiegericht onderwijs, zoals keuzemogelijkheden, studieloopbaan-
begeleiding en uitdagende leeromgeving zijn nog niet op het niveau, 
dat de hogeschool graag ziet.

tabel: scores Studentenmonitor 2007

Het onderwijskundig beleid wordt vanaf 2008 versterkt voortgezet in 
de vorm van het project ZuydPLEIN: een Plaats om te LEren en 
Innoveren. Dit project heeft ten doel te komen tot een leer- en 
innovatiecentrum (LIC), dat volgens het gedachtengoed van de 
lerende gemeenschap werkt. Een andere belangrijke stimulans is 
gelegen in afspraken tussen Ministerie van OCW en de HBO-raad over 
de bevordering van excellentie in het hoger onderwijs.

Minder goed scoort Hogeschool Zuyd op aspecten die horen bij 
‘kleine kwaliteit’ en ‘betrokkenheid van studenten’. De studenten 
gaven (op een tienpuntschaal) gemiddeld een 6,8 aan de totale 
kwaliteit van hun opleiding. Ter vergelijking: dit was 6,67 in 2005 en 
6,75 in 2006.

Personeelsmonitor 2007 werd afgenomen als integraal onderdeel 
van het welzijnsonderzoek. Het oordeel van het personeel over 
onderwijsgerelateerde aspecten is positief. De relatie van het 
onderwijsprogramma met de beroepspraktijk kreeg - op een 
tienpuntschaal - de hoogste score: 7,7. Hoger dan een 7,5 scoorde 
ook de aansluiting van competenties bij het beroepsdomein van de 
opleiding.

Tevens is geïnformeerd naar aspecten van het VCM-onderwijs van 
Hogeschool Zuyd. Stellingen als ‘door de opleiding gehanteerde 
werkvormen sluiten goed aan bij de doelstellingen van het 
programma’ en ‘de opleiding toetst de ontwikkeling van kennis, 
vaardigheden en attitudes bij studenten op adequate wijze’, scoorden 
een 7 of meer. Het onderwijsprogramma wordt door de medewerkers 
als inhoudelijk goed en samenhangend ervaren. De score op deze 
stelling is 7,1. Minder positief maar nog steeds voldoende was het 
oordeel over de kwaliteitszorg van de opleidingen en de inhoud van 
infonet. Het oordeel van faculteitsmedewerkers over de totale 
kwaliteit van hun faculteit is - evenals bij de studenten - een 6,8.

Keuzegids Hoger Onderwijs 2008
In 2007 is Hogeschool Zuyd door de Keuzegids Hoger Onderwijs 
2008 uitgeroepen tot beste grote hogeschool van Nederland. 
Succesfactoren hierin zijn: ‘onderwijsprogramma’, ‘docenten’ en 
‘moderne faciliteiten’. De hogeschool is er trots op, dat zij zich naar 
het oordeel van studenten juist op deze belangrijke terreinen positief 
onderscheidt ten opzichte van de andere grote hogescholen.

 
voldoende keuzemogelijkheden
aspecten van studieloopbaanbegeleiding
uitdagende leeromgeving
praktijkgerichtheid van curriculum
toetsing

score
3,3
3,2
3,3
3,6
3,4

Bron: rapportage Studentenmonitor Hogeschool Zuyd
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juni

open innovatie
Gaat innoveren effectiever als je dat samen met anderen doet? Die 
vraag stelt het IngenieursNetwerk, het alumniplatform van de 
technische faculteiten van Hogeschool Zuyd, centraal op zijn voor-
jaarssymposium. Inleiders vanuit het bedrijfsleven schetsen hoe zij 
met het concept van open innovatie, waarbij je met externe partijen 
gezamenlijk ontwikkelt, succes boeken. Het is een middel om 
verder te komen dan je alleen kunt, in een globaliserende wereld 
waarin middelen en menskracht schaarser worden. Hogeschool 
Zuyd kan het MKB hierbij ondersteunen. 

buitengewoon hoogleraar in Rusland
Hogeschool Zuyd participeert in tal van internationale netwerken. 
Zo is de faculteit HEAO Financieel Management al meer dan tien 
jaar betrokken bij de ontwikkeling van een bachelor International 
Business aan de universiteit van Nizhny Novgorod in Rusland. Als 
eerste Russische opleiding krijgt deze een internationale accreditatie 
van het Zwitserse FIBAA. Jo Spaubeck, docent Marketing bij Ho-
geschool Zuyd en een van de gangmakers achter de samenwerking, 
wordt bij die gelegenheid benoemd tot bijzonder hoogleraar aan 
de Russische universiteit. De samenwerking zal hierdoor een extra 
impuls krijgen. Gedacht wordt onder andere aan een bi-diplo-
mering voor zowel Russische als Nederlandse studenten.

tabel: opleidingen Hogeschool Zuyd in Keuzegids 2008

Elsevier
Evenals in voorgaande jaren heeft het weekblad Elsevier via een 
vergelijkend onderzoek de kwaliteit van het hoger onderwijs in kaart 
gebracht. Bijna 4.400 HBO-studenten hebben hun mening gegeven 
over hun opleiding. Hogeschool Zuyd neemt een vijfde plaats in van 
de 11 hogescholen die tussen 2004 en 2007 over de hele breedte het 
beste scoren. In 2007 werden 8 opleidingen van Hogeschool Zuyd 
nader onderzocht: Bedrijfseconomie, Commerciële Economie, Hoge 
Hotelschool Maastricht, Bouwkunde, Civiele Techniek, Informatica, 
Technische Informatica en Werktuigbouwkunde. Bedrijfseconomie en 
Bouwkunde eindigden hierbij op een mooie tweede plaats. Geen 
enkele opleiding scoorde onvoldoende.

accreditaties
Inmiddels zijn bijna alle HBO-opleidingen in ons land door de 
Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) geaccrediteerd 
en is het mogelijk de beoordelingen per opleiding landelijk met elkaar 
te vergelijken. Uit een vergelijking van de voltijdvarianten van de 
bacheloropleidingen blijkt dat maar liefst 8 opleidingen van Hoge-
school Zuyd als beste van Nederland scoren, namelijk Fysiotherapie, 
Sociaal Pedagogische Hulpverlening, 

studentenoordeel
(over 34 opleidingen)

Bron: Keuzegids Hoger Onderwijs 2007-2008

%
21%
15%
32%

keuzegids
beste opleiding
bij beste 25%
bij beste 50%

aantal opleidingen
Hogeschool Zuyd

10
17
30
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Sociaal-Juridische Dienstverlening, Verpleegkunde, Ergotherapie, 
Maatschappelijk Werk- en Dienstverlening, Communication and 
Multimedia Design en InformatieDienstverlening en –Management. 
Naast deze eerste plaatsen staan vier opleidingen op de tweede 
plaats, drie opleidingen op de derde plaats en zes opleidingen op 
plaats vier of lager.

bijzondere toekenning NVAO
De voorzitter van de NVAO heeft op 19 oktober 2007 tijdens een 
bijeenkomst in Heerlen aan Hogeschool Zuyd bijzondere 
toekenningen uitgereikt vanwege haar opleiding Fysiotherapie. Naar 
aanleiding van haar accreditatie in 2006 werd aan de opleiding als 
bijzondere kenmerk toegekend: de vormgeving en integratie van 
Evidence Based Practice in het curriculum. Tevens was de NVAO zeer 
lovend over de mate waarin het personeel van de opleiding voldoet 
aan de HBO-eisen en verleende hieraan het predicaat bijzondere 
kwaliteit. De NVAO kent dit predicaat slechts toe, indien het 
betreffende facet overtuigend excellent scoort. De opleiding 
Fysiotherapie ontving als eerste HBO-opleiding in Nederland twee 
bijzondere kwaliteitstoekenningen.

accreditatie 2007
Hogeschool Zuyd is bijzonder tevreden met de resultaten die 
accreditatie haar in 2007 heeft gebracht. Haar doelstelling dat alle 
acht voorgedragen opleidingen geaccrediteerd zouden worden, met 
daarbij tenminste 7 van de 21 facetten ‘goed’ en géén ‘onvoldoende’, 
werd ruimschoots gerealiseerd. Enkele opleidingen scoorden 
uitstekend: Verpleegkunde 18 facetten ‘goed’ en 1 facet ‘excellent’, en 
de deeltijd- en voltijdopleiding Sociaal Juridische Dienstverlening 
zelfs 19 respectievelijk 20 facetten ‘goed’.

In 2007 zijn 17 opleidingen van Hogeschool Zuyd gevisiteerd, die in 
2008 voor accreditatie zullen worden voorgedragen. De hogeschool 
is tevreden over de behaalde voorlopige resultaten: bij alle oplei-
dingen waren minimaal 7 facetten ‘goed’ of ‘excellent’. Er waren 
ditmaal echter ook vier ‘onvoldoendes’ bij, waarvan drie bij 
opleidingen van dezelfde faculteit en steeds op hetzelfde facet 
‘studierendement’. Lacunes in de vereiste historische rendements-
gegevens van de ABKM hebben tot dit oordeel geleid. Inmiddels zijn 
hier verbetermaatregelen getroffen in de sfeer van registratie en 
archivering.

opleiding

Communication and Multimedia Design
Culturele & Maatschappelijke Vorming
International Business & Management Studies
Maatschappelijk Werk & Dienstverlening
Sociaal Juridische Dienstverlening – vt
Sociaal Juridische Dienstverlening – dt
Bachelor of Social Work
Verpleegkunde 

Bron: Audit & Control Groep Hogeschool Zuyd
O = onvoldoende, V = voldoende, G = goed, E = excellent

beoordeling van de 21 facetten

E

1

G
9

13
9

14
20
19
14
18

V
12
8

12
7
1
2
5
2

O

tabel: geaccrediteerde opleidingen van Hogeschool Zuyd in 2007 
en de toegekende beoordelingen
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juni

kunstopleidingen én Opera Zuid in coproductie
De Coup Maastricht, het jaarlijkse festival van de kunstopleidingen, 
krijgt dit keer een bijzonder cachet. Conservatorium Maastricht en 
Opera Zuid brengen samen twee eenakters op de bühne: Ma-
hagonny Songspiel van Kurt Weill en Acis and Galathea van Georg 
Friedrich Händel. De Academie voor Beeldende Kunsten Maastricht 
zorgt voor de decors. Traditiegetrouw zijn de meeste voorstellingen 
gratis. Voor twee ervan worden kaartjes verkocht door de service-
club Soroptomist Zuid-Limburg. De opbrengst daarvan gaat naar 
enkele beroepsopleidingen in Zambia, waar AIDS het sociaal-econ-
omisch leven ontwricht heeft. Opleiden, cultuur én goede doelen 
gaan samen in één project.

wereldprimeur uit proeftuin ICT
De proeftuin ICT, waar studenten aan opdrachten van het bedrijf-
sleven werken, zorgt voor een wereldprimeur. Ze ontwikkelen een 
digitale Rockwell-klok, waarmee de hardheid van metaal gemeten 
kan worden. Zo’n digitale klok bestaat nog niet. Een van de partners 
in het project lanceert de ontwikkeling op de Control Messe in het 
Duitse Sinsheim. 

arbeidsmarktsucces
Uit onderzoek onder een deel van de afgestudeerden - met name 
werkzaam in gezondheidszorg en welzijn - bleek, dat de overgrote 
meerderheid van de deelnemers ten tijde van het onderzoek betaald 
werk verricht en (zeer) tevreden is met de huidige functie. Vrijwel alle 
respondenten hadden binnen drie maanden na het afstuderen een 
betaalde baan gevonden. Ze hebben hun baan vooral gekregen door 
sollicitatie naar aanleiding van een vacature in de krant of op 
internet, of na benaderd te zijn door de werkgever of via de opleiding. 
Dit jaar zijn er significant meer respondenten met een vaste baan 
dan vorig jaar (in 2006 25% , in 2007 39%).

2.4 | Hogeschool geworteld in omgeving

De hogeschool ambieert een sterke binding tussen de hogeschool 
enerzijds en bedrijven en instellingen anderzijds. De hogeschool is 
een partner in de (regionale) kennisinfrastructuur. De hogeschool 
realiseert dit uitgangspunt door samen te werken in de onder-
wijskolom, door de omgeving te betrekken bij de ontwikkeling en 
uitvoering van onderwijs, door onderwijs te verzorgen voor de 
omgeving en door onderzoeks- en adviesopdrachten uit te voeren in 
en voor de omgeving.

samenwerking met MBO en VO
In de afgelopen jaren is gebleken dat voor het aanleggen en 
instandhouden van krachtige netwerken met het (regionale) 
voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO) 
centrale regie wenselijk is. De Dienst Onderwijs Ondersteuning & 
Studentzaken (OO&S) van de hogeschool heeft daarom een aantal 
samenwerkingsactiviteiten hogeschoolbreed ingezet.

Zo heeft de hogeschool in 2007 de toeleverende scholen voor MBO 
en VO bezocht om te rapporteren over onderzoeksgegevens uit haar 
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‘Aansluitingsmonitor’ en ‘Studiekeuze onderzoek’ alsmede over 
onderwijsresultaten uit haar Management Informatie Systeem. 
Bevindingen zijn onder andere dat studenten afkomstig uit het VO 
relatief vaak het profiel Cultuur & Maatschappij of Economie & 
Maatschappij hebben gevolgd. Studenten uit het MBO hebben 
meestal een opleiding gevolgd in de richting Maatschappelijke 
Dienstverlening & Welzijn, Economie of Techniek. Bijna een kwart van 
de studenten heeft eerst gewerkt voordat ze aan hun HBO-opleiding 
begonnen. Tijdens hun HBO-studie ondervinden studenten de 
meeste problemen bij de tijdsplanning in relatie tot de hoeveelheid 
leerstof en bij het evalueren van het groeps- en leerproces ten 
aanzien van zichzelf of medestudenten.

Ook de aansluiting bij vooral de exacte vakken levert problemen op. 
Naast dergelijke onderzoeksbevindingen zijn in de gesprekken met 
de vooropleidingsscholen ook wensen en behoeften besproken op 
het gebied van aansluiting. Dit heeft geresulteerd in een aantal 
docentenbijeenkomsten over onderwerpen als brede bachelors, 
major/minor en competentiegericht onderwijs, waarbij intensief 
contact tussen VO- en HBO-docenten mogelijk was. Tevens zijn 
landelijke ontwikkelingen en onderzoeksgegevens gevolgd, 
geanalyseerd en naar verantwoordelijke contactpersonen binnen de 
faculteiten gecommuniceerd.

MBO
De samenwerking met het MBO is gebaseerd op het Afsprakenkader 
MBO-HBO Limburg 2007 - 2010. Centraal hierin staat de doorlopende 
studieloopbaanbegeleiding, met als uitgangspunt een regionaal 
ontwikkeld model dat vier kerndossiers kent: zingevingsvraag (‘zou ik 
voor HBO kiezen?’), sociale integratie, informatie-uitwisseling en 
toerusting voor hoger onderwijs. Als de laatste drie dossiers goed op 
elkaar aansluiten is de kans op succesvolle doorstroming van MBO 
naar HBO groter. Op deze punten is het van belang dat de instellingen 
samenwerken.

VO
Een bijzonder aangrijpingspunt voor samenwerking met het VO is het 
zogenaamde profielwerkstuk. HAVO-leerlingen krijgen door het 
uitwerken van hun profielwerkstuk bij een opleiding van Hogeschool 
Zuyd in een vroeg stadium een goed beeld van het beroep. Ze leren 
hoe ze een project kunnen aanpakken en krijgen inzicht in het belang 
van een of meer kernvakken. In 2007 hebben 244 leerlingen, af-
komstig van 13 verschillende VO-scholen, hun profielwerkstuk bij 
Hogeschool Zuyd gemaakt. Leerlingen waardeerden dit in 2007 met 
rapportcijfer 7,6. Een aardige stimulans voor leerlingen is de door de 
hogeschool ingestelde Profielwerkstuk Award. Deze prijs wordt 
jaarlijks uitgereikt aan de leerling met het beste profielwerkstuk en 
bestaat uit een geldbedrag voor de leerling en een wisseltrofee voor 
de winnende VO-school. 

onderwijs en omgeving
De relatie met de omgeving komt ook terug in het onderwijs en is een 
kwaliteitsverhogende factor. Vrijwel alle studenten leren aan de hand 
van opdrachten uit en in de praktijk. Een bijzonder voorbeeld is de 
faculteit Life Sciences die een laboratorium van de Provincie Limburg 
heeft geplaatst binnen de muren van de faculteit.

Daarnaast biedt de hogeschool ook onderwijs aan ten behoeve van 
partners uit het werkveld. Dit krijgt onder andere vorm in het 
gezamenlijk ontwikkelen en aanbieden van onderwijs. Zo is in 2007 
een groot aantal medewerkers van het Maasland Ziekenhuis getraind 
in patiëntgecentreerde bejegening ( ńieuwe manier van werken´) en 
in hantering van een elektronisch verpleegkundig dossier.

In het domein sociale studies zijn onder andere modules Intercul-
turalisatie en Gedragtherapeutische methodieken aangeboden aan 
pedagogisch medewerkers werkzaam in justitiële jeugd-inrichtingen. 
Ook zijn er trainingen verzorgd zoals coachende gesprekstechnieken 
voor teamleiders, tutortrainingen voor docenten werkzaam in het 
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juli

ondernemerschap
Nederland heeft nood aan meer ondernemers. Daarom heeft het 
Partnership Leren Ondernemen, opgericht door onder meer de 
ministeries van Economische Zaken en OC&W, het vignet Leren 
Ondernemen ingesteld. Dat geeft aan dat het thema ondernemer-
schap een prominente plaats in het onderwijs van een opleiding 
inneemt. De opleiding Small Business & Retail Management van 
Hogeschool Zuyd krijgt dit vignet. De opleiding onderscheidt zich 
door veel nadruk te leggen op het ondernemerschap. In september 
gaat de opleiding op in de brede bachelor Commercieel Manage-
ment. Het thema ondernemerschap blijft echter een prominente 
plek innemen.

MBO en opleidingen voor Eerst Verantwoordelijke Verzorgenden/
Verpleegkundigen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Tevens is 
een in Nederland unieke module Ouderbegeleiding ontwikkeld en 
aangeboden. 

De sector techniek heeft in haar opleiding Milieumanagement & 
Milieubeheer Cradle to Cradle als uitgangspunt van duurzaam 
milieudenken geïntroduceerd. Ook is zij gestart met ontwikkeling van 
een curriculum ‘Veiligheid en Storingsbeheersing’ in de proef-
fabrieken van Hogeschool Zuyd.

De Hoge Hotelschool Maastricht heeft trainingen klant- en gast-
gerichtheid voor zorginstellingen in Zuid-Limburg in de markt gezet 
en verwacht hiervan gunstige vooruitzichten voor 2008 en 2009.

partner voor professionals
De hogeschool richt haar vizier ook op de individuele professional die 
zich verder wil ontwikkelen. Met het project Zuyd voor Professionals 
beoogt de hogeschool deze professionals van een advies te voorzien, 
al dan niet leidend tot een scholingstraject bij de hogeschool. In 
2007 heeft dit geleid tot de inrichting van een servicebureau voor 
externe professionals: Bureau Zuyd, Partner voor professionals. Dit 
bureau verwijst externe professionals telefonisch of arrangeert 
direct een gesprek met een van zijn adviseurs. Vervolgens voeren 
deze intake-, advies- en EVC-gesprekken. Bureau Zuyd, Partner voor 
professionals heeft in de periode juni - december 2007 bijna 100 
klanten geadviseerd en/of begeleid in een EVC-traject voor diverse 
opleidingen.
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onderzoeks- en adviesopdrachten voor omgeving
Via vele praktijkgerichte onderzoeks- en adviesprojecten leverden 
lectoraten, faculteiten en expertisecentra een groeiende bijdrage aan 
de kennisuitwisseling met de omgeving. Dit leidde zowel bij de 
omgeving als bij de hogeschool tot een verhoging van de kwaliteit 
van kennis en tot het steeds meer toepassen daarvan in de praktijk. 
Men spreekt hier wel van kennisvalorisatie: kennis in het HBO is pas 
echt van waarde, als zij er maatschappelijk toe doet.

Veel projecten werden uitgevoerd in opdracht van bedrijven en 
instellingen. Voorbeelden zijn de vele projecten op het gebied van 
cultuurtoerisme in de provincie Limburg. Het lectoraat Toerisme & 
Cultuur voert hier de centrale regie en werkt op dit gebied nauw 
samen met zeven faculteiten van de hogeschool. Daarnaast worden 
op vele terreinen projecten uitgevoerd voor regionale 
zorgaanbieders en voor locale overheden. 

Het in 2006 gestarte lectoraat Innovatief Ondernemen & Risico-
management leverde een bijdrage aan bedrijven en instellingen door 
presentaties te verzorgen op het gebied van innovatiemanagement 
en ondernemerschap en door op verschillende plaatsen in het land 
workshops ‘risk management’ te verzorgen.

De grotere projecten werden gefinancierd uit RAAK-subsidies, 
subsidies van overheden of van de Europese Commissie. Deze laatste 
projecten hadden vaak betrekking op lange-termijn ontwikkelingen 
en strategische vraagstukken in de regio of in sectoren van de 
samenleving. Dit zijn:

Het onderzoek binnen de lectoraten en faculteiten leidde tot een 
grote hoeveelheid eindproducten en projectverslagen. Deze zijn in 
eerste instantie bedoeld voor de opdrachtgever. Daarnaast worden 
deze producten ook aan de faculteiten ter beschikking gesteld ten 
behoeve van verdere actualisering van de onderzoeksprogramma’s 
en als leermateriaal. Het aantal artikelen in beroeps- of 

lectoraat en overige betrokkenen
lectoraat Autonomie & Participatie

lectoraat Technologie in de Zorg
lectoraat Comparative European Social 
Research and Theory (CESRT) i.s.m. 
andere lectoraten
CESRT

lectoraat Infonomie & Nieuwe Media

Lectoraat Life Sciences en faculteit Life 
Sciences i.s.m. universiteiten van Luik 
en Aken

lectoraat Nieuwe Energie

diverse lectoraten en faculteiten i.s.m. 
Maasland Ziekenhuis Sittard

project
continuïteit van zorg voor kwetsbare 
ouderen
technologie in de ouderenzorg
provici: Regionaal innovatie-
programma maatschappelijke 
ondersteuning
Social and multicultural Integration in 
the Euregion Meuse-Rhine
onderzoek naar de rol van de tech-
nologie in het migratiebeleid van de 
overheid
Microparticles, een Interreg III 
programma waarin methoden worden 
ontwikkeld om de industriële produc-
tie van fi jnstoffen te verminderen
arbeidsmarktonderzoek nieuwe 
Energie
de nieuwe manier van werken



NIEUWBOUW OP DOBBELSTEENCOMPLEX WORDT 
EEN STAD IN DE STAD

Hogeschool Zuyd gaat op het Dobbelsteencomplex in Sittard bou-
wen. Geen klassiek schoolgebouw, maar een stad in de stad. Een 
complex met publieke ruimten, bijvoorbeeld een museum, winkels, 
een congrescentrum, een stadskantoor én ook onderwijsruimten. 
“Geen gebouw voor een naar binnen gerichte hogeschool, maar voor 
een hogeschool die midden in de samenleving staat”, zegt Geert 
Coenen, stedebouwkundige en supervisor van het project Zitterd 
Revisited.

Geert Coenen is als stedebouwkundige betrokken bij de nieuwbouw-
plannen in Sittard. Het interessante aan de locatie Dobbelsteen vindt 
hij de ligging, dicht tegen het historische stadscentrum aan. 

Zo’n locatie leent zich om de hogeschool te verankeren in de stad. 
“Geen campusachtige omgeving aan de rand van de stad, zoals de 
locatie Nieuw Eyckholt. Nee, een school midden in de stad. Door de 
kleinschaligheid van provinciale steden als Sittard kun je de stad en 
de school in elkaar verweven.” 

MIDDEN IN DE SAMENLEVING
Dat sluit precies aan op wat Hogeschool Zuyd wil, zegt Hermien 
Wielders, beleidsaviseur huisvesting van de hogeschool. “We staan 
midden in de samenleving. We brengen kennis naar de maatschappij 
en halen er kennis vandaan. We zijn geen gesloten bolwerk meer.” 
Daarom kiest Hogeschool Zuyd op de Dobbelsteenlocatie om, samen 

HERMIEN WIELDERS & GEERT COENEN

nieuwbouw hogeschool in Sittard

“De hogeschool gaat samenwonen”

GESPREK MET:

OVER:

Hogeschool Zuyd | Interview48



met gemeente Sittard-Geleen en 3W Vastgoed, een gebouw te 
ontwikkelen dat ook door anderen gebruikt zal worden. 

FUNCTIES VERSTERKEN ELKAAR
Geert Coenen ziet veel potenties in de locatie. De school beschouwt 
hij als de eerste motor, de retailactiviteiten die er komen, gericht op 
de doelgroep, als de tweede. Dit is echter nog niet voldoende. Hij 
zoekt nog naar functies die de andere versterken. Een bibliotheek 
zou volgens hem perfect passen in het geheel. “Bibliotheken zijn een 
belevingswereld, een ontmoetingsplek geworden.” Ook faciliteiten 
voor startende bedrijven passen in het concept. Hogeschool Zuyd 
heeft ondernemerschap bovenaan op de agenda staan. 

ELKAAR ONTMOETEN
Hoe dan ook, uitgangspunt zal zijn dat in het nieuwe complex het 
accent komt te liggen op ontmoeten. Studenten die elkaar en docen-
ten ontmoeten om aan een project te werken of om informatie uit 
te wisselen. Studenten en docenten die andere deelnemers aan de 
maatschappij ontmoeten. Maar ook bezoekers die elkaar ontmoeten, 
die net zo goed van een aantal ruimten gebruik kunnen maken. 
Hermien Wielders: “De nieuwbouw wordt een betere leeromgeving 
voor de student omdat hier ook zijn sociale leven zich kan afspelen. 
De faciliteiten, de sfeer en de uitstraling van het gebouw maken dat 
mogelijk. Ook het retailconcept, afgestemd op deze doelgroep, zal 
toegevoegde waarde hebben.” 

UNIEK CONCEPT
Zo’n concept bestaat, zegt Geert Coenen, nog nergens in Nederland. 
Hij ziet drie gebouwen voor zich, via de navelstreng met elkaar ver-
bonden, waarin de hogeschool op verschillende plekken activiteiten 
onderneemt. Tegenover het klaslokaal kan straks zomaar een winkel 
liggen. Eist zo’n concept geen compromissen? “Nee”, antwoordt de 

stedebouwkundige. “Een compromis heeft een negatieve bijsmaak. 
Verschillende functies in één gebouw roepen misschien beperkingen 
op, maar daar kun je bouwtechnisch oplossingen voor bedenken”. 
Zeker: als je alleen woont, heb je meer vrijheid dan wanneer je 
samenwoont. “Maar samen kun je je meer veroorloven”, aldus Geert 
Coenen. 

ORGANISATORISCHE CONSEQUENTIES
De nieuwbouw op het Dobbelsteencomplex zal een grote betekenis 
krijgen voor de hogeschool, verwacht Hermien Wielders. Praktisch 
betekent het dat de twee huidige locaties in Sittard worden samen-
gevoegd. Dat er een einde komt aan de te krappe huisvesting voor de 
management- en sociale faculteiten. Maar het heeft ook in organisa-
torisch opzicht gevolgen. “We zullen moeten veranderen; we komen 
sterker in de samenleving te staan.” Dat zal de komende jaren, terwijl 
de bouw vordert, de nodige discussies gaan opleveren. Samen wonen 
vraagt immers aanpassing, het vereist dat je rekening houdt met je 
omgeving. Ook in organisatorisch opzicht.

VIRTUELE WERELD
Heeft de hogeschool zo’n onderwijsgebouw eigenlijk nog wel nodig 
nu het onderwijs zich steeds meer in de digitale wereld en op afstand 
afspeelt? Op middellange termijn wel nog, denkt Hermien Wielders. 
De virtuele wereld komt er echter; alleen is het koffiedik kijken in 
welke mate. “Mede daarom zullen we flexibel moeten ontwerpen, 
zodat we ruimten kunnen aanpassen aan een veranderende vraag. 
We moeten ze niet puur als school bouwen.” In de nieuwbouw zal het 
projectteam gebruik gaan maken van de virtuele wereld. Het ontwerp 
wordt namelijk deels eerst gerealiseerd in Second Life. Kunnen 
 studenten en medewerkers alvast eens virtueel oefenen in samen-
wonen.

Hermien Wielders, 
beleidsadviseur huisvesting

Geert Coenen, 
supervisor Zitterd Revisited
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augustus

Nedermandje voor fietsende collega’s
Sinds de eeuwwisseling viert het HBO in Nederland de start van het 
nieuwe schooljaar met een fietstocht. Dit keer ligt de organisatie in 
handen van Hogeschool Zuyd. Zo’n 300 medewerkers uit het hoger 
onderwijs zakken eind augustus af naar de Hoge Hotelschool Maas-
tricht, voor twee dagen de pleisterplaats voor de fietsers. Voordat 
ze vertrekken voor hun fietstocht door de Zuid-Limburgse heuvels, 
krijgen ze allemaal een Nedermandje. Een idee waarop Fabian von 
Spreckselen deze zomer is afgestudeerd aan de Academie Beeldende 
Kunsten Maastricht. Een praktische oplossing om kleine spullen 
op de bagagedrager van je fiets te vervoeren, zonder dat ze geplet 
worden onder de snelbinder. Ingeklapt is het Nedermandje een 
comfortabel zitje op de fiets. 

vaktijdschriften en in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften 
vertoont een duidelijk stijgende tendens en enkele lectoraten 
publiceren geregeld in boeken. De lectoraten weten hun naam niet 
alleen bij het bedrijfsleven te vestigen, maar ook steeds meer in de 
wereld van beroep en wetenschap.

De expertisecentra op hun beurt vervullen een loketfunctie tussen 
omgeving en hogeschool, met als belangrijkste speerpunten 
kenniscirculatie en additionele inkomstenverwerving. Onderstaand 
een overzicht van de terreinen waarop de hogeschool 
expertisecentra heeft ingericht, majeure projecten die werden 
uitgevoerd, alsmede van de verantwoordelijke managers:
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expertisecentrum

Creative City

Gebouwde Omgeving

ICT

Ondernemen

Quality of Life

Technology & Design

aandachtsterrein 

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

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

bemiddeling tussen vragen van bedrijven of instellingen 
en aanwezige student- en docentcapaciteit bij de 
opleidingen van de faculteit ICT

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

inhoud van zorg en welzijn (waaronder innovatie in 
behandeling, zorgconcepten en methodiekontwikkeling), 
techniek in zorg en welzijn (waaronder vroege diagnos-
tiek, domotica en meetinstrumenten) en organisatie 
van zorg en welzijn (managementvraagstukken samen-
hangend met innovaties)

kennis en kunde in de business life cycle van de tech-
nisch georiënteerde industriële en hieraan gerelateerde 
dienstensector

projecten

samen innoveren naar een Europees niveau in de 
podiumkunsten; Centrum voor nieuw ondernemer-
schap; Expats

De opleidingswoning, De wijk van morgen

Pastel, MKB-support, Embedded-software

voorbereiding Interreg IV, Ondernemen zonder 
grenzen

nieuwe manier van werken; Maatschappelijke 
participatie; Prachtwijk Maastricht

energiezuinig bouwen op Avantis; 
De wijk van morgen 

manager

Karel Janssen

ir. Ludo Kockelkorn

ir. Walter Uitterhoeve

mr. ing. Kees van Aken

drs. Sioe Li Liem
dr. Bert Starmans

ing. Willem Janssen
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september

groeien
Hogeschool Zuyd groeit nog steeds. De aanmeldingen voor het 
nieuwe studiejaar verschillen nogal per opleiding, maar in zijn 
geheel kiezen dit jaar 5% meer studenten om bij Hogeschool Zuyd 
aan een beroepsopleiding te beginnen. De grootste groei laten 
de economische opleidingen zien, nipt gevolgd door de gezond-
heidszorg-opleidingen en de sociaal agogische.

studente speelt in Flikken Maastricht
Het nieuwe TV-seizoen start met een heel nieuwe politieserie van 
Nederlandse bodem: Flikken Maastricht. Het verhaal speelt zich af 
in de Limburgse hoofdstad en tot de cast behoort Maud Dolsma, een 
studente van de Toneelacademie Maastricht. Zij speelt de rol van 
Fleur Wolfs. Ze treft meteen een tegenspeler van formaat als Victor 
Reinier, die een van de hoofdrollen vervult. Overigens: hij is oud-
student van de Maastrichtse Toneelacademie.

De geleverde inspanningen op dit terrein hebben hun vruchten 
afgeworpen. De expertisecentra ontwikkelen zich tot levendige 
ontmoetingsplaatsen tussen de hogeschool en bedrijven en 
instellingen in de regio en bouwen gaandeweg structurele 
kennisrelaties met hun omgeving op. 

2.5 | Studierendement

Hogeschool Zuyd beschouwt studierendement als een van haar 
kritieke succesfactoren. Zij streeft naar een rendement van  56%. 
Uiteindelijk is in 2007 een gemiddeld studierendement van 54% 
behaald, een flinke toename ten opzichte van 2006 (50%). De 
hogeschool wil in de loop van de komende jaren haar 
studierendement verhogen tot  61% in 2010. 

tabel: studierendement na vijf jaar naar vooropleiding, in %

2001
48%
59%
50%
60%
41%
50%
50%

2002
48%
64%
49%
76%
57%
60%
54%

instroomcohort

vooropleiding
HAVO
VWO
MBO
WO
HBO
overig
totaal

Bron: Management Informatie Systeem Hogeschool Zuyd
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propedeuserendement
Naast studierendement is het propedeuserendement ook een 
belangrijke indicator voor de hogeschool. Het propedeuserendement 
na 1 jaar (instroomcohort 2006) bedraagt evenals vorig jaar 33%. 
Studenten afkomstig uit het VWO en het HBO hebben beter 
gepresteerd dan vorig jaar. Het propedeuserendement na 2 jaar 
(instroomcohort 2005) is licht gedaald naar 63%. Dit geldt voor bijna 
alle groepen instromers, met uitzondering van de WO-groep. 

tabel: propedeuserendement naar vooropleiding, in %

uitstroom en bindend afwijzend studieadvies
De hogeschool streeft ernaar zoveel mogelijk studiestakers adequaat 
te begeleiden en te wijzen op een mogelijke vervolgstudie binnen de 
instelling. Dit aantal studenten neemt de laatste jaren toe en 23% 
van deze studenten start binnen 1 jaar een vervolgopleiding aan de 
Hogeschool Zuyd. 

Van de studiestakers is 26% een gevolg van het bindend afwijzend 
studieadvies. Deze constatering in combinatie met een daling in de 
verblijfsduur en een stijging van het diplomarendement zijn indica-
ties voor een goede selecterende werking van de propedeusefase. 
Dit moet in de komende jaren ook tot uiting komen in een significant 
hoger propedeuserendement.

tabel: specificatie van uitstroom en bindend afwijzend studieadvies, in aantal 

instroomcohort

vooropleiding
HAVO

VWO

MBO

WO

HBO

overig

totaal

2004
34%
62%
56%
79%
39%
67%
50%
57%
50%
73%
41%
65%
39%
66%

  
2006
27%

49%

32%

33%

53%

34%

33%

 
 2005
28%
59%
47%
78%
32%
61%
53%
76%
49%
71%
35%
61%
33%
63%

Bron: Management Informatie Systeem Hogeschool Zuyd

propedeuse
na 1 jaar
na 2 jaar
na 1 jaar
na 2 jaar
na 1 jaar
na 2 jaar
na 1 jaar
na 2 jaar
na 1 jaar
na 2 jaar
na 1 jaar
na 2 jaar
na 1 jaar
na 2 jaar

vertrokken studenten
studie voltooid met diploma
studie gestaakt, waarvan:
- studie gestaakt en binnen een  
  jaar andere studie begonnen 
  aan Hogeschool Zuyd
- studie gestaakt en binnen een 
  jaar géén andere studie 
  begonnen aan Hogeschool Zuyd
totale uitstroom
bindend afwijzend studieadvies

2005
2534
1963
422

1541

4497
511

2007
2504
2071
478

1593

4575
538

2006
2496
2009

444

1565

4505
414

Bron: Management Informatie Systeem Hogeschool Zuyd

2004
2523
1915
469

1446

4438
436
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september

studenten doen er toe
Hogeschool Zuyd reikt aan het begin van het nieuwe studiejaar voor 
de tweede keer de Maatwerk Award uit. Die gaat naar een mede-
werker, die zich bijzonder inzet voor de student. De jury, waarin 
ook studenten zitting hebben, is er dit keer snel uit. Jos Lipsch, do-
cent aan de opleiding Fysiotherapie, krijgt de award uit handen van 
CvB-lid Jos Willems. Jos Lipsch organiseert in de opleiding tal van 
activiteiten die als doel hebben de student te betrekken bij de op-
leiding. Anders gezegd, aldus de jury: “de docent laat de studenten 
iedere dag weer voelen dat ze er toe doen”.

globalisering
Grenzen vervagen, afstanden spelen geen rol meer, zaken spelen 
zich steeds meer globaal af. Of in ieder geval grensoverschrij-
dend. Internationaal zakendoen vergt echter meer dan alleen een 
andere taal kunnen spreken. De behoefte aan specifieke kennis en 
ondersteuning is groot bij ondernemingen. Daar speelt het lectoraat 
Internationale Business & Communicatie op in. Dit gaat zich richten 
op drie kennisdomeinen: multicultureel management, internatio-
naal zakendoen en communicatie.

verblijfsduur 
Over het algemeen ronden de afgestudeerden die ingestroomd zijn in 
de propedeuse hun opleiding binnen een zeer aanvaardbare tijd af. 
Ook de gemiddelde verblijfsduur van studiestakers ontwikkelt zich in 
positieve richting: ten opzichte van vorig jaar is deze afgenomen.

tabel: gemiddelde verblijfsduur van geslaagden en van studiestakers in jaren

2.6 | Internationalisering

Het strategische doel op gebied van internationalisering is dat 
Hogeschool Zuyd een hogeschool wordt die sterk verankerd is in de 
Europese onderwijsruimte. Vanuit haar Euregionale basis wil de 
hogeschool zich een stevige plaats verwerven op de internationale 
onderwijsmarkt. Als centraal uitgangspunt daarbij hanteert zij dat 
haar faculteiten primair zelf verantwoordelijk zijn voor hun 
internationaliseringsbeleid.

2005-2006: 
verblijfsduur 
in jaren

2006-2007: 
verblijfsduur 
in jaren 

Bron: Management Informatie Systeem Hogeschool Zuyd

ingestroomd in 
propedeuse

geslaagd

4,06

4,05

ingestroomd in 
hoofdfase

totaal

studie
gestaakt

1,42

1,35

geslaagd

2,18

2,27

studie
gestaakt

2,15

1,69

geslaagd

3,72

3,77

studie
gestaakt

1,48

1,37
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samenwerking Programma en Bureau Internationalisering
Diverse onderdelen van het Programma Internationalisering werden 
in nauwe samenwerking met het Bureau Internationalisering van de 
hogeschool uitgevoerd, waaronder een onderzoek naar de profes-
sionalisering van de organisatie, de mogelijke invoering van taal- en 
cultuurcursussen en de succesvolle uitvoering van de pilot Summer 
Course. Deze Summer Course is uitgevoerd in samenwerking met de 
Université de Liège (B.) en is gericht op Amerikaanse studenten 
binnen het Magellan Exchange Network. Hiermee wordt beoogd meer 
balans in de mobiliteit met de Verenigde Staten te brengen.

In 2006 heeft de hogeschool al een aantal strategische samenwer-
kingsovereenkomsten afgesloten. Dit strategisch netwerk is in 2007 
uitgebreid met de Franse Grande Ecole Euromed Marseille. Bureau 
Internationalisering was ook actief betrokken bij het regelen van 
beurzen voor studenten die in India en Zambia stage liepen (XPlore). 
In dat kader organiseerde het bureau een expositie om een indruk te 
geven van deze landen en van de werkzaamheden van de studenten 
van Hogeschool Zuyd aldaar.

internationale uitwisselingsprogramma’s 
Het nieuwe Lifelong Learning programma (LLP) van de Europese 
Unie is in 2007 gestart als vervanger van het Erasmus-programma. 
Dit programma biedt meer middelen en meer efficiency, waardoor 
meer studenten, docenten en stafmedewerkers in staat gesteld 
worden met een beurs naar het buitenland te gaan voor stages en 
uitwisselingen. Het LLP biedt ook ruimere mogelijkheden om samen 
met buitenlandse partners curriculumgestuurde projecten te 
ondernemen. Er zijn cursussen aangeboden aan docenten over het 
nieuwe LLP mobiliteitsprogramma. Ook het Leonardo da Vinci-
programma was een groot succes. Er is optimaal gebruik gemaakt 
van de ter beschikking staande middelen. Het laatste Leonardo-
project zal eind mei 2008 aflopen en worden vervangen door het 
LLP stageprogramma.

Uit de jaarverslagen 2007 van faculteiten blijkt dat er 27 studenten 
aan buitenlandse instellingen studeerden in het kader van het 
Magellan Exchange Programma en dat 7 buitenlandse studenten met 
dit programma aan de hogeschool hebben gestudeerd. Het Lifelong 
Learning programma heeft 116 uitgaande en 119 inkomende 
studenten gefaciliteerd. Buiten deze programma’s hebben ongeveer 
300 Hogeschool Zuyd studenten buitenlandse ervaring opgedaan en 
hebben ongeveer 130 buitenlandse studenten tijdelijk onderwijs 
gevolgd aan Hogeschool Zuyd. 

Het VSB-fonds bekroonde de inspanningen van de selectiecommissie 
van de hogeschool door een aantal extra beurzen toe te kennen. 
Hierdoor komen in 2008 meer studenten van de hogeschool in 
aanmerking voor beurzen voor een vervolgstudie in het buitenland.

aandeel buitenlandse studenten
Het gemiddelde percentage buitenlandse studenten in de hogeschool 
is bijna 14%, dus dichtbij de streefwaarde van 15%. De meeste 
buitenlandse studenten zijn evenals in voorgaande jaren te vinden in 
de faculteiten Academie Beeldende Kunst (36% buitenlands), 
Academie van Bouwkunst (22%), Conservatorium (70%), Gezondheid 
& Techniek (52%), Gezondheid & Zorg (31%) en de Toneelacademie 
(27%). De uitschieter op het gebied van diversiteit is het 
Conservatorium met studenten van 40 verschillende nationaliteiten. 
Bij de Toneelacademie en de Academie van Bouwkunst studeren 
voornamelijk Belgische studenten. De overige genoemde faculteiten 
trekken veel Duitse studenten. In 2007 was 9% van de totale 
studentenpopulatie in Hogeschool Zuyd van Duitse afkomst. 
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Fysiotherapie krijgt ‘Michelin-ster’
Als eerste opleiding in het Nederlandse hoger onderwijs krijgt 
Fysiotherapie het NVAO-kwaliteitskeurmerk. Twee om precies te 
zijn. Eén voor de manier waarop het evidence based handelen in het 
curriculum is verweven; een tweede voor de mate waarin het per-
soneel van de opleiding voldoet aan de HBO-eisen. Het is de kroon 
op het werk na tien jaar hard knokken. Want toen kreeg de oplei-
ding nog een ‘waarschuwing’ van de toenmalige visitatiecommissie. 
Nu komt NVAO-voorzitter Karl Dittrich persoonlijk de ‘sterren’ 
uitreiken. Overigens: de studenten hebben al lang de kwaliteit van 
deze opleiding in de gaten. In de Studiekeuzegids Hoger Onderwijs 
scoort Fysiotherapie al enkele jaren zeer hoog. 

Academie Verloskunde Maastricht
Het opleidingspalet van Hogeschool Zuyd wordt uitgebreid. Niet 
door een nieuwe opleiding te starten. Nee, door een gerespecteerde 
en al lang bestaande opleiding eraan toe te voegen. De Academie 
Verloskunde Maastricht besluit te fuseren met de hogeschool met 
ingang van 1 september 2008. Dat heeft onder andere te maken 
met de overgang van de academie van het ministerie van VWS naar 
OCW en zo ontstaat de HBO-bacheloropleiding Verloskunde.

Dutch Design Week
Nederland heeft veel te bieden op design gebied. De Dutch Design 
Week is een platform waarop dit elk jaar weer getoond wordt. Een 
aantal alumni van de Academie Beeldende Kunsten Maastricht, van 
de afdeling Sieraad & Productvormgeving, vertegenwoordigt de 
opleiding op deze design manifestatie. 

tabel: aandeel buitenlandse studenten in totaal aantal studenten 

aandeel Hogeschool Zuyd-studenten in buitenland
Voor de definiëring van haar aandeel studenten in het buitenland 
kijkt de hogeschool naar het percentage studenten dat in het 
verslagjaar in het buitenland studeert of stage loopt, met een 
omvang van minstens 15 European Credits (EC) oftewel een duur van 
minstens drie maanden. Voor 2007 heeft de hogeschool als 
streefwaarde een percentage van 15 gesteld. De realisatie in 2007 
bedroeg 8,8%. Voor de hogeschool is er aanleiding zich te beraden 
op het realiteitsgehalte van deze streefwaarde. Echter onafhankelijk 
daarvan kan geconcludeerd worden dat faculteiten hier nog een 
inspanning te leveren hebben. 

professionalisering organisatie hogeschoolniveau
Een aantal internationaliseringsactiviteiten, dat eerder op decentraal 
niveau plaatsvond - zoals de afhandeling van visa en verblijfsvergun-
ningen voor buitenlandse studenten - is in de loop van het verslagjaar 
gecentraliseerd. Veel studenten maken inmiddels gebruik van de 
opgerichte helpdesk Machtiging Voorlopig Verblijf.

De onderlinge informatie-uitwisseling met de faculteiten heeft een 
nieuwe impuls gekregen door een hogeschoolbrede miniconferentie 

jaar
totaal aantal studenten
aantal buitenlandse studenten
 % buitenlandse studenten

2006
13701
1926

14,1%

2007
13801
1907

13,8%

2005
13496

1827
13,5%

2004
13334

1721
12,9%

Bron: Management Informatie Systeem Hogeschool Zuyd
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over internationalisering en de verdere professionalisering van het 
interne netwerk internationalisering. De deelname door faculteiten 
aan de interne netwerkvergaderingen is overigens nog voor 
verbetering vatbaar en zal een aandachtspunt voor 2008 vormen.

internationalisering na afstuderen
Bureau Flycatcher heeft een onderzoek onder alumni uitgevoerd om 
vast te stellen welke vreemde talen gebruikt worden in hun werk. 
Tevens werd bezien in hoeverre het talenonderwijs van de Hoge-
school Zuyd een rol speelt, waar eventuele deficiënties liggen en in 
hoeverre werkgevers talenkennis op prijs stellen.

Uit het onderzoek bleek dat 90% van de respondenten (ruim 1000) 
een betaalde baan heeft; 65% van hen werkt in Nederland bij een 
Nederlands bedrijf, 20% werkt in Nederland bij een internationaal 
bedrijf en ruim 10% werkt in het buitenland, meestal in Duitsland of 
België. 65% van de respondenten geeft aan dat hun werkgever het 
een voordeel vindt als sollicitanten meerdere talen spreken. Ruim 
40% heeft een functie waarvoor kennis van vreemde talen vereist is 
en voor een derde deel is dit niet vereist maar wel gewenst.

Respondenten hebben in hun werk vooral te maken met Engels, Duits 
en Frans. Ongeveer de helft van de respondenten is van plan zijn 
talenkennis uit te breiden of een nieuwe taal te leren.

2.7 | Ondernemerschap

De hogeschool heeft de activiteiten van en aandacht voor haar 
speerpunt Ondernemerschap ondergebracht in het programma 
Ondernemerschap. Het doel hierbij is systematisch bijdragen aan het 
versterken van het ondernemerschap in Limburg. Dit doel heeft in 
het verslagjaar een steeds duidelijkere focus gekregen. De 
hogeschool wil studenten stimuleren het ondernemerschap als een 
beroepsperspectief zien. Allerlei ondernemerschapsactiviteiten 

(minoren, student companies, leergangen voor ‘echte’ ondernemers, 
Hogeschool Zuyd-bedrijven) zijn hierbij instrumenten. Daarnaast is 
het van belang de hogeschool op dit terrein te positioneren als een 
kennisinstelling, die met opleidingen, studenteninzet, onderzoek en 
advies Limburgse (MKB-) bedrijven en instellingen ondersteunt (zie 
ook § 2.3).

Een van de programmalijnen is Ondernemersmentaliteit. Twee 
projecten uit deze programmalijn hebben geleid tot een inventa-
risatie van ondernemerschapsactiviteiten binnen de hogeschool en 
de ontwikkeling van drie minoren: Ondernemerschap, Innovatief 
Ondernemen en Student Company. De resultaten hiervan zijn belegd 
bij de faculteit Commercieel Management, zodat structurele inbed-
ding is gewaarborgd. Vanuit een andere programmalijn, Onder-
nemerschap in Limburg, is gewerkt aan de ondersteuning van 
(bestaand) ondernemerschap in Limburg. Resultaten hiervan zijn de 
doorstart van het Expertisecentrum Ondernemen van de hogeschool, 
de oriëntatie op een MBA-opleiding ‘Entrepreneurship’ in samen-
spraak met partners in Duitsland en België alsmede de start van het 
lectoraat ‘Innoverend Ondernemen & Risicomanagement’. Een van de 
opbrengsten van laatstgenoemd lectoraat is samenwerking met de 
gemeente Sittard-Geleen om in deze gemeente ondernemerschap te 
stimuleren. Een concreet initiatief hierin is het realiseren van een 
Ondernemershuis.

De derde programmalijn Nieuw Ondernemerschap richt zich op het 
initiëren van nieuwe ondernemingen. In 2007 heeft het programma 
een omslag gemaakt van aandacht voor studenten en alumni die een 
onderneming willen starten naast of na hun studie naar aandacht 
voor studenten die in hun studie een onderneming willen starten. 
Financiering en structurele voortzetting van dit laatste traject blijkt 
beter realiseerbaar. De betrokken projectleiders begeleiden in 2007-
2008 acht studenten met het oog op het realiseren van good 
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nieuw centrum voor ondernemen
Maastricht zoekt jonge ondernemers. De stad heeft een heleboel 
jong, creatief talent. Koppel beide aan elkaar en je kunt de stad 
economisch een boost geven. Dat beoogt het Nieuw Centrum voor 
Ondernemen. Hogeschool Zuyd, ROC Leeuwenborgh Opleidingen 
en de gemeente Maastricht ondertekenen een convenant. Dat is 
het startschot voor de ontwikkeling van zo’n centrum, dat jonge 
kunstenaars en techneuten in opleiding bijeen moet gaan brengen, 
zodat er een voedingsbodem ontstaat voor creatieve vernieuwende 
producten. 

cybercrime
Cybercrime drukt een onuitwisbare stempel op de hedendaagse 
samenleving. Velen zijn zich onvoldoende bewust van de gevaren 
die op de loer liggen. Om daar aandacht voor te vragen, organi-
seert Hogeschool Zuyd samen met het RPC Zuid-Limburg de eerste 
European Network Forensic and Security Conference. Zo’n 200 
deelnemers uit zowel de IT-industrie, overheid als het bedrijfsleven 
nemen hieraan deel.

oktober

practices voor de zomer van 2008. Naast dit traject is de Hogeschool 
Zuyd betrokken bij de herpositionering van het initiatief Hoogstarters 
Limburg waarbij meerdere partijen betrokken zijn zoals Universiteit 
Maastricht, Fontys Hogescholen, LIOF en Syntens – het landelijk 
innovatienetwerk voor ondernemers.

2.8 | Feiten en cijfers

Hogeschool Zuyd wil zoveel mogelijk mensen met een relevante 
vooropleiding de mogelijkheid bieden tot het volgen van hoger 
onderwijs. De hogeschool richt haar aandacht tevens op profes-
sionals voor wie zij partner wil zijn in na- en bijscholing. De noodzaak 
hiervan blijkt onder andere uit recent onderzoek van de OESO waar-
uit blijkt dat doorleren boven de dertig in Nederland nog slechts op 
zeer kleine schaal voorkomt (2,9% van de dertigers en 0,8% van de 
veertigers).

instroom
In 2007 zijn 3.755 studenten ingestroomd in het voltijdsonderwijs 
(vt) van de hogeschool. Het aantal instromende voltijdstudenten 
vertoont een lichte stijging ten opzichte van het voorgaande jaar. 
Deze stijging is overigens ook zichtbaar op landelijk niveau.

De instroom van deeltijd- (dt) en duaalstudenten bedraagt 5% van 
het totaal aantal studenten van Hogeschool Zuyd. Dit is lager dan 
haar instroom van 2006. Enkele faculteiten zien hun instroom op dit 
vlak stijgen, zoals Recht, Gezondheid & Zorg, ICT en Sociale Studies. 
Andere faculteiten bieden geen formele deeltijd- of duale opleidingen 
meer aan sinds zij individuele studenten tijdens de opleidingsroute 
maatwerk kunnen aanbieden. Op landelijk niveau is een daling 
zichtbaar in de instroom in het deeltijd- en duaalonderwijs.
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grafiek: instroom van aantal studenten Hogeschool Zuyd 2007 per 
opleidingsvariant

Onderzoek naar de instroomcijfers toont aan dat de faculteiten met 
brede bachelors een significante instroomtoename realiseren, terwijl 
de andere faculteiten samen een dalende instroom laten zien. Het 
marktaandeel van Hogeschool Zuyd in de jaarlijkse nationale 
instroom van HBO-studenten is de afgelopen jaren licht gedaald.

tabel: marktaandeel in nationale instroom HBO

Uit de in § 1.2 gepresenteerde kerncijfers Hogeschool Zuyd blijkt dat 
ook het marktaandeel van de hogeschool in het totaal aantal in het 
HBO ingeschreven studenten sinds 2004 is teruggelopen: van 3,82% 
naar 3,66%.

In het jaar 2008 zal het keren van de dalende instroom en het 
afkalvende marktaandeel de volle aandacht van de hogeschool 
krijgen. Gerichte acties op dit gebied zullen ertoe moeten bijdragen 
dat Hogeschool Zuyd in de Euregio Maas-Rijn een medespeler van 
gewicht op de markt van onderwijs en onderzoek blijft.

Daarnaast brengen ontwikkelingen in de traditionele doelgroep - 
afname van het aantal 17- tot en met 25-jarigen - met zich mee, dat 
de hogeschool zich ook richt op andere doelgroepen met andere 
leerstijlen en andere leerbehoeften. Deze doelgroepen hebben veelal 
minder behoefte aan een complete vierjarige opleiding en beschikken 
deels al over HBO-competenties. Dit vraagt om maatwerkaanbod en -
begeleiding bij opleidingen.
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november

kennisoverdracht naar Java
Vier weken lang vraagt een docententeam van een zorginstelling op 
Java de docenten van de opleiding HBO-Verpleegkunde het hemd 
van het lijf over de probleemgestuurde en competentiegerichte 
onderwijsmethode van deze opleiding. Om de zorg op het Indone-
sische eiland naar een hoger niveau te tillen, willen de docenten 
de onderwijsmethode vernieuwen. De HBO-V opleiding heeft voor 
hen een programma op maat gemaakt, met inleidingen, trainingen, 
excursies en rollenspellen. 

internationaal blaasorkest
Conservatoria worden al snel geassocieerd met klassieke strijk-
orkesten. Juist in Limburg, met zijn ontelbare harmonieën en 
fanfares, speelt ook de blaasmuziek een belangrijke rol. Jan Cober 
brengt een uniek symfonisch blaasorkest op de bühne van het 
Theater Kerkrade. Het orkest bestaat namelijk uit 80 blazers van het 
Conservatorium Maastricht en het conservatorium in Karlsruhe. Op 
het programma staan werken van Stravinsky, Brouwer en Cante-
loube.

HAVO-, VWO- en MBO-instroom
De instroom van HAVO- en MBO-studenten is licht gestegen ten 
opzichte van voorgaande jaren. In 2007 bestond de instroom voor 
45% uit Havisten, voor 23% uit MBO-ers en voor 11 % uit VWO-ers. 
De instroom uit WO, HBO en de overige instroom bedroeg 21% van 
het totaal.
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Bron: Management Informatie Systeem Hogeschool Zuyd
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geslacht en leeftijd
De verhouding tussen mannelijke en vrouwelijke studenten is in 
vergelijking met voorgaande jaren slechts marginaal veranderd. Van 
de studenten is 52% vrouw en 48% man. Dit komt overeen met 
landelijke gegevens. Verhoudingsgewijs zijn veel vrouwen 
ingeschreven in de faculteiten Academie voor Beeldende Kunsten 
Maastricht, Recht, Gezondheid & Zorg, Gezondheid & Techniek, Hoge 
Hotelschool Maastricht, Internationale Communicatie en Sociale 
Studies. Er studeren relatief weinig vrouwen in de faculteiten Bouw, 
Academie van Bouwkunst, HEAO Financieel Management, 
Commercieel Management, ICT, Life Sciences en Techniek. Van alle 
zittende studenten is 14% ouder dan 25 jaar, een lichte stijging ten 
opzichte van vorig jaar. Van de duale studenten is 58% en van de 
deeltijdstudenten 82% ouder dan 25 jaar.

toelating en selectie
De hogeschool paste in het verslagjaar bij de opleiding 
Communication and Multimedia Design (CMD) een instellingsfixus toe 
van 84 instromers. Uiteindelijk heeft de opleiding 75 nieuwe 
studenten welkom geheten in 2007. Zoals uit onderstaande tabel 
blijkt voeren enkele opleidingen aanvullend onderzoek uit om 
geschikte kandidaten voor de instroom te selecteren.

tabel: instroom van aantal studenten bij opleidingen met een aanvullend 
geschiktheidonderzoek

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

2006
219
122
100
323

37
1069

Bron: Management Informatie Systeem Hogeschool Zuyd

2005
272
104
98

323
47

1093

2007
227
106
90

318
41

1056



LIOF ZIET ROL VOOR HOGESCHOOL IN ONTWIKKELING 
LIMBURGSE INDUSTRIE

MKB-bedrijven stappen gemakkelijker naar een hogeschool toe dan 
naar een universiteit. Daarom spelen Hogeschool Zuyd en de lecto-
raten een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van de Lim-
burgse industrie, vindt Jérôme Verhagen, algemeen directeur van NV 
Industriebank LIOF. Daarnaast kan de hogeschool het ondernemersc-
hap helpen beter op de kaart te zetten. 

In 2007 heeft Jérôme Verhagen, sinds anderhalf jaar directeur van 
de Limburgse ontwikkelingsmaatschappij, het hogeschooljaar geo-
pend. “Zo’n uitnodiging getuigt van een open blik naar buiten”, zegt 

hij hierover. Ook het feit dat de collegevoorzitter zijn verkenningen 
voor een nieuw strategisch plan voorlegt aan de key-players in de 
Limbugse economie, spreekt hem aan. “Dat is een teken dat de hoge-
school haar strategie wil verankeren in de regio.” Ontwikkelingen in 
de provincie én in de hogeschool komen zo bijeen en kunnen elkaar 
versterken. Natuurlijk: de core business van een hogeschool blijft 
voor hem het bieden van beroepsonderwijs en het afleveren van ge-
kwalificeerde mensen die aansluiten op de nieuwe richtingen waarin 
de Limburgse industrie zich ontwikkelt. De LIOF-directeur merkt ech-
ter dat de ambities van Hogeschool Zuyd verder reiken dan die 

JÉRÔME VERHAGEN

de ondernemende hogeschool

GESPREK MET:

OVER:

“Regio moet meer profijt halen uit de hogeschool”
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van een pure kennisfabriek. “Ik zie een hogeschool die bezig is zich te 
ontwikkelen tot een kennispoort voor ondernemend Limburg.” 

CRUCIALE BRUGGENBOUWERS
Limburg zet in op een aantal kansrijke thema’s: nieuwe energie, agro/
food, hightech systems, nieuwe materialen en chemie en life sci-
ences. Met curricula die op deze keuzes zijn afgestemd, kan de hoge-
school ervoor zorgen dat straks de juiste mensen op de arbeidsmarkt 
beschikbaar zijn. En de lectoraten kunnen een brug slaan tussen 
de industrie en de kennis om bedrijven te helpen in te spelen op de 
nieuwe thema’s. “Kennistransfer vaart wel bij goedlopende netwer-
ken, een goede communicatie en fysieke nabijheid”, aldus de LIOF-
directeur. “Juist voor het MKB is de afstand tot kennis gemakkelijker 
te overbruggen bij de hogescholen dan bij de universiteit. Daarom 
moet de regio meer profijt halen uit de aanwezigheid van Hoge-
school Zuyd.” Als voorbeeld noemt hij het zonne-energiecluster in 
ontwikkeling op Avantis. Dat is afhankelijk van de hogeschool, qua 
afgestudeerden maar ook qua kennisontwikkeling. De lectoren met 
hun enthousiasme voor bepaalde programma’s en hun netwerken zijn 
in zijn ogen bij uitstek geschikt om de brug te slaan naar het MKB. 
“De lectoren zijn cruciale bruggenbouwers.” In de dagelijkse praktijk 
merkt de LIOF-directeur echter dat het MKB nog onvoldoende in de 
gaten heeft welke kennis er bij de hogeschool te halen valt. 

ONDERNEMERSCHAP ALS VAK
De Limburgse economie heeft ook behoefte aan ambitieuze jonge 
ondernemers in de kansrijke sectoren van de toekomst. Sommigen 
zeggen dat je voor het ondernemerschap geboren wordt. Jérôme 
Verhagen wil dat niet geloven. Met een goed ondernemersklimaat, 
met coaching, financieringsmiddelen en ondersteuning, kun je het 
aantal jonge starters doen groeien. “Zoiets moet bij de hogeschool 
beginnen. Maak ze wegwijs in netwerken, leer ze waar ze support 
moeten zoeken, leg uit dat je meer nodig hebt dan een briljant idee 
om een succesvol ondernemer te worden. Ondernemerschap moet 
net zo’n vak worden als rekenen en taal.” 

VERANDERINGEN OP TIL
Het is voor de provincie ontzettend belangrijk dat er meer onderne-
mers komen. Niet alleen in de industrie, ook in de dienstverlening. 
“De privatisering en commercialisering die je nu bijvoorbeeld in de 
zorg ziet, bieden volop kansen.” Het zijn juist de kleine bedrijven 
die deze kansen oppakken. Daarmee zijn deze kleine bedrijven de 
motor achter de banengroei. “Je mag het rendement echter niet 
alleen afleiden uit het aantal banen dat ze creëren. Het belang gaat 
verder dan alleen de arbeidsplaatsen.” Jérôme Verhagen merkt dat 
zich op dit vlak in Limburg iets begint af te tekenen. Het borrelt. “De 
hogeschool moet er dan wel voor zorgen dat zo’n ondernemerspro-
gramma stap voor stap wortel kan schieten in alle faculteiten. Er 
moet een structurele inbedding zijn, zoiets mag niet van één persoon 
afhangen. We hebben namelijk structureel meer ondernemende 
mensen nodig. En niet alleen als starter, maar ook in de middelgrote 
en grotere Limburgse bedrijven.”

Jérôme Verhagen, 
algemeen directeur NV Industriebank LIOF
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passie voor talen
De faculteit Internationale Communicatie viert feest. De Vertaalaca-
demie bestaat 25 jaar, Oriëntaalse Talen en Communicatie 12½ jaar, 
de Hogere Europese Beroepen Opleiding 5 jaar en 5 jaar geleden 
heeft International Business and Languages het opleidingsaanbod 
compleet gemaakt. Passie voor talen bindt de opleidingen. Gastspre-
ker tijdens de jubileumviering, die door zo’n 250 oud-medewerkers 
en oud-studenten wordt bezocht, is staatssecretaris Frans Timmer-
mans van Buitenlandse Zaken. Ook hij heeft een passie voor talen.

meer profielwerkstukken
Leerlingen van middelbare scholen kunnen al enkele jaren hun pro-
fielwerkstuk maken bij Hogeschool Zuyd. Tot nog toe kan dat alleen 
bij een van de technische opleidingen. Dit initiatief slaat echter zo 
goed aan bij beide partijen, dat nu ook de economische opleidin-
gen zich aansluiten. Drie dagen lang nemen docenten en vooral 
studenten van Hogeschool Zuyd de leerlingen aan de hand en laten 
ze dingen ontdekken. Dat mes snijdt aan twee kanten: studenten 
trainen hun vaardigheden leidinggeven, scholieren maken op een 
andere manier kennis met een opleiding en de hogeschool.

november
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3. Bedrijfsvoering

Het profiel van de hogeschool, inhoud van onderwijs en onderzoek 
en de waardering daarvan door afnemers en omgeving kwamen 
eerder in de dit jaarverslag al aan de orde. In dit hoofdstuk staan de 
facilitators centraal. Medewerkers spelen uiteraard een essentiële rol 
in de primaire processen en de ondersteuning daarvan. 
Personeelsplanning, HRM-beleid en met name deskundigheids-
bevordering komen uitgebreid aan bod en ook de bevindingen van 
Ombudsman en Vertrouwenspersonen zijn opgenomen. De ontwik-
kelingen bij ICT, huisvesting, Arbo & milieu en kwaliteitszorg com-
pleteren dit hoofdstuk.

3.1 | Personeel

De realisatie van de doelen van de hogeschool als kennisonder-
neming is sterk afhankelijk van de inzet van haar medewerkers. 
Daarom is er in het personeelsbeleid ruime aandacht voor de 
kwaliteit van haar mensen. Hogeschool Zuyd wil haar medewerkers 
aanspreken als professionals met een ruim ontwikkeld zelfsturend 
vermogen die in hun handelen deze professionaliteit uitstralen en er 
trots op zijn. Daarin wil de hogeschool dan ook investeren. In 2007 
heeft de hogeschool heldere kaders voor in-, door- en uitstroom van 
medewerkers vastgesteld. Deze zijn via verspreiding van het boekje 
Ruimte bieden, ruimte nemen, HRM-beleid Hogeschool Zuyd aan alle 
medewerkers uitgereikt.

Om deze investeringen mogelijk te maken heeft Hogeschool Zuyd in 
haar IP 2005-2008 het Programma Medewerkers gelanceerd met als 
een van de belangrijke doelen, dat personeelsleden zich ontwikkelen 
en werken aan de realisatie van zes centrale competenties: 
resultaatgerichtheid, klantgerichtheid, gerichtheid op samenwerking, 
omgevingsbewustzijn, materiedeskundigheid en veranderingsge-
zindheid. In een persoonlijk ontwikkelingsplan maken medewerkers 
zichtbaar hoe zij hieraan werken.

Inmiddels is dit programma in december 2007 met succes afgesloten. 
Drie kerndoelen daarin waren: organisatie en medewerkers werken 
aan de verbetering van de zes kerncompetenties; de populatie 
medewerkers is naar aanwezige of in ontwikkeling zijnde compe-
tenties evenwichtig samengesteld en iedere medewerker beschikt 
over een persoonlijk ontwikkelingsplan. 

Daarnaast zijn belangrijke onderdelen van human resources beleid 
geïmplementeerd in de staande organisatie, zoals het regelmatig 
actualiseren van de personeelsplannen van de faculteiten, het voeren 
van functionerings- en beoordelingsgesprekken en het gebruiken van 
het persoonlijk ontwikkelingsplan voor het ontwikkelen van compe-
tenties. Verankering en voortzetting van deze innovatie zal plaats-
vinden via projecten van de Dienst P&O en haar kerntaak van HR-
beleidsadvisering aan het College van Bestuur.
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kengetallen en ontwikkelingen
In totaal waren er in het verslagjaar 2.178 personen werkzaam voor 
de hogeschool, van wie er 1.585 tot het onderwijsgevend personeel 
en 593 tot het onderwijsondersteunend personeel behoren.

Het aantal vertrokken personeelsleden in 2007 bedroeg 208, terwijl 
er in totaal 221 nieuwe medewerkers van start gingen. 123 
medewerkers vonden binnen de hogeschool een andere functie. Het 
aantal personeelsleden - exclusief externe deskundigen en 
gedetacheerden - steeg gedurende de laatste vier jaren van 1.263 
(2004) naar 1.337 (2008). De gemiddelde leeftijd steeg in die periode 
van 46,2 naar 46,7 jaar.

november

Studielink-proof
Als een van de eerste hogescholen in Nederland is Hogeschool Zuyd 
aangesloten bij Studielink. Dit is het nieuwe centrale inschrijfsys-
teem voor het hoger onderwijs. De studenten moeten de gegevens 
hierin zelf bijhouden. Studielink is gekoppeld aan de databanken 
van de IB Groep, waaronder het Examen Registratie Register, als-
mede aan de gemeentelijke basisadministraties. Gegevens worden 
automatisch gecontroleerd. Begin november gaat Hogeschool Zuyd 
als eerste online, omdat de koppeling met de interne systemen is 
gerealiseerd. 

Artisjok: C2C concept
Student company Artisjok, opgericht door ABKM-studenten, scoort 
nationaal en internationaal goed met ontwerpen voor meubels, 
die gebouwd worden volgens het cradle to cradle concept. Het TV-
programma NOVA wijdt een heel item aan de jonge Maastrichtse 
ontwerpers, die daarna uitgenodigd worden op tal van symposia en 
conferenties over het C2C concept. 

onderwijsgevend
ondersteunend
totaal

 werkgever werkgever externe deskundigen en totaal
 Hogeschool Zuyd BV Hogeschool Zuyd Contracting gedetacheerden

FTE
29,7

3,4
33,1

personen
1.585

593
2.178

personen
822
515

1.337

FTE
624,4
427,5

1.051,9

personen
143

74
217

FTE
75,9
45,5

121,3

personen
620

4
624

FTE
730

476,3
1.206,3
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personeelsplanning
Beoogd was dat alle organisatieonderdelen in 2007 zouden 
beschikken over een actueel personeelsplan, dat inzicht verschaft in 
de kwantitatieve en kwalitatieve behoeften aan personeel. De 
realisatie kwam erop neer, dat van de 19 faculteiten er 6 over een 
personeelsplan 2008-2011 beschikten, terwijl 9 faculteiten 
aankondigden dit plan in 2008 te zullen indienen. In 2007 is onder de 
verantwoordelijkheid van de Dienst P&O een project gestart om in 
twee jaar de kwaliteit van personeelsplannen verder te verhogen en 
de sturingsfunctie ervan te versterken.

coördinatie deskundigheidsbevordering
De beoogde implementatie van één loket voor deskundigheids-
bevordering via Zuyd Kompas is geslaagd. Hiermee is een intern 
centrum voor professionele ontwikkeling gerealiseerd, met 
activiteiten op het gebied van deskundigheidsbevordering, 
loopbaanbegeleiding, testen en mobiliteit. In totaal hebben ca. 350 
medewerkers gebruik gemaakt van de diensten van Zuyd Kompas. 
Deze diensten lagen op verschillende terreinen: coaching, 
loopbaanoriëntatie, deskundigheidsbevordering voor teams, 
cursussen didactische vaardigheden, intervisie, en het voeren van 
functionerings- en beoordelingsgesprekken.

professionalisering medewerkers en rol lectoraten
De professionalisering van medewerkers van faculteiten werd in 
belangrijke mate gestimuleerd door de lectoraten van de hogeschool. 
Leden van een kenniskring zijn grotendeels afkomstig uit de 
faculteiten, participeren in de projecten van de kenniskring en 
begeleiden eindwerkstukken van afstudeerders. Enkele lectoraten 
organiseerden workshops, symposia of seminars voor docenten, 
studenten en externen. Op deze wijze betrokken zij ook het werkveld 

en beroepsbeoefenaren bij de kennisontwikkeling. Zo vond er in 
november een landelijke onderzoeksbijeenkomst Kennismanage-
ment: made in Holland plaats, georganiseerd door de kenniskring 
Kennisorganisaties & Kennismanagement van Hogeschool Zuyd en 
de Universiteit Twente.

Hogeschool Zuyd heeft voor 2007 drie accenten geformuleerd op het 
terrein van onderzoek en lectoraten: een onderzoekscultuur 
bevorderen binnen de hogeschool, draagvlak voor onderzoek 
creëren bij docenten en het werk van lectoraten/kenniskringen naar 
buiten brengen. Onderzoek in de hogeschool is gericht op het 
verleggen van grenzen en op niveauverhoging in het onderwijs. Het 
is belangrijk een cultuur te bevorderen waarin kennis ter discussie 
wordt gesteld, docenten hun kennis verruimen en studenten en 
docenten zich actief bezig houden met bedrijven, instellingen en 
beroepenveld. 

In de afgelopen jaren is de betrokkenheid van docenten bij onderzoek 
aanzienlijk toegenomen. Voor 2007 was het streven dat - 
geaccumuleerd over de laatste vier jaren - 10% van de medewerkers 
zou deelnemen aan een kenniskring. Dit percentage werd 
ruimschoots behaald.

tabel: deelname docenten aan kenniskringen Hogeschool Zuyd

%
6,3

aantal
58

aantal
69

%
7,3

aantal
69

%
7,3

aantal
69

%
7,3

         2004 2005 2006 2007
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Enkele leden van de kenniskring krijgen begeleiding in het kader van 
hun promotie. Er waren in 2007 veertien promovendi binnen de 
hogeschool. Hogeschool Zuyd ondersteunt deze promoties door tijd 
beschikbaar te stellen op voorwaarde dat het promotieonderwerp 
relevant is voor het kennisdomein van de faculteiten. Ook dient de 
promotie een project te zijn binnen een lectoraat.

afspraken over deskundigheidsontwikkeling
In 2007 zijn conform planning met alle medewerkers met een 
aanstellingsomvang van ten minste 0,4 FTE afspraken gemaakt over 
hun ontwikkeling. Dergelijke afspraken kwamen tot stand in het kader 
van de jaarlijkse functioneringsgesprekken.

management development voor potentials
Het driejarige traject management development voor potentials 
ondervindt enige vertraging. Een zestal kandidaten bevonden zich in 
2007 in de laatste fase, waarin het functioneren in een positie op het 
niveau van hoger management centraal stond. In het verslagjaar 
hebben vier kandidaten het traject succesvol beëindigd op het 
seniorniveau. In het voorjaar 2008 zullen alle kandidaten dit traject 
afgerond hebben.

In de loop van het gehele traject zijn de volgende resultaten bereikt: 
van de acht kandidaten hebben er inmiddels vier een werkplek op het 
beoogde seniorniveau binnen de organisatie aanvaard en één 
kandidaat een werkplek op een hoog niveau buiten Hogeschool Zuyd. 
Twee kandidaten zijn gestopt en één kandidaat werkt op 
mediorniveau binnen Hogeschool Zuyd.

Het ziet ernaar uit dat de hogeschool het traject niet in deze vorm zal 
voortzetten. Het streven is een managementontwikkelingstraject 
voor een bredere groep medewerkers op te zetten, in samenwerking 
met Zuydkompas. 

december

Hogeschool Zuyd de beste!
Een jaarafsluiting om van te dromen. Op de valreep van 2007 ver-
schijnt de nieuwe editie van de Keuzegids Hoger Onderwijs 2008. 
Voor het eerst vergelijkt de redactie de grotere hogescholen met 
elkaar. Van al die 13 instellingen is Hogeschool Zuyd de allerbeste. 
Fier prijkt ze op een eerste plaats. Een opsteker maar ook een 
uitdaging, zo bestempelt collegevoorzitter Karel van Rosmalen 
de eerste plaats. Op de allerlaatste dag van het jaar, 31 december, 
krijgen alle medewerkers een fles champagne thuis. Om te toosten 
op dit succes.
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management development voor directeuren
De hogeschool voert ook een management development programma 
voor directeuren uit. Dit omvat jaarlijks onder andere een zestal 
gezamenlijke trainingsdagen. In 2007 zijn de waarden en principes 
van de hogeschool gedefinieerd en is er draagvlak voor verkregen. 
Het gaat om grensverleggend vakmanschap, gezamenlijke 
betrokkenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Tevens zijn binnen de hogeschool de platforms van directeuren, die 
volgens kennisdomeinen zijn gegroepeerd, van start gegaan. Deze 
ontwikkelen zich in de richting van fora voor strategisch beleid die 
ook op verzoek van het College van Bestuur opdrachten uitvoeren. 
Vanaf het najaar van 2007 zijn deze beide elementen input voor het 
formuleren van het strategisch beleid van de hogeschool. 
Persoonlijke ontwikkeling heeft vorm gekregen door een programma 
van externe assessments en individuele coaching voor directeuren 
dat in 2007 is afgerond.

verzuim
Het verzuim onder medewerkers bedroeg in 2007 gemiddeld 3,93% 
en laat de laatste twee jaren een dalende lijn zien, zoals onderstaand 
blijkt. De verzuimgegevens wijken niet veel af van de landelijke cijfers. 
De Dienst P&O is in najaar 2005 overgegaan tot standaardisatie van 
verzuimbegeleiding in de hogeschool, met name wat betreft het 
overleg tussen manager, bedrijfsarts en Dienst P&O. In hoeverre de 
geconstateerde daling van het verzuim in Hogeschool Zuyd in relatie 
staat tot deze harmonisatie is nog niet vast te stellen.

tabel: verzuim medewerkers, uitgesplitst naar docenten/ondersteunende 
medewerkers en naar m/v

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

ombudsman
De ombudsman is een onafhankelijk en onpartijdig persoon in 
Hogeschool Zuyd op wie studenten en (sinds september 2007 ook) 
medewerkers een beroep kunnen doen wanneer zij een klacht 
hebben over de hogeschool, de faculteit, de opleiding of de 
medewerkers. De bekendheid van de ombudsman is duidelijk groter 
geworden, studenten klagen gemakkelijker en soms op meerdere 
plaatsen tegelijk. In het volgende overzicht wordt aangegeven op 
welke gebieden de klachten en/of problemen lagen.

verzuim %
mannen
vrouwen
totaal

Bron: Management Informatie Systeem Hogeschool Zuyd

ondersteunende 
medewerkers

4,63
3,70
4,19

totaal
3,95
3,90
3,93

docenten
3,57
4,09
3,75

Bron:  Management Informatie Systeem Hogeschool Zuyd en HBO-Raad. 
*) Landelijk HBO- cijfer over 2007 nog niet bekend.

jaar
verzuim % Hogeschool Zuyd
verzuim % HBO-landelijk

2007
3,93

*)

2006
4,05
4,50

2005
4,86
4,50

2004
4,71
4,70
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ongewenste omgangsvormen
Hogeschool Zuyd heeft een aantal jaren geleden 
vertrouwenspersonen aangesteld om een individuele medewerker of 
student te ondersteunen en te adviseren wanneer deze in de 
hogeschool wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag. 
Vertrouwenspersonen hebben tevens zitting in de externe 
klachtencommissie ongewenste omgangsvormen die in 2008 van 
start zal gaan. Hieronder een overzicht van het aantal klachten en 
andere gegevens over de laatste drie jaren.

Op de Interne Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen is in 
2007 geen beroep gedaan. Aan de werkzaamheden van de 
commissie is in 2007 feitelijk een einde gekomen. Hogeschool Zuyd 
heeft besloten om een externe klachtencommissie in te richten 
samen met Arcus College, Open Universiteit Nederland en 
Universiteit Maastricht. Onder leiding van een onafhankelijk 
voorzitter en gesteund door een ambtelijk secretaris onderzoekt 
deze commissie klachten over ongewenste omgangsvormen op 
verzoek van de klager en/of de vertrouwenspersoon. De commissie 
werkt met kamers,waardoor bij de behandeling van een klacht 
vertegenwoordigers van de eigen instelling nimmer betrokken zijn. 
De eigen vertrouwenspersoon kan de klager terzijde staan bij de 
behandeling van zijn klacht door de externe klachtencommissie.

 2004 2005 2006 2007
communicatie/bejegening 2 5 6 11
examen/tentamenbeoordeling 5 4 6 5
examen/tentamenregeling 5 7 3 9
fraude 1 0 2 0
fi nanciën 2 0 3 5
inschrijving 1 0 0 0
klachtprocedure 1 1 0 0
onderwijskwaliteit 3 3 2 5
onderwijsorganisatie 3 4 3 3
anders 3 4 1 3
totaal 24 28 26 41

Bron:Jaarverslagen 2004-2007 Ombudsman

 

 2005 2006 2007 2005  2006  2007 2005  2006  2007 2005  2006  2007  2005  2006  2007
student 
medewerker   
totaal

Bron:Jaarverslagen 2005-2007 Vertrouwenspersonen

        klacht melding    consult  ondersteuning  verwijzing

1

1

1

1

25
8

33

13
20
33

15
19
34

4
5
9

1
1

3
5
8

10

10

8
1
9

5

3

6

6

4
1
5

3

3
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CAO-overleg
Van werknemerszijde werd er in 2007 aan het CAO-overleg van 
Hogeschool 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 
overeenstemming bereikt over de volgende aangelegenheden:

- regeling functioneren en beoordelen Hogeschool Zuyd;
- begroting decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen 2008;
- looptijd Sociaal Plan Reallocatie. 

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

- human resources visie van Hogeschool Zuyd;
- sociaal jaarverslag 2006;
- sociaal plan Hogeschool Zuyd – hoofdlijnen reorganisatie ABKM;
- resultaten invoering 40-urige werkweek;
- aanstellingsbeleid Hogeschool Zuyd;
- decentrale arbeidsvoorwaardenmiddelen 2006-2007;
- plaatsbepaling functiehuis Château Bethlehem;
- openstaande en vervulde vacatures.

3.2 | ICT

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 technologie voeden en versterken en richt investeringen sterk 
op de kwaliteitsbeleving door studenten. Bovendien moeten de 
investeringen anticiperen op de toekomstige onderwijsontwik-

kelingen en de kwaliteitsbeleving van de student mogelijk maken. 
Hieronder een kort overzicht van de voornaamste resultaten op ICT-
gebied in 2007:

- Implementatie van software voor geïntegreerde bedrijfsvoering 
 (ERP, AXAPTA, DYNAMICS AX); projecten inzake financiën, 
 projectadministratie, HRM en relatiemanagement zijn in 2007 
 gevorderd. 
- Invoering van het Blackboard Content System en van 
 elektronische student- portfolio’s; inmiddels wordt in 80 à 90% 
 van de opleidingen van Hogeschool Zuyd het elektronisch 
 portfolio ingezet als instrument voor studenten onder andere 
 ten behoeve van studiebegeleiding en beoordeling.
- Verdere uitbouw van de servicecoördinatie; de gehele 
 hogeschool kan nu gebruik maken van het incidentmanagement-
 systeem.
- Verdere vormgeving aan het project notebook voor studenten; 
 na een start van 500 studenten met een eigen notebook, zijn er 
 in het verslagjaar 2000 nieuwe studenten bijgekomen, die in 
 vrijwel alle gebouwen draadloos kunnen inloggen op het 
 netwerk. 
- Migratie naar Windows 2003 serverbeheer en Exchange 2003 
 berichtenbeheer is afgerond. waarbij alle servers zijn 
 ondergebracht in een serverpark; koppelingen tussen systemen 
 hebben hun vruchten afgeworpen in procesvereenvoudiging 
 bijvoorbeeld bij betaling van collegegelden.
- Hogeschool Zuyd maakt als een van de eerste hogescholen 
 gebruik van Studielink; de inschrijving door een student bij een 
 rijksbekostigde opleiding aan een hogeschool of universiteit  
 wordt tevens direct geregistreerd bij de IB-Groep.
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3.3 | Huisvesting

Hogeschool Zuyd is gehuisvest in drie steden: Heerlen, Maastricht en 
Sittard-Geleen. De twee huidige locaties in Sittard-Geleen 
(Havikstraat en Sportcentrumlaan) zullen in 2012 plaats gaan maken 
voor nieuwbouw op de locatie Dobbelsteen in het centrum van de 
stad. Begin 2007 is een intentieovereenkomst getekend tussen de 
gemeente Sittard-Geleen en Hogeschool Zuyd om te komen tot 
nieuwbouw, waarin meerdere gebruikers hun plek zullen vinden en 
waarin het behalen van synergie tussen de gebruikers een belangrijk 
doel is.

Naast Hogeschool Zuyd zullen het bestuurscentrum van Sittard-
Geleen, museum Het Domein en een poppodium in de gebouwen 
worden gehuisvest. Tevens zullen commerciële functies als retail en 
horeca worden toegevoegd. Er is inmiddels een ruimtelijk programma 
van eisen gemaakt en de architectenselectie is gestart.

De voornaamste verbouwingen en aanpassingen in 2007 staan 
hieronder per stad op een rijtje.

Heerlen
- Het College van Bestuur heeft op de eerste verdieping aan de 
 centrale hal een nieuw onderkomen gekregen, in de directe 
 nabijheid van de primaire processen van de hogeschool.
- De voorbereidingen voor de herinrichting van de faculteit 
 Onderwijs zijn ver gevorderd. Omdat de ingrepen ten behoeve 
 van het verbeteren van het binnenklimaat zo ingrijpend zijn dat 
 ze alleen in een lange lesvrije periode kunnen worden uitgevoerd 
 zullen de verbouwingswerkzaamheden pas starten in het 
 voorjaar van 2008. 

- Ten behoeve van de samenwerking van de faculteiten Life 
 Sciences en Techniek met het ROC Arcus College zijn voor Arcus 
 enkele leslokalen gerealiseerd.
- In het kader van de samenwerking met de Provincie Limburg zijn 
 laboratoria verbouwd om het provinciale milieulaboratorium te 
 kunnen huisvesten.

Maastricht
- Van de grootschalige verbouwing van de locatie Brusselseweg is 
 de verbouwing van gebouwdeel Ravelijn gerealiseerd en is in 
 samenwerking met cateraar Sodexho de uitgifte en de inrichting 
 van het restaurant gemoderniseerd.
- Op de locatie Hoge Hotelschool Maastricht is gestart met het 
 uitbreiden van het onderwijsgebouw. De ruwbouw is inmiddels 
 ver gevorderd; ingebruikname wordt verwacht medio 2008.
- In de Academie voor Beeldende Kunsten is een aantal 
 functionele aanpassingen uitgevoerd: de hellingbaan is 
 aangepast en op grond van ARBO-regels zijn enkele 
 werkplaatsen aangepast. Op korte termijn zullen ook in de 
 keuken aanpassingen worden uitgevoerd. Verder vinden er 
 verbouwingen plaats teneinde de Academie voor Bouwkunst 
 hier te kunnen onderbrengen. 
- In de Toneelacademie zijn aanpassingen uitgevoerd om de 
 opleiding Theaterkostuumontwerp te kunnen huisvesten. De 
 afronding hiervan heeft plaatsgevonden in augustus.
- De locatie Tongersestraat is afgestoten; ook de locatie 
 Brusselsestraat zal per 15 februari 2008 worden afgestoten.

Sittard-Geleen
- Om de grote instroom van studenten te kunnen huisvesten zijn 
 enkele noodlokalen bijgeplaatst aan de Havikstraat. De krapte in 
 de Sittardse locaties heeft voortdurende aandacht, mede van-
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 wege de al twee achtereenvolgende jaren onvoorzien grote 
 studenteninstroom. Voor de komende jaren zullen verbeteringen 
 aan de gebouwen plaatsvinden.

3.4 | Arbo en milieu

Plezier hebben in het dagelijks werk is niet alleen stimulerend en 
motiverend maar vormt ook een belangrijke voorwaarde om tot uit-
stekende prestaties te kunnen komen. Zorgdragen voor een positieve 
arbeidsbeleving is dan ook een belangrijke organisatiedoelstelling 
van Hogeschool Zuyd. Deze visie is de basis geweest bij de vorm-
geving van de in 2007 opgerichte eigen arbodienst Zuyd Arbo en de 
door haar ontplooide activiteiten.

In 2007 is het arbo-beleid opnieuw geformuleerd, ten gevolge van 
voortgeschreden inzicht en gewijzigde wetgeving. Tevens is er een 
nieuwe systematiek van risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) 
ingevoerd, die beter aansluit op de jaarlijkse planning- en 
controlcyclus van faculteiten en ondersteunende diensten.

welzijnsonderzoek
Voor het Werkbelevingsonderzoek Hogeschool Zuyd 2007 vulde bijna 
40% van de medewerkers een vragenlijst in. De belangrijkste con-
clusie hieruit, vergeleken met de referentiegroep, is dat Hogeschool 
Zuyd over het algemeen neutraal tot negatief scoort op de gemeten 
energiebronnen. Er is hier een hogere waardering voor besluitvor-
ming en stimulerend leiderschap, maar minder waardering voor auto-
nomie, billijkheid, communicatie, ontplooiingsmogelijkheden en 
sociale steun.

Bij de werkstressoren is de werk/thuis-interferentie de belangrijkste 
voorspeller van werkstress. Naar aanleiding van dit onderzoek wil de 
hogeschool de factoren die het werk plezieriger maken beïnvloeden 

en ervoor zorgen dat iedereen zijn werk in een stimulerende en 
motiverende omgeving kan verrichten. De organisatie wil hierbij 
leren van goede voorbeelden binnen de hogeschool, bijvoorbeeld op 
het gebied van leiderschap, feedback en ontplooiing.

overige ontwikkelingen
De voorgenomen samenwerking met het KANS-centrum Maastricht is 
nog niet gerealiseerd (KANS: Klachten over Arm, Nek of Schouder, 
voorheen met RSI aangeduid). Het overleg van faculteit Gezondheid 
& Zorg en dienst Personeel & Organisatie met Universiteit Maastricht 
dienaangaande loopt nog. Naar verwachting zal deze samenwerking 
in 2008 daadwerkelijk gestalte krijgen.

Naar aanleiding van een verzoek van de landelijke CAO-partijen heeft 
de Stichting Mobiliteitsfonds HBO in 2007 de opdracht gekregen een 
arbo-catalogus te ontwikkelen in samenwerking met een klankbord-
groep uit het HBO, waarin ook Hogeschool Zuyd is vertegenwoordigd. 
Naar verwachting is deze catalogus medio 2008 beschikbaar. De 
klankbordgroep wordt ook betrokken bij de ontwikkeling van een 
specifiek RI&E systeem voor het HBO.

milieu
De activiteiten op gebied van milieu zijn in 2007 gericht op duurzame 
bouw en energie. Bij het vormgeven van de geplande nieuwbouw te 
Sittard-Geleen wordt rekening gehouden met de principes van 
duurzaam bouwen. Afgesproken is dat hierbij nadrukkelijk wordt 
gekeken naar de tweede programmaperiode van Duurzame 
ontwikkeling in het HBO (2008-2011).

In 2007 zijn voorbereidingen getroffen om het gebouw in Heerlen 
aan te passen aan de huidige onderwijsvormen. Ook is hierbij 
gekeken naar het binnenklimaat en de mogelijkheden om gebruik te 
maken van duurzame en energiebesparende technieken. Het blijkt 
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echter niet mogelijk te zijn gebruik te maken van zogenaamde ‘low-
ex’ oplossingen zoals lage temperatuur verwarming. Wel is 
onderzocht of er andere technieken bruikbaar zijn als cascade 
systemen, of koppeling warmtepomp en HR-ketelverwarming.

Als uitvloeisel van het energiebesparingsplan is in 2007 in 
samenwerking met het bedrijf Strukton-Worksphere een onderzoek 
gestart naar de energiebasislast van het gebouw te Heerlen. Als 
vervolg hierop wordt samen met Senter/Novem in 2008 gestart met 
een energiezorgsysteem ter beheersing van het energieverbruik.

3.5 | Kwaliteitszorg

Naar aanleiding van de opgedane ervaringen met externe en interne 
kwaliteitszorg heeft het College van Bestuur bepaald dat vanaf 2007 
alle opleidingen van de hogeschool permanent accreditatiewaardig 
dienen te zijn, onafhankelijk van externe visitatie en accreditatie. Elke 
opleiding dient daartoe aan een aantal kwaliteitscriteria te voldoen, 
zijnde de beoordelingskaders van de NVAO alsmede specifieke eisen 
van Hogeschool Zuyd.

informatiedossier
Om de vereiste kwaliteit te kunnen vaststellen, verlangt het college 
dat elke opleiding een ‘informatiedossier’ samenstelt en continu 
bijhoudt. Hierin beschrijft de opleiding de bereikte stand van zaken 
met betrekking tot een reeks van onderwerpen, zoals 
onderwijsresultaten, personeelskwaliteit en voorzieningenniveau. 
Het informatiedossier van de opleiding dient permanent ‘op orde’ te 
zijn. Uit opgave van faculteitsdirecteuren over het verslagjaar 2007 
bleek dat 10 faculteiten hun informatiedossiers op orde hadden, 7 
faculteiten gedeeltelijk en 2 faculteiten niet. Vanaf het jaar 2008 zal 
de toetsing van de informatiedossiers worden verricht door de Audit 
& Control Groep van de hogeschool.

lectoraten
Het ministerie van OCW heeft de kwaliteitszorg voor lectoraten tot 
2009 aan SKO toegewezen. In de tussentijd subsidieert SKO landelijk 
vijf projecten waarin hogescholen zelf een kwaliteitssysteem voor 
lectoraten opzetten. Een van die projecten is toegewezen aan 
Hogeschool Zuyd die daarin samenwerkt met Avans Hogeschool in 
Noord-Brabant. Uitgangspunt is dat de kwaliteitszorg voldoet aan de 
deugdelijkheidscriteria die SKO vooraf heeft geformuleerd maar ook 

dat de inspanningen hiervoor in verhouding staan tot de omvang van 
de lectoraten. Er zijn vier lectoraten van de hogeschool bij dit project 
betrokken: Kennisorganisaties & Kennismanagement, Comparative 
European Social Research & Theory, Toerisme & Cultuur en Techno-
logie in de Zorg. De resultaten van het project zullen in 2008 worden 
vergeleken met de resultaten van Avans Hogeschool en worden in-
gebracht bij SKO. Hogeschool Zuyd heeft dan in het project haar 
eigen interne werkwijze ontwikkeld.

ondersteunende diensten
De ondersteunende diensten hebben in 2007 belangrijke 
vorderingen gemaakt ten aanzien  van kwaliteitszorg. Uitgangspunt 
is dat de dienstverlening wordt uitgevoerd conform de gemaakte 
afspraken en voldoet aan de eisen en wensen van de klant. Om aan 
deze verwachtingen te kunnen voldoen moet de kwaliteitszorg 
structureel zijn ingebed in de jaarcyclus van de ondersteunende 
dienst. In het verslagjaar zijn onder andere ontwerpen tot stand 
gekomen voor producten- en dienstengidsen, procedures klachten-
afhandeling, klanttevredenheidsmetingen, jaarrapportages en 
verbeterplannen.





WERKVELD BEPAALT DE INHOUD, DE OPLEIDING 
DE COMPETENTIES

People & Business Management: de naam van deze nieuwe brede 
bachelor zegt het zelf: hier worden jonge managers opgeleid die 
weten hoe het beste uit mensen te halen, om zo hun business een 
boost te geven. Je mag verwachten dat zo’n opleiding zelf ook onor-
thodoxe oplossingen bedenkt.

Het Studenten Service Centrum is de plek waar studenten altijd kun-
nen binnenlopen voor vragen, ontmoetingen met medestudenten, in 
groepjes te werken of te studeren. Deze ruimte is speciaal ingericht. 
Hier staat geen traditioneel schoolmeubilair, dat een generatie lang 

mee moet. Nee, een leuke lounge set, een tafel met stoelen in frisse 
kleuren, een moderne schemerlamp. “Studenten spreekt dit aan. Dit 
is hun leefwereld. We gaan nu alle lokalen met zulk meubilair inrich-
ten”, zegt Trui ten Kampe, directeur van de nieuwe faculteit People 
& Business Management, waarin de opleidingen MER, Personeel & 
Arbeid en MZD zijn opgegaan tot één nieuwe, brede bachelor PBM. 

‘LUMMELTIJD’
Trui ten Kampe is tijdens de ontwikkeling van de brede bachelor 
PBM met het hele team, toen 45 medewerkers, vier keer de hei op 

“Het bedrijfsleven vindt ons relevant”

TRUI TEN KAMPE

vorming brede bachelor People & Business Management

GESPREK MET:

OVER:
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Trui ten Kampe, 
faculteitsdirecteur

gegaan. Dit waren sessies van telkens twee dagen. Want dan is er 
genoeg ‘lummeltijd’, zoals ze het uitdrukt. “Je bent dan veroordeeld 
tot elkaar. Je raakt ’s avonds in gesprek met elkaar, ontdekt gemeen-
schappelijke punten.” Zo heeft ze de vooroordelen omgebogen naar 
sterktes. “Na twee ronden zag je dat men de beelden al begon bij 
te stellen. Toen hebben we de sterke punten van eenieder bij elkaar 
gedaan en gemixt.” 

CULTUUR OP BASIS VAN PRINCIPES
De cultuur die er nu is ontstaan, is niet gestoeld op gedragsregels 
maar op principes. Alles over elkaar mogen zeggen, bijvoorbeeld. 
Nog een aantal principes: erkenning voor elkaar, vertrouwen, op 
elkaar aan kunnen, veiligheid, liefde voor elkaar. “Ik geef geen lei-
ding, maar faciliteer”, zegt Trui over haar rol als faculteitsdirecteur. 
Transparantie is een sleutelwoord in haar aanpak. Takenpakketten en 
taaknormen van iedereen zijn openbaar. Niets gebeurt met dwang, 
maar alles op basis van ambities en vrijwilligheid. “Ik ben niet uit op 
macht. Het reguleert zich vanzelf. Als einzelgänger zul je snel tegen 
de principes aanlopen. De groep corrigeert dit vanzelf.” De docenten 
werken nu met z’n allen in één open kantoortuin. Zo ontstaan spon-
tane netwerken. 
Naar de studenten toe wil men vooral een cultuur waarin studenten 
voelen dat ze er toe doen. 

ONDERWIJSONTWIKKELING IN TGV-TEMPO
Tegelijkertijd met de cultuurvorming heeft Trui ten Kampe de 
ontwikkeling van het nieuwe curriculum aangepakt, in een TGV-
tempo. Als het eerste studiejaar afloopt, is het curriculum voor alle 
vier de leerjaren ontwikkeld. “Anders blijf je vier jaar in de stress 
zitten.” Consulteren en beoordelen, typeren dit deel van het proces. 
Een projectgroep, bestaande uit zes docenten, ondersteund door een 
ZuydPOOL-medewerker, hebben de brede bachelor PBM ontwikkeld 

in continue samenwerking met het volledige team. Experts uit het 
docententeam hebben onderdelen uitgewerkt. Er werd geregeld een 
terugkoppeling georganiseerd. “Daardoor zie je draagvlak ontstaan. 
Vanuit drie verschillende bloedgroepen ging men samenwerken. 
Medewerkers gaan zien dat het nieuwe onderwijs hun ding is.” 
Bij de daadwerkelijke implementatie van het nieuwe onderwijs staat 
er een implementatieteam klaar om de lopende zaken op te pakken, 
en eventueel bij te stellen. Zodoende kan de docent zich blijven con-
centreren op zijn kerntaak: de student. 
Bovendien heeft de faculteit het Studenten Service Centrum. Niet 
alleen studenten kunnen er terecht, ook de docenten. Trui ten 
Kampe: “Zo’n omslag van vakdocent naar coach betekent bijna een 
identiteitsverlies. Daarom moet je de docenten veiligheid bieden.” 

WERKVELD
De nieuwe faculteit werkt intensief samen met het werkveld. Cocre-
atie, noemt Trui ten Kampe de aanpak. “Wij hebben onze expertise in 
het bepalen van HBO-competenties, onze externe partners bewaken 
de actualiteit en de ernst.” In leerjaar 3 en 4 zal die samenwerking 
alleen maar intensiever worden. Samen met het werkveld worden 
projecten bedacht. “We geven het derde en vierde jaar weg aan het 
werkveld, want dat kan veel beter de inhoud formuleren dan wij. Niet 
de competenties, dat is onze kerntaak.” Het bedrijfsleven reageert 
positief op deze nieuwe aanpak. En de docenten? “Onlangs maakte 
een docent de opmerking geen last te hebben van het management. 
Eigenlijk zou dat een standaard vraag in elke evaluatie moeten zijn: 
heb je last van het management?”
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4. Financieel jaarverslag

Het jaar 2007 werd afgesloten met een positief resultaat van ruim 
K€ 615. Dit resultaat, de overwegend positieve resultaten in de 
meerjarenraming 2008 – 2011 en de control op de financiën van de 
hogeschool bieden een basis voor verantwoord investeren met name 
ook voor de nieuwbouw in Sittard. In de jaarrekening is een 
voorziening van M€ 1,7 getroffen voor de reorganisatie van de 
faculteit Academie voor Beeldende Kunsten. Het feitelijk hiervoor 
benodigde bedrag kan afwijken van de getroffen voorziening.

4.1 | Financieel beleid, sturing en instrumenten

Het financieel beleid van de hogeschool werd in 2007 vorm gegeven 
door aanpak van de volgende zaken:

- de zorg voor de continuïteit van de hogeschool door middel van 
 strakke bewaking van exploitatieresultaten, solvabiliteit en 
 liquiditeit, alsmede door verdere ontwikkeling van 
 controlinstrumenten;
- in 2007 zijn kaders vastgesteld voor in- en externe verrekening 
 van kosten in verband met project- en contractactiviteiten;
- de voorbereiding van besluitvorming voor de financiering van de 
 nieuwbouw in Sittard en herinvesteringsprojecten op de andere 
 locaties;
- in 2007 werd het besluit genomen voor de ontwikkeling van een 
 nieuw verdeelmodel voor de rijksbijdragen en de inrichting van 
 de interne budgettering op basis van studiejaar in plaats van 
 kalenderjaar.

kwartaalrapportages
In 2007 werden de kwartaalrapportages (eindejaarsprognoses) van 
de organisatieonderdelen vanaf het tweede kwartaal verwerkt in een 
financieel bestuursverslag op hogeschoolniveau. Deze werkwijze 
biedt goede vooruitzichten voor doorontwikkeling tot integrale 
managementrapportages, die ook zicht beogen te geven op de 
samenhang tussen operationele resultaten als studierendement en 
financiële.

De betrouwbaarheid van de managementrapportage zal verder 
vergroot moeten worden door versterking van de interne controle. 
Inmiddels is een systematiek beschikbaar voor soft-closing ter 
bewaking van de volledigheid en tijdigheid van de financiële 
gegevens. Hier ligt voor het jaar 2008 een belangrijke opdracht tot 
verdere uitwerking. Ook in dit kader is in 2007 door projectbureau 
ZuydPOOL een aanzet gemaakt voor de ontwikkeling van het 
instrument project control.

4.2. | Inkomstenbronnen

De inkomsten van de hogeschool bestaan uit collegegelden, 
rijksbijdrage en overige opbrengsten in de vorm van 
contractactiviteiten en projectsubsidies.

rijksbijdrage en collegegelden
Het exploitatiedeel van de rijksbijdragen is in 2007 ten opzichte van 
2006 met ruim 4% verhoogd als compensatie voor prijsstijgingen. 
Naast prijscompensatie is de rijksbijdrage nog eens met 4% 
toegenomen als gevolg van stelselwijzigingen in de financiering van 
de risico’s van werkeloosheid, arbeidsongeschiktheid en de 
lectoraten en aanvullingen ten behoeve van kennisinnovatie.
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contractopbrengsten en projectsubsidies
De contractopbrengsten worden sinds de invoering van de 
expertisecentra in 2006 gerealiseerd bij de faculteiten. De in 2007 
gerealiseerde omzet bedroeg M€ 2,5. De afgelopen drie jaren 
varieerde de omzet contractactiviteiten tussen M€ 2,5 en M€ 3,0. 
De omvang van uitgevoerde subsidieprojecten was in 2007 M€ 3,3 
tegenover M€ 2,9 in 2006. 

4.3 | Algemene beschouwing resultaat 2007

Hogeschool Zuyd behaalde in 2007 een positief resultaat van M€ 0,6 
tegenover een begroot negatief resultaat van M€ 0,5. Het financieel 
resultaat van de hogeschool is derhalve M€ 1,1 gunstiger dan 
begroot. De baten zijn M€ 5,0 hoger en er is een beter resultaat op 
de renterekening van M€ 0,4. De lasten uit de operationele 
bedrijfsvoering zijn M€ 4,3 hoger dan begroot.

Belangrijkste hogere baten zijn de rijksbijdragen (M€ 3,8) en de 
collegegelden (M€ 0,1). Daarnaast zijn er hogere opbrengsten uit 
detacheringen en uitkeringen voor medewerkers (M€ 0,3), hogere 
studentenbijdragen (M€ 0,4) en hogere huuropbrengsten (M€ 0,1). 
De opbrengsten uit contractactiviteiten en subsidieprojecten 
bedroegen samen M€ 5,8 en waren hiermee nagenoeg conform 
begroting.

De hogere lasten bestaan voor M€ 3,1 uit personeelslasten en M€ 1,2 
uit materiële lasten. De personeelslasten zijn inclusief de 
noodzakelijke voorzieningen voor de reorganisatie van de faculteit 
Academie voor Beeldende Kunsten en van stelselwijzigingen in de 
financiering van de risico’s van werkeloosheid en arbeidsongeschikt-
heid. De totale dotatie aan beide  voorzieningen bedraagt M€ 5,7 en 
is hiermee M€ 3,6 hoger dan begroot.

De reguliere personeelslasten vallen dus M€ 0,5 lager uit dan 
begroot. Dit ondanks een grotere formatie (1,93%) en hogere lasten 
personeel-niet-in-loondienst (M€ 0,6), welke samen geleid hebben 
tot een hogere personeelsinzet van M€ 2,0. Het hierna resterende 
begrotingsverschil van M€ 2,5 is het gevolg van een gunstiger 
gemiddelde personeelslast (GPL) dan begroot.

De hogere materiële lasten zijn beheerslasten. Voor een deel (M€ 
0,4) worden deze gecompenseerd door hogere studentenbijdragen, 
onder andere als gevolg van toename van het aantal studenten.

De resultaatontwikkeling van de organisatieonderdelen kan als volgt 
worden weergegeven:
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In bovenstaande tabel zijn de ‘overige opbrengsten’ inclusief M€ 1.0 
rentebaten en geldt voor de ‘materiële lasten’ dat daarin M€ 2.0 
rentelasten zijn opgenomen. Opvallend zijn de positieve resultaten 
van de ondersteunende diensten, de centrale budgetten en de 
huisvesting (totaal M€ 3,0) naast de overwegend negatieve 
resultaten van de faculteiten (totaal -M€ 2,6). Het negatieve 
resultaat van de faculteiten is voor M€ 1,1 afkomstig van het 
hoofdproces innovatie, waarmee vernieuwing van het onderwijs 
wordt gefinancierd.

Het overschot op het budget van de ondersteunende diensten over 
2007 heeft het mogelijk gemaakt vanaf 2008 een groter deel van de 
rijksbijdragen aan de faculteiten te besteden. Het positieve resultaat 
op huisvesting is het gevolg van uitgestelde investeringen.

tabel: resultaatontwikkeling van de organisatieonderdelen van Hogeschool Zuyd in bedragen x K€1.000

baten
 rijksbijdragen
 collegegelden
 overige opbrengsten
 interne baten

lasten
 personeelslasten
 materiële lasten
 interne lasten

resultaat
begroot
verschil

faculteiten

39,5
19,8
8,9

14,2
82,4

58,6
12,7
13,7
85,0

-2,6
-2,8
0,2

lectoraten

1,7

1,7
0,3
3,7

2,7
0,4
0,4
3,5

0,2
0,1
0,1

diensten

16,7

1,2
1,7

19,6

12,4
5,5
0,8
18,7

0,9
0,0
0,9

CvB / staf

2,3

0,2

2,5

1,9
0,4
0,0
2,3

0,2
0,0
0,2

budget 
centraal

8,4

2,0
1,7
12,1

5,7
1,9
3,6
11,2

0,9
1,8

-0,9

contracting

0,3

0,3

0,3

0,3

0,0
0,0
0,0

totaal

81,3
19,8
14,6
30,6
146,3

81,6
33,3
30,8
145,7

0,6
-0,5

1,1

huisvesting

12,7
0,0
0,3

12,7
25,7

0,0
12,4
12,3
24,7

1,0
0,4
0,6
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4.4 | Balans en exploitatierekening

Hieronder volgt een weergave van de financiële positie en het 
financieel resultaat van Hogeschool Zuyd.

tabel: geconsolideerde balans per 31 december 2007 (bedragen x € 1.000)

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 egalisatie-
rekening investeringssubsidies. De solvabiliteitspositie in 2007 is 
gelijk aan die van 2006 en bedraagt 34%. In het financieel beleid van 
Hogeschool Zuyd is een ondergrens van 25% gesteld, waaruit de 
conclusie volgt, 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. De ontwikkeling van deze verhouding is als volgt. In 
2006 is sprake van 95,3% en in 2007 is deze toegenomen tot 
101,8 %. In haar financieel beleid heeft de hogeschool voor liquiditeit 
een norm gesteld tussen 80 en 120%. Voor verder inzicht in de ont-
wikkeling van de liquiditeit wordt verwezen naar het kasstroom-
overzicht verderop.

activa
 vaste activa
 vlottende activa
 totaal activa

passiva
 eigen vermogen: reserves
  eigen vermogen: egalisatierekening 

investeringssubsidies
 vreemd vermogen
 totaal passiva

2006

98.537
30.411
128.948

30.909

12.812
85.727
128.948

2007

97.041
32.347
129.388

31.524

12.123
85.741
129.388
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resultaat 2007
Het exploitatieresultaat naar opbrengst- en kostenrubrieken is 
samengevat in de onderstaande geconsolideerde exploitatierekening: 

tabel: geconsolideerde exploitatierekening 2007, in bedragen x € 1.000

4.5 | Overige relevante overzichten

kasstroomoverzicht
Onderstaand kasstroomoverzicht geeft inzicht in de ontwikkeling van 
de liquide middelen.

tabel: kasstroomoverzicht, in bedragen x € 1.000

De omstandigheid dat de investeringen op materiële vaste activa 
lager zijn dan de afschrijvingen ( 2007: M€ 1,4) heeft al enkele jaren 
de positieve kasstroom gunstig beïnvloed. Met de uitvoering van het 
strategisch huisvestingsplan in het vooruitzicht zal deze trend vanaf 
2008 doorbroken worden.

kasstroom uit:
operationele activiteiten
investeringsactiviteiten
fi nancieringsactiviteiten

mutatie liquide middelen

beginstand liquide middelen
eindstand liquide middelen

2006

7.821
-2.907
-1.837

3.077

15.051
18.128

2007

8.067
-5.668
-1.858

541

18.128
18.669

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

fi nanciële baten en lasten:
rentebaten
rentelasten
saldo fi nanciële baten en lasten

exploitatieresultaat

realisatie 
2007

80.536
689

19.774
5.787
8.076

114.862

81.686
7.163

24.181
113.030

1.832

784
2.001
-1.217

615

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

begroting  
2007

76.793
661

19.647
5.521
7.233

109.855

78.555
7.353

22.789
108.697

1.158

600
2.218
-1.618

-460
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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 behaalde gezamenlijk resultaat 
van de organisatieonderdelen College van Bestuur en staf, de 
centrale budgetten, de lectoraten en de ondersteunende Diensten. 
Het totaal van de faculteitsreserves is vanaf 2007 voor het eerst 
negatief. In de nabije toekomst zal een groter deel van de 
beschikbare middelen toegewezen worden aan het primaire proces, 
i.c. de faculteiten. Deze extra middelen zullen in eerste instantie de 
negatieve reservepositie van de faculteiten moeten oplossen. De 
centrale reserve behoeft niet verder meer te groeien, aangezien de 
doelstelling door de hogeschool is bereikt.

voorzieningen
Het overzicht voorzieningen geeft inzicht in de toekomstige 
verplichtingen.

tabel: overzicht voorzieningen, in bedragen x  € 1.000

De dotatie aan de voorziening personeel is eerder al toegelicht. De 
noodzakelijke hoogte van de voorziening onderhoud gebouwen kan 
nog niet vastgesteld worden. Hiertoe zal in 2008 het meerjaren-
onderhoudsplan geactualiseerd worden.

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

faculteitsreserves
centrale reserve
BV Contracting
egalisatierekening 
investeringssubsidies

saldo
31-12-2006

1,4
28,9

0,6

12,8
43,7

bestemming
resultaat

-2,6
3,2
0,0

0,6

overige
mutaties

-0,7
-0,7

saldo
31-12-2007

-1,2
32,1
0,6

12,1
43,6

personeel
afstudeerfonds
onderhoud 
gebouwen
waarborgfonds

saldo
31-12-2006

6.710
500

908
498

8.616

dotaties

5.742
44

620

6.406

onttrekkingen 

2.494
44

898

3.436

vrijval

118

118

saldo
31-12-2007

9.840
500

630
498

11.468
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Intern zijn deze inventarisaties door de eigen Commissie Helderheid 
Bekostiging beoordeeld op mogelijke strijdigheid met de genoemde 
regelgeving. Conclusie van deze beoordeling is, dat in geen van de 
gemelde activiteiten en gebeurtenissen sprake is van strijdigheid met 
de van toepassing zijnde regelgeving. Verantwoordingsinformatie is 
voor controledoeleinden - verbijzonderd naar de vier thema’s - 
opgenomen in de bijlagen bij Jaarrekening 2007, bestemd voor het 
agentschap CFI van het Ministerie van OCW.

beloning bestuurders

tabel: beloning bestuurders Hogeschool Zuyd in 2007 – alle bedragen in €

honorering toezichthouders
De honorering voor de voorzitter van de Raad van Toezicht bedroeg 
in het verslagjaar € 11.109. Voor de leden bedroeg deze € 8.624. 
In 2007 is in totaal € 57.788 aan honorarium uitgekeerd aan de Raad 
van Toezicht.

naam functie totaal vast variabel vergoedingen en totaal belastbaar
   inkomen inkomen werkgeverslasten  loon
drs. C.M.A. van Rosmalen MPA* voorzitter College van Bestuur 44.871 0 8.903 53.774 41.342
drs. M.H. Dunnewijk-Budé lid College van Bestuur 147.496 9.000,00 26.729 187.195 133.502
dr. J.M.H.M. Willems lid College van Bestuur 131.685 9.000,00 25.677 166.362 128.247
totaal  324.052 18.000,00 61.309 407.331 303.091

* De heer van Rosmalen is in dienst getreden per 1 september 2007.

legenda:
totaal vast inkomen = het totale gegarandeerde jaarinkomen en bestaat uit maandsalarissen plus vakantietoeslag en eindejaaruitkering.
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.
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4.6 | accountantsverklaring

opdracht
Wij hebben gecontroleerd of het in dit jaarverslag in hoofdstuk 4 opgenomen Financieel jaarverslag van Stichting Hogeschool Zuyd  te Heerlen 
over 2007 op de juiste wijze is ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2007 van Stichting Hogeschool Zuyd. Bij die 
jaarrekening hebben wij op 28 mei 2008 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk 
voor het opstellen van het financieel jaarverslag in overeenstemming met de grondslagen zoals gehanteerd in de jaarrekening 2007 van 
Stichting Hogeschool Zuyd. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake het financieel jaarverslag te verstrekken.

werkzaamheden
Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig dienen wij onze controle zodanig te 
plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het financieel jaarverslag op de juiste wijze is ontleend aan 
de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Datum          Behandeld door 

28 mei 2008         J.L.C. Bours RA 

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
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Deloitte Accountants B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te    Member of

Rotterdam onder nummer 24362853        Deloitte Touche Tohmatsu  

oordeel
Naar ons oordeel is het in hoofdstuk 4 van het jaarverslag 2007 opgenomen Financieel jaarverslag in alle van materieel belang zijnde 
aspecten op de juiste wijze ontleend aan de jaarrekening. 

toelichting
Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de 
resultaten van de entiteit en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle het financieel jaarverslag dient te worden gelezen 
in samenhang met de volledige jaarrekening, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 28 mei 2008 verstrekte 
goedkeurende accountantsverklaring. Deze toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel.

Maastricht, 28 mei 2008

Deloitte Accountants BV
Was getekend: L.M.M.H. Banser RA RC EMFC



ANITA HUIJTS, SIETSKE HORNEMAN & GIEL VAESSEN

marktgerichte dienstverlening

GESPREK MET:

OVER:

RADAR LAAT FACULTEIT SOCIALE STUDIES 
850 MEDEWERKERS SCHOLEN

Naast een reorganisatie moeten vooral vier basismethodieken de 
850 medewerkers van Radar helpen hun cliënten, mensen met 
beperkingen, beter te ondersteunen. Al deze medewerkers worden 
drie dagen lang getraind. Daarvoor heeft Radar de faculteit Sociale 
Studies in de arm genomen. 

850 medewerkers van Radar, van begeleiders, gedragskundigen, 
hoofden en teamcoaches tot managers, volgen een driedaagse scho-
ling in het kader van De Verdieping, het strategisch veranderings-
proces dat gestart is. Een heel schooljaar lang worden elke werkdag 

medewerkers getraind bij Hogeschool Zuyd, zowel in Heerlen als 
in Maastricht. Contractactiviteiten van de faculteit Sociale Studies 
heeft deze opdracht binnengehaald in een door Radar aangevraagde 
Europese aanbesteding. Een combinatie van factoren gaf daarbij de 
doorslag om voor de hogeschool te kiezen, legt opleider Anita Huijts 
uit. Prijstechnisch zag het aanbod er goed uit, de hogeschool is een 
gekende partner met veel expertise, de regionale betrokkenheid is er, 
de beide cursuslocaties zijn aantrekkelijk. “Doorslaggevend zijn ech-
ter geweest de kwaliteit én het feit dat de hogeschool samen met ons 
dit traject heeft willen invullen.” 

“Leereffect voor faculteit belangrijker dan het geld”

Hogeschool Zuyd | Interview88
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DIDACTISCH EN PRAKTIJK
Radar en de faculteit Sociale Studies staan in dit traject niet in een 
traditionele klant-leverancier verhouding tot elkaar. Beide partijen 
hebben hun expertise gebundeld: Sociale Studies de didactische 
kennis, ervaring met toetsen en de specifieke theoretische expertise 
over de vier methodieken die centraal staat. De expert-deskundigen 
van Radar vullen dit aan met hun specifieke theoretische ervaring, 
maar ook praktijkervaring over de vier methodieken die centraal 
staan. Giel Vaessen, accountmanager contractactiviteiten bij de 
faculteit Sociale Studies: “Ze zijn bevlogen en kunnen de metho-
dieken meteen in het kader van de doelgroep van Radar plaatsen. 
Samen komen we tot een ideale mix.” 

BETERE PROFESSIONALS
Ook Anita Huijts hecht veel waarde aan deze samenwerking. Zij ziet 
die zelfs breder. Niet voor niets heeft de Limburgse gehandicapten-
zorg verleden jaar een convenant met het Limburgse beroepsonder-
wijs afgesloten. “We willen van elkaar leren hoe het onderwijs de 
juiste professional kan afleveren. De trainers van de faculteit krijgen 
meer voeling met wat er bij ons speelt.” Door die ervaring mee te 
nemen naar het initiële onderwijs, kan het onderwijs straks betere 
beroepsbeoefenaren afleveren. Giel Vaessen: “De meerwaarde voor 
de faculteit moet niet het geld zijn, maar wat we er zelf als opleiding 
van kunnen leren en de ontwikkelkansen die we onze medewerkers 
hiermee geven.”

EFFECT OP ONDERWIJS
Sietske Horneman, projectleider en docente bij de faculteit Sociale 
Studies, ziet de invloed vanuit de praktijk op het initiële onderwijs 
geleidelijk vorm krijgen. Als voorbeeld geeft ze het thema ‘totale 

communicatie’, dat heel erg belangrijk is als je werkt met mensen met 
een beperking. In de praktijk neemt dit een alsmaar belangrijkere 
plaats in. In het onderwijs krijgt het onderwerp echter nog steeds 
minimale aandacht. Sietske: “Door de ervaring die we bij Radar 
opdoen, kunnen we dit thema nu beter in het onderwijs neerzet-
ten. Want we merken dat het een van de huidige peilers onder het 
werkveld is.” Giel Vaessen is ervan overtuigd dat iedereen hierbij 
wint. Het werkveld, de opleiding en niet in de laatste plaats de stu-
dent. “Die wordt beter voorbereid en kan aan het eind van de studie 
beter kiezen voor een bepaalde sector.” 

BREDER DRAAGVLAK
De trainers van Sociale Studies en Radar trekken in de bijeenkomsten 
gezamenlijk op. Sietske Horneman. “Het is veel meer een wij-verhaal 
in plaats van een docent die vanuit de theorie vertelt. Nu staat er 
iemand uit de eigen praktijk van Radar naast, die weet wat er speelt, 
tegen welke problemen de medewerkers aanlopen.” Dat maakt het 
draagvlak voor de verandering die Radar met dit intensieve scho-
lingsprogramma beoogt, alleen maar groter, meent Anita Huijts.

SAMEN MET HET WERKVELD
Horneman en Vaessen vinden daarom dat je dit project breder moet 
zien dan alleen maar een cursus. “Er zit een hele beweging achter. En 
het zou jammer zijn als de samenwerking na dit jaar eindigt”, meent 
Sietske Horneman. Giel Vaessen ziet dat er vanuit meer plaatsen in 
het werkveld interesse komt voor deze manier van samenwerken. 
“Het is niet langer de school die zegt hoe het moet. Nee, het gaat 
erom: kunnen en willen we dit samen doen.”

Sietske Horneman, 
docent en projectleider 

vanuit de faculteit Sociale Studies

Anita Huijts,
opleider Radar

Giel Vaessen,
accountmanager contractactiviteiten 
faculteit Sociale Studies
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5. Bijlagen

Bijlage 1 |  Overzicht nevenfuncties leden College van 
Bestuur

drs. Karel van Rosmalen MPA  - lid Algemeen Bestuur HBO-raad
voorzitter College van Bestuur - voorzitter Stichting Kwaliteitscentrum 
   Examinering [KCE]
 - vice-voorzitter Frans-Nederlandse Academie

mw. drs. Marianne Dunnewijk-Budé  - lid Algemeen Bestuur Stichting SURF
lid College van Bestuur - lid Bestuur Vereniging Ontwikkelingsmaatschappij 
   Parkstad Limburg
 - lid Raad van Commissarissen LICOM NV
 - lid Raad van Advies Van Ede & Partners
 - lid Raad van Advies Empower Limburg
 - lid Bestuur Nederlandse Vereniging voor 
   Nijverheid en Handel
 - lid Bestuur Technocentrum
 - voorzitter HOVO Limburg
 - voorzitter Stichting Hora Est
 - voorzitter bestuur Stichting Hogeschool voor de 
   Kunsten van Fontys en Zuyd

dr. Jos Willems  - lid Bestuur Vereniging voor Onderwijs Research   
lid College van Bestuur   [VOR] divisie Hoger Onderwijs
 - lid SURF-platform ICT en Onderwijs
 - lid Bestuur Stichting Art Promotion Limburg
 - lid Bestuur Stichting Studentenhuisvesting 
    Maastricht
 - lid bestuur Stichting Hogeschool voor de Kunsten
   van Fontys en Zuyd

Bijlage 2 | Samenstelling van de Raad van Toezicht

Just Fransen van de Putte
naam mr. J.J. Fransen van de Putte (1943)
functie 
nevenfuncties voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Zuyd;
 lid Raad van Commissarissen FAVINI NV;
 voorzitter Raad van Commissarissen Smals BV;
 lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Profcore;
 lid Raad van Advies Van Ede  & Partners 
 diverse adviesfuncties.
eerste benoeming 1 september 2003
lopende termijn 31 december 2008
herbenoembaar ja

Servé Kuijer
naam mr. S.W.M.J. Kuijer (1946)
functie 
nevenfuncties vice-voorzitter Raad van Toezicht Hogeschool Zuyd;
 voorzitter Raad van Commissarissen Roda JC BV;
 diverse adviesfuncties.
eerste benoeming 1 januari 2001
lopende termijn 31 december 2007
herbenoembaar neen
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Wim Blind
naam drs. W.G.J.M. Blind RA (1941)
functie 
nevenfuncties lid Raad van Toezicht Hogeschool Zuyd;
 lid Raad van Toezicht Open Universiteit Nederland;
 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.
eerste benoeming 1 januari 2001
lopende termijn 31 december 2007
herbenoembaar neen

Lambert Zwiers
naam drs. L. Zwiers (1953)
functie algemeen secretaris Limburgse Werkgevers Vereniging
nevenfuncties lid Raad van Toezicht Hogeschool Zuyd;
 lid Raad van Commissarissen Rabobank Roermond;
 lid Dagelijks Bestuur Sociale Werkvoorziening 
 Westrom Roermond;
 lid Raad van Toezicht ROC Arcus Heerlen;
 lid Raad van Toezicht Stichting Onderwijs Midden-Limburg;
 secretaris Limburgs Centrum voor Personeel & Organisatie (LCP);
 gedelegeerd commissaris Parkmanagement BV;
 lid Bestuur Zorg aan Zet.
eerste benoeming 1 januari 2001
lopende termijn 31 december 2008
herbenoembaar neen

Jan Tindemans
naam drs. J.J.M. Tindemans (1950)
functie directeur Holding Businesspark Luchthaven 
 Maastricht
nevenfuncties lid Raad van Toezicht Hogeschool Zuyd;
 lid Raad van Toezicht ROC Gilde-opleidingen;
 secretaris/penningmeester Industrion;
 lid Raad van Commissarissen Nazorg Limburg;
 voorzitter Bestuur Stichting Talenacademie Nederland.
eerste benoeming 8 juni 2006
lopende termijn 31 december 2009
herbenoembaar ja

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

Mirjam Depondt
naam M. Depondt-Olivers (1961)
functie algemeen directeur/bestuurder wooncorporatie Woonpunt
nevenfuncties lid Raad van Toezicht Hogeschool Zuyd;
 lid Bestuur Stichting Sardes;
 voorzitter Klankbordgroep Kaderrichtlijn Water Maas;
 vice-voorzitter Raad van Commissarissen WML.
eerste benoeming 12 juni 2007
lopende termijn 31 december 2010
herbenoembaar ja
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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 voorge-
schreven dat het college (buiten de voorzitter) voor tenminste de 
helft bestaat uit docenten.

In de afgelopen vier jaren ontwikkelde het aantal bij de colleges 
aangemelde zaken zich als volgt. In 2004 en 2005 zijn 22 en 20 
zaken aangemeld; 2006 vertoonde een stijging naar 48 en in het 
verslagjaar zijn 45 zaken voorgelegd. De behandeling leidde tot de 
volgende uitspraken:

Bijlage 3 | Jaarverslag Colleges van Beroep voor de Examens en voor Bijzonder Onderwijs

gegrond
ongegrond
schikking
ingetrokken
doorverwezen
niet-ontvankelijk
totaal

3
12
7

22
1
0

45
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AD Associate Degree
AO/IC Administratieve organisatie / internal control
ARBO Arbeidsomstandigheden
CFI Centrale Financiën Instellingen
CKV Culturele en kunstzinnige vorming
CROHO Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs
CWI Centrum voor Werk en Inkomen
EC European Credit
EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
EVC Erkennen verworven competenties
EU Europese Unie
FTE Full Time Equivalent
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 Onderwijs
HRM Human Resources Management
IB Groep Informatie Beheer Groep
ICT Informatie- en communicatietechnologie
KANS Klachten aan Arm, Nek of Schouder 
 (eerder RSI: Repetitive Strain Injury)

KNAW Koninklijke Academie van Wetenschappen
KUO Kunstonderwijs
LIOF Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaatschappij
MBO Middelbaar beroepsonderwijs
MIS Management Informatie Systeem
MKB Midden- en kleinbedrijf
MJA Meerjarenafspraak Energie-effi ciency
NVAO Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie
NWO Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
OCW Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van)
OESO  Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OUNL Open Universiteit Nederland
PDCA Plan – Do – Check - Act
P&C Planning en control
P&O Personeel & Organisatie
RAAK Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie
ROC Regionaal Opleidingencentrum
SKO Stichting Kennisontwikkeling
SLB Studieloopbaanbegeleiding
SMART Specifi ek, meetbaar, acceptabel, realistisch, tijdgebonden
VCM Vraaggestuurd Competentiegericht Maatwerkonderwijs
VO Voortgezet onderwijs
VSNU Vereniging van Universiteiten
WHW Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek

Bijlage 4 | Lijst van afkortingen
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 Lettertypen:  
 Quay Sans
 Interstate
 Joanna MT

 Papier:  
 Fly Wit 150 grs
 HV MC Gesatineerd 135 grs
 Mirenta Gitzwart 145 grs

 Bindwerk:  
  Genaaid/gelijmd in harde band met witte kapitaalbandjes. 

Band eenzijdig voorzien van matlaminaat.

 Oplage:  
 1000 exemplaren

 
 Redactie:  
 Audit & Control Groep, Hogeschool Zuyd

 Vraaggesprekken: 
 Franc Coenen Publiciteit, Elsoo

 Fotografie: 
 Klaus Tummers Fotografie, Heerlen

 Vormgeving & Druk:  
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  © juni 2008, Hogeschool Zuyd
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 Hogeschool Zuyd
 Postbus 550
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