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Voorwoord
Het jaar waarop dit verslag betrekking heeft, is het eerste volledige kalenderjaar van de hogeschool na 
de fusie. Het verslagjaar stond in het teken van het samen bouwen aan de nieuwe organisatie.  
Drie opgaven stonden daarbij centraal: integreren, transformeren en innoveren. We gaven prioriteit aan 
de integratieopgave: het afstemmen en integreren van de voor studenten en medewerkers noodzakelijke 
bedrijfsvoeringsprocessen, het verder richten van de organisatie en het uitzetten van de strategische 
koers in het strategisch instellingsplan 2019-2024 “Werken aan wereldwijze innovatie”. Dit leverde dankzij 
de inzet van velen haar vruchten af: veel aan een fusie inherente operationele vraagstukken waren bij de 
start van het studiejaar in september opgelost.

Het resultaat van de Keuzegids HBO 2020 bevestigde eind oktober 2019 dat onze hogeschool goed op 
weg is. Eind oktober 2019 maakte de Keuzegids HBO bekend dat onze hogeschool op de derde plek van 
‘beste grote hogescholen’ staat. In 2018 behaalden we al een gedeelde derde plaats in de ranking en in 
2019 verstevigden we die positie met een zelfstandige derde plek. Het aantal ‘Topopleidingen’ van de 
hogeschool in de Keuzegids was meer dan verdubbeld. De hogeschool maakte in de Keuzegids een 
stijging van negen topopleidingen naar 19. 

In het verslagjaar startte de hogeschool een project om de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) te laten 
uitvoeren. Met het behalen van deze toets legt de hogeschool rekenschap af aan de samenleving over de 
degelijkheid van haar zorg voor de kwaliteit van het onderwijs en laat ze zien duurzame kwaliteits
ontwikkeling te hebben verzekerd. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag werd bekend dat onze 
kwaliteitszorg ook door de NVAO positief wordt beoordeeld.

We zijn mede daarom trots op wat we tot nu toe in deze korte tijd met elkaar hebben bereikt. We zetten 
deze positieve lijn graag voort. We hebben de ambitie uitgesproken om de hoogst mogelijke kwaliteit in 
ons onderwijs en onderzoek te leveren. De positieve waardering laat zien dat we goed op weg zijn.  
En met de betrokkenheid en inzet die we zien van iedereen binnen onze hogeschool, kunnen we 
 gezamenlijk nog meer bereiken. We bedanken alle studenten en medewerkers voor hun grote bijdrage 
aan het succes van onze hogeschool!

Erica Schaper
KlaasWybo van der Hoek 
Max Merkx

Leeuwarden, 24 juni 2020
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Verslag raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van 
zaken binnen de hogeschool. De raad van toezicht staat daarnaast het college van bestuur gevraagd en 
 ongevraagd met raad terzijde. Naast deze rollen van toezichthouder op en klankbord voor het college van 
bestuur, is de raad van toezicht de werkgever van de leden van het college van bestuur. De leden van de raad 
van toezicht richten zich bij de uitoefening van hun taak naar het belang van de stichting en de daaraan ver
bonden hogeschool.

Bouwen aan de nieuwe organisatie en uitzetten van de strategische koers 
Was 2018 het jaar van de realisatie van eerst de bestuurlijke en vervolgens de institutionele fusie tussen voorheen 
NHL Hogeschool en voorheen Stenden Hogeschool, zo stond 2019 volledig in het teken van het samen bouwen 
aan de nieuwe organisatie NHL Stenden Hogeschool. Drie opgaven stonden daarbij centraal: integreren, trans
formeren en innoveren. Prioriteit werd gegeven aan de integratieopgave: het afstemmen en integreren van de 
voor studenten en medewerkers noodzakelijke bedrijfsvoeringsprocessen, het verder richten van de organisatie 
en het uitzetten van de strategische koers in het strategisch instellingsplan 2019-2024 “Werken aan wereldwijze 
innovatie”. Voor de integratieopgave koos het college van bestuur in overleg met de raad van toezicht voor een 
verstevigde integrale aanpak met het programma “Ambities waarmaken”. Over de strategische koers van de 
hogeschool heeft de raad van toezicht tijdens meerdere sessies, waar onder een tweedaagse, intensief met het 
college van bestuur van gedachten gewisseld. Dat speelde zich af rond drie centrale thema’s: het onderwijs
concept Design Based Education, de externe profilering rond de drie maatschappelijke zwaartepunten Vital 
Regions, Smart Sustainable Industries en Service Economy en het internationaliserings en multicampusconcept. 

Werkgeverschap en continuïteit van bestuur
Naast toezichthouden en het bestuur met raad terzijde staan, heeft de raad van toezicht de taak om werkgever 
van het bestuur te zijn. Niet in de laatste plaats is het zijn verantwoordelijkheid zorg te dragen voor continuïteit 
van (goed) bestuur.

Voor de zomer maakte Jan van Iersel bekend dat hij zijn functie van lid college van bestuur per 1 september 2019 
vervroegd zou beëindigen in verband met de aanvaarding van een andere functie. In overleg met de beide 
andere leden van het college van bestuur besloot de raad van toezicht om de vrijgekomen functie eerst gedu
rende 10 maanden, tot het einde van het lopende studiejaar, op interimbasis in te vullen. Tegelijkertijd werd de 
portefeuilleverdeling van het college, met een positief advies van de hogeschoolmedezeggenschapsraad, 
herschikt gericht op meer integraliteit met name in de dienstverlening. De raad van toezicht benoemde per  
12 september 2019 Max Merkx als interimcollegelid op de portefeuille dienstverlening en bedrijfsvoering, met als 
speciale opdracht voortvarend uitvoering te geven aan het programma “Ambities waarmaken”.

De nieuwe bestuurssamenstelling, gecombineerd met een gewijzigde portefeuilleverdeling en de uitvoering van 
het programma “Ambities waarmaken”, bevorderde de integraliteit van bestuur. Het college werkte op alle 
portefeuilles met een eerste en een tweede portefeuillehouder. Alle leden van het college hadden academies in 
portefeuille, waardoor ieder afzonderlijk de verbinding behield met het primaire proces van de hogeschool.

Tegelijkertijd richtte de raad van toezicht zijn aandacht op de aanstaande vernieuwing van de samenstelling van 
het college van bestuur per studiejaar 2020/2021, in verband met het aflopen van de bestuursperiodes van 
KlaasWybo van der Hoek en Max Merkx. De raad van toezicht besloot om, gelet op de ontwikkelingsfase van de 
hogeschool waarin bestuurlijk veel wordt gevraagd, in elk geval gedurende de nieuwe benoemingsperiode 
2020-2024 met een driehoofdig college van bestuur te blijven werken, met de nieuwe portefeuilleverdeling als 
uitgangspunt. De hoofdindeling daarvan is:
 › voorzitter: strategie, externe profilering, internationalisering en medezeggenschap;
 › lid: onderwijs en onderzoek;
 › lid: dienstverlening.

De raad van toezicht startte in december de werving en selectieprocedure voor twee nieuwe collegeleden.  
Zie verderop bij de werving & selectiecommissie. 
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Naleving wet- en regelgeving en branchecode
De raad van toezicht is mede verantwoordelijk voor de naleving van de branchecode goed bestuur hogescholen. 
De branchecode bepaalt onder meer dat de raad van toezicht beschikt over een toetsingskader van de raad van 
toezicht en toeziet op het beleid van het college van bestuur op het gebied van horizontale dialoog en het 
beleid ten aanzien van strategische samenwerking. De raad van toezicht beschikte nog niet over een eigen 
toetsingskader. De raad van toezicht koos ervoor om voor het opstellen van het toetsingskader eerst de uitkom
sten van de eerste zelfevaluatie onder externe begeleiding af te wachten. De zelfevaluatie heeft eind november 
2019 plaatsgevonden. Aan het beleid horizontale dialoog en aan een statuut voor strategische samenwerking 
werd door het college van bestuur nog gewerkt. Aan de overige elementen van de branchecode wordt door de 
raad van toezicht voldaan.

Systeem van kwaliteit
Toezicht houden op de inrichting van het interne systeem van kwaliteitszorg is een wettelijke taak van de raad 
van toezicht. De raad gaf hier invulling aan door in juni de beleidsnota “Systematisch borgen en verbeteren;  
Een systeem van kwaliteit en kwaliteitszorg onderwijs en onderzoek”, goed te keuren. Met deze nota werd het 
kwaliteitsbeleid in de verslagperiode geharmoniseerd. 

Instellingstoets Kwaliteitszorg en Kwaliteitsafspraken
Eén van de centrale thema’s in het verslagjaar was de voorbereiding van de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) 
in combinatie met de Kwaliteitsafspraken. De raad van toezicht vervulde in beide trajecten een eigenstandige 
rol. Het zwaartepunt in de voorbereiding en bij het voeren van de gesprekken met het panel dat de NVAO 
adviseert, lag bij de commissie onderwijs, onderzoek en internationalisering. De zittingstermijn van commissie
voorzitter Anneke Beukers werd door de raad van toezicht speciaal om de continuïteit vanuit de raad in de 
afronding van de ITK en de Kwaliteitsafspraken te borgen, verlengd tot 1 maart 2020. Tweemaal vergaderde de 
commissie over de ITK en Kwaliteitsafspraken met de onderwijscommissie van de hogeschoolmedezeggen
schapsraad. In oktober gaf de raad van toezicht in het formele overleg met de hogeschoolmedezeggenschaps
raad, dat specifiek over deze onderwerpen ging, een positieve reactie op het zelfevaluatierapport ITK en keurde 
de raad de Kwaliteitsafspraken goed. Eind november nam een delegatie van de raad van toezicht bestaande  
uit de leden Hayo Apotheker, Anneke Beukers, Hans Haerkens, Dave Pieters en Frans Roozen deel aan het 
ITKpanelgesprek. 

Risicobeheersing en financiën
Het financiële beleid en de daarmee samenhangende onderwerpen werden met het college van bestuur en de 
directeur van de dienst Finance & Control besproken in de auditcommissie. Terugkoppeling naar de plenaire raad 
vond plaats via de verslagen van de commissie, met waar nodig een nadere mondelinge toelichting door de 
voorzitter van de auditcommissie. De raad van toezicht stelde vast dat de nieuwe hogeschool een gezonde 
financiële basis heeft ook in meerjarig perspectief en in termen van de ontwikkeling van de financiële ratio’s.  
De perioderapportages (Rrapportages) werden zowel in de auditcommissie als in de plenaire raad geagendeerd.

Met betrekking tot het integrale systeem van risicomanagement werd een volgende stap gezet tijdens een 
risicomanagementsessie van het bestuur met de raad van toezicht. De auditcommissie vroeg bij een aantal 
onderwerpen aandacht voor het opnemen van een risicoparagraaf en/of het maken van een business case.  
De auditcommissie monitort de verdere ontwikkeling van het systeem van risicomanagement. 

De raad van toezicht volgde met verhoogde aandacht het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs en de 
interne onderzoeken naar aanleiding van signalen met betrekking tot mogelijke misstanden op de vestiging in 
Qatar. In maart nodigde de raad de executive dean van Stenden University Qatar uit om in de commissie onder
wijs, onderzoek en internationalisering en in de raad zelf, een feitelijk beeld te geven van de situatie op de campus
site. De raad kwam een paar keer extra bijeen om de aanpak, voortgang en uitkomsten van de onder zoeken met 
het college van bestuur te bespreken. De raad steunde het college in zijn besluit om met ingang van het volgende 
studiejaar een strikte scheiding aan te brengen tussen graadverleningen in Nederland en in het buitenland. 
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Zowel de auditcommissie als de raad van toezicht bespraken aan de hand van het accountantsverslag de 
jaarstukken 2018 met de toenmalige huisaccountant Deloitte. In de junivergadering keurde de raad de 
 jaar stukken goed en verleende hij het bestuur decharge voor de jaarrekening 2018 en voor het gevoerde beleid.
In december keurde de raad van toezicht het jaarplan en de begroting 2020 goed. Door het exploitatieover
schot, ten opzichte van de begroting 2019, heeft de raad van toezicht besloten om in 2020 eenmalig een extra 
budgetruimte beschikbaar te stellen van ruim 0,5 miljoen om daarmee te faciliteren dat fricties binnen de 
organisatie opgelost kunnen worden.

De interne organisatie van de raad 
Samenstelling 
De raad van toezicht bestond aan het begin van het verslagjaar uit negen leden:
 › Cees Bijl, voorzitter
 › Hayo Apotheker, vicevoorzitter
 › Anneke Beukers 
 › Hans Haerkens 
 › Kees van Anken
 › Tom Cohen
 › Dave Pieters
 › Frans Roozen
 › Farah Karimi

De personele samenstelling van de raad van toezicht per ultimo 2019 is met vermelding van hoofd  en neven
functies en overige relevante gegevens, is opgenomen in bijlage […]. Alle leden van de raad van toezicht hadden 
de Nederlandse nationaliteit. Farah Karimi heeft tevens de Iraanse nationaliteit. Het rooster van aftreden van de 
raad wordt gepubliceerd op de website.

Cees Bijl deelde de raad van toezicht in het voorjaar mee dat hij per 1 juli 2019 zou terugtreden als voorzitter van 
de raad in verband met zijn herbenoeming als lid van het college van gedeputeerde staten van Drenthe. Dat was 
een half jaar eerder dan gepland. De reden was dat hij als gedeputeerde de gehele onderwijskolom, inclusief het 
hoger beroepsonderwijs, in portefeuille kreeg. Dat liet zich niet combineren met het voorzitterschap van de raad 
van toezicht aangezien de hogeschool ook vestigingen in Drenthe heeft. Conform de afspraak die was gemaakt 
bij de fusie, volgde Hayo Apotheker Cees Bijl als voorzitter op. Gelijktijdig wees de raad van toezicht Hans 
Haerkens aan als vicevoorzitter. 

De raad besloot tevens om de vacatureBijl als natuurlijk moment aan te grijpen om in omvang terug te gaan 
naar acht leden. Op termijn, per 1 januari 2022, zal de raad de beoogde definitieve omvang van zeven leden 
krijgen. Dit is conform afspraak met de medezeggenschapsraad.
 
Ten behoeve van de werving van een nieuw lid ter opvolging van Anneke Beukers per 1 maart 2020, herijkte de 
raad van toezicht zijn profielschets. Voor de opvolger stelde de raad als kernprofiel “onderwijs, onderzoek en 
kennisvalorisatie” vast. De actuele versie van de profielschets is te vinden op de website. Qua teamprofiel streeft 
de raad naar diversiteit in termen van deskundigheid, maatschappelijke en culturele achtergrond, persoonlijk
heid, geslacht en leeftijd.

Vergaderfrequentie
De raad van toezicht kwam in 2019 negen keer plenair in vergadering bijeen, waar onder een tweedaagse 
strategiebijeenkomst met het college van bestuur op Terschelling. De voorzitter van de raad voerde periodiek 
bilateraal overleg met de voorzitter van het college van bestuur.

Commissies
De raad van toezicht heeft vijf commissies:
 › remuneratiecommissie
 › werving & selectiecommissie
 › auditcommissie
 › commissie onderwijs, onderzoek & internationalisering
 › transitiecommissie
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De eerste vier commissies zijn permanente commissies. Zij beschikken over een eigen reglement. De transitie
commissie is een tijdelijke commissie die vanaf de fusie het transitieproces naar de nieuwe organisatie monitort. 
De remuneratiecommissie, de werving & selectiecommissie en de transitiecommissie bestonden uit dezelfde 
leden. De commissies vergaderden steeds met de eerste en de tweede portefeuillehouder van het college  
van bestuur.

De commissies geven een inhoudelijke verdieping aan het functioneren van de raad en hebben een belangrijke 
klankbordfunctie voor de portefeuillehouders van het college van bestuur. De commissies bieden een platform 
om bestuurlijke thema’s en dilemma’s verdiepend met elkaar te bespreken. In de commissies kunnen onder
werpen meer in detail worden behandeld, waardoor de raad van toezicht zich kan richten op de hoofdlijnen van 
het beleid. De commissies bereiden de besluitvorming door de raad van toezicht voor. Op belangrijke thema’s 
worden de commissies door het college van bestuur in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling van 
nieuw beleid. Bijvoorbeeld door middel van discussienota’s, contourennota’s of eerste conceptversies van 
beleidsstukken. Dan is daadwerkelijke beïnvloeding mogelijk. Bij specifieke thema’s worden stafmedewerkers in 
de commissies uitgenodigd voor het geven van een presentatie of toelichting. Daardoor krijgt de raad van 
toezicht ook meer contact met de organisatie. Dat wordt wederzijds op prijs gesteld. Hetgeen is besproken in 
de commissievergaderingen wordt via de verslagen teruggekoppeld naar de plenaire raad.

Interne kwaliteitsborging: zelfevaluatie, scholing en toetsingskader
Eind november organiseerde de raad tijdens de tweedaagse een zelfevaluatie onder externe begeleiding van 
Bureau Waarderend Toezicht. Ter voorbereiding op de zelfevaluatie interviewde het bureau alle leden van de 
raad individueel. Van de zelfevaluatie is een verslag gemaakt, dat bouwstenen bevat voor het op te stellen 
toetsingskader.

Een aantal leden van de raad van toezicht volgde eendaagse scholingsbijeenkomsten van de Vereniging van 
Toezichthouders van Hogescholen (VTH) of de VTOI NVTK. De raad van toezicht is lid van beide verenigingen. 
De werkwijze van de raad van toezicht is vastgelegd in een reglement. De raad van toezicht was naar zijn eigen 
oordeel onafhankelijk samengesteld.

Ondersteuning
De raad van toezicht werd conform de WHW ondersteund door een functioneel onafhankelijke eigen secretaris.

Contacten met de organisatie en overleg met de hogeschoolmedezeggenschapsraad
De leden van de raad van toezicht onderhielden op diverse momenten contact met de organisatie, formeel  
en informeel. Daarbij lieten zij zich informeren over wat er binnen de organisatie leeft. Voorbeelden van 
 der ge lijke contactmomenten zijn werkbezoeken, toelichtingen van beleidsstukken door stafmedewerkers in 
 commissies van de raad, presentaties, inauguraties van lectoren, de “Kennis Maken Dag” en de officiële opening 
van het  hogeschooljaar.

De raad van toezicht voerde conform de branchecode tweemaal formeel overleg met de hogeschoolmede
zeggenschapsraad. De voorzitters stelden de agenda in onderling overleg op. Centraal in de overleggen stonden 
een verkenning van elkaars rollen en werkwijzen, de voortgang van “Ambities waarmaken” en de ITK/Kwaliteits
afspraken. Het formele overleg tussen de raad van toezicht en de hogeschoolmedezeggenschapsraad vond 
standaard plaats in aanwezigheid van het college van bestuur. Het contact met de medezeggenschapsraad was 
voor de raad van toezicht belangrijk om signalen uit de organisatie tot zich te nemen en beelden uit te wisselen 
over onder meer de voortgang van het transitieproces en de besturing van de hogeschool. Om beter met elkaar 
in gesprek te kunnen komen stelde de raad van toezicht voor om het overleg voortaan zo in te richten dat niet 
meer voltallig overleg wordt gevoerd maar in relevante subgroepen de dialoog verdiept wordt. Naast het formele 
overleg vergaderde de commissie onderwijs, onderzoek en internationalisering tweemaal met de onderwijscom
missie van de hogeschoolmedezeggenschapsraad, over de voorbereiding van de ITK en de Kwaliteitsafspraken. 
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Verslag werkzaamheden commissies 
Remuneratiecommissie
De remuneratiecommissie heeft tot taak het voorbereiden van de besluitvorming van de raad van toezicht op het 
gebied van zijn taken en verantwoordelijkheden als werkgever van het bestuur. De commissie bestond tot 1 juli 
uit de leden Hayo Apotheker (voorzitter), Cees Bijl en Hans Haerkens. Daarna bestond de commissie uit de leden 
Hans Haerkens (voorzitter) en Hayo Apotheker. Op 15 oktober werd de commissie aangevuld met Frans Roozen. 
De commissie kwam in de verslagperiode tweemaal bijeen.

De commissie boog zich over de arbeidsovereenkomsten en de bezoldiging van de leden van het college van 
bestuur en bewaakte daarbij de toepassing van het normenkader van de Wet Normering Topinkomens (WNT). 
NHL Stenden Hogeschool valt in de hoogste WNT bezoldigingsklasse G. De voorzitter van het college van bestuur 
ontvangt aan totale bezoldiging maximaal 100% van het toepasselijke WNTmaximum. De leden van het college 
van bestuur ontvangen, als gevolg van de interne normering, ten hoogste 90% van het WNTmaximum. Het beleid 
van de raad van toezicht is dat leden van het college van bestuur maximaal voor twee zittingsperioden van ten 
hoogste vier jaar worden benoemd.

De commissie voerde namens de raad van toezicht eind november een collectief gecombineerd beoordelings 
en plangesprek met de leden van het college van bestuur. De individuele beoordelingsgesprekken werden 
verschoven naar januari 2020. Het collectieve gesprek vond plaats op basis van vooraf met het college overeen
gekomen resultaatsafspraken: kpi’s en “zachte” indicatoren betreffende het persoonlijk functioneren in het 
collegiale besturingsmodel. Het college bereidde de beoordelingsgesprekken voor door middel van een 
schriftelijke zelfreflectie en een individuele 360 graden feedback rapportage. De secretaris van de raad van 
toezicht verzorgde de verslaglegging van het collectieve beoordelingsgesprek.

Werving- & selectiecommissie
De werving & selectiecommissie heeft tot taak het voorbereiden van de besluitvorming van de raad van toezicht 
met betrekking tot de benoeming van leden van de raad van toezicht en het college van bestuur. De commissie 
bewaakt het rooster van aftreden van de raad en het college. De commissie bestond tot 1 juli uit de leden Hayo 
Apotheker (voorzitter), Cees Bijl en Hans Haerkens. Daarna bestond de commissie uit de leden Hans Haerkens 
(voorzitter) en Hayo Apotheker. Op 15 oktober werd de commissie aangevuld met Frans Roozen.

De commissie kwam diverse keren bijeen om de benoemingsprocedures voor te bereiden voor de werving van:
 › een interimlid van het college van bestuur voor de portefeuille dienstverlening per september 2019;
 ›  een nieuw lid van de raad van toezicht op het profiel onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie per  

1 maart 2020;
 ›  twee nieuwe leden van het college van bestuur voor de portefeuilles onderwijs & onderzoek en dienst

verlening per juli 2020.
De commissie stelde de profielschetsen op. De profielschetsen werden door de hogeschoolmedezeggenschaps
raad van een positief advies voorzien. De werving en selectie werd in alle gevallen begeleid door een extern 
bureau. De hogeschoolmedezeggenschapsraad werd over de voorgenomen benoeming van het interimcollege
lid door de raad van toezicht gehoord. 

Transitiecommissie
De transitiecommissie is een tijdelijke commissie die bij de fusie is ingesteld om de voortgang van het transitie
proces naar de nieuwe organisatie te monitoren. De commissie bestond tot 1 juli uit de leden Cees Bijl  
(voor zitter), Hayo Apotheker en Hans Haerkens. Hayo Apotheker nam op 1 juli het voorzitterschap van de 
 commissie van Cees Bijl over. Per 15 oktober werd de commissie aangevuld met Frans Roozen. De commissie 
kwam  driemaal bijeen.

De commissie wisselde met het college van gedachten over de aanpak van de veranderkundige opgaven, zowel 
op beheersmatig vlak en systemen als in cultureel opzicht. Ook sprak zij met het college over de uitwerking van 
het beleid met betrekking tot het werken met resultaatverantwoordelijke teams en dienend leiderschap,  
de benoeming van teamleiders en de invoering van een nieuw functiehuis. Belangrijk onderwerp van bestuurlijke 
aandacht vormde het plan van aanpak “Ambities waarmaken”. Aan de hand van periodieke verslagen van het 
college van bestuur volgde de commissie de voortgang van het transitieproces in brede zin.
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Auditcommissie
De auditcommissie heeft tot taak het voorbereiden van de besluitvorming van de raad van toezicht met betrek
king tot zijn toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden op het gebied van financiën, administratieve 
organisatie, interne controle, risicobeheersing, bedrijfsvoering en ICT. De commissie bestond uit de leden  
Tom Cohen (voorzitter), Kees van Anken en Frans Roozen. Naast de eerste en tweede portefeuillehouder van het 
college van bestuur werden de vergaderingen bijgewoond door de directeur Finance & Control. In december 
maakte de commissie kennis met de interimdirecteur van de dienst. De commissie vergaderde vijf keer.  
De vergaderingen werden in beginsel minimaal een week voorafgaand aan de vergadering van de raad van 
toezicht gehouden, om de raad te kunnen laten beschikken over een schriftelijke terugkoppeling over de 
besluitvormingspunten.

De perioderapportages, het jaarverslag /rekening, de (interim )managementletters en het jaarplan en de begro
ting 2019 werden in detail in de auditcommissie besproken. Door middel van deze rapportages en de hierin 
opgenomen indicatoren t.a.v. onderwijs, onderzoek, valorisatie en bedrijfsvoering vormde de commissie zich een 
beeld van de wijze waarop de middelen door de organisatie werden besteed. Op basis van het door de commis
sie gevormde oordeel kon behandeling in de raad van toezicht op hoofdlijnen plaatsvinden. 

Voorafgaand aan het jaarplan en de begroting 2020 besprak de commissie de kadernota waarin de hoofdlijnen 
van de begroting en het allocatiemodel zijn opgenomen. In het jaarplan en de begroting 2020 kon de hoge
school voor de eerste keer een relatie leggen met de doelen uit het strategisch instellingsplan 2019-2024, dat in 
maart was gepubliceerd. De begrotingsbespreking werd onder andere stilgestaan bij de omvang van het 
frictiebudget en vroeg de commissie het college van bestuur om een aantal omvangrijke investeringsbudgetten 
te preciseren, teneinde de relatie tussen doelen en middelen goed in beeld te krijgen. 

Leden van de auditcommissie participeerden in het aanbestedingstraject voor de nieuwe accountantsdienst.  
De auditcommissie adviseerde de raad van toezicht om EY te benoemen als nieuwe accountant van de hoge
school. Dat geschiedde in de raadsvergadering van 19 maart 2019. 

De commissie drong bij het bestuur aan op een integraal overzicht van de grote investeringsprojecten. 
 Bijzondere aandacht vroeg de auditcommissie voor risicomanagement. Dit resulteerde in een gezamenlijke 
risicomanagementsessie van de raad van toezicht met het college van bestuur, waarna een volgende stap  
met betrekking tot de risicokaart gezet kon worden. De auditcommissie volgde aandachtig de aanscherping  
van de procedures en maatregelen rondom inkoop en (Europese) aanbesteding, die eerder nog als risicovol 
gekenschetst waren.  
De commissie constateerde dat onder meer op het gebied van spendanalyse goede stappen gezet werden. 

Door middel van periodieke follow up overzichten monitorde de auditcommissie de opvolging van de aan
bevelingen uit rapportages van de accountant.

Bijzondere aandacht van de commissie ging uit naar het plan van aanpak “Ambities waarmaken” van het college 
van bestuur. De commissie adviseerde om de daarin opgenomen actiepunten te prioriteren. De commissie was 
in het bijzonder geïnteresseerd in de voortgang van het complexe integratieproces van de ICTsystemen. 

Overige onderwerpen die de revue passeerden waren de uniformering van de waarderingsgrondslagen en de 
reken en schattingsregels 2018 ten behoeve van de eerste jaarrekening van de nieuwe hogeschool, de uitgangs
punten voor het strategisch huisvestingsbeleid, risicomanagement en de onderzoeken in het kader van het 
dossierQatar.

Commissie onderwijs, onderzoek & internationalisering
De commissie onderwijs, onderzoek & internationalisering heeft tot taak het voorbereiden van de besluitvorming 
van de raad van toezicht met betrekking tot zijn toezichthoudende taken en verantwoordelijkheden op het 
gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie, het systeem van kwaliteitszorg en internationalisering.  
De commissie bestond uit de volgende vier leden: Anneke Beukers (voorzitter), Hans Haerkens, Dave Pieters en 
Farah Karimi.
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De commissie heeft vijfmaal vergaderd. De vergaderingen van de commissie vonden plaats direct voorafgaand 
aan de vergaderingen van de raad van toezicht, met zo veel mogelijk een inhoudelijke aansluiting op de agenda 
van de raad. Daarnaast werd voor de commissie een “accreditatieworkshop” georganiseerd. Daar konden de 
leden zich verder verdiepen in (het beoordelingskader van) het accreditatiestelsel, het interne kwaliteitszorg
systeem en de interne procesgang bij accreditaties, de gang van zaken bij heraccreditatie en de Instellingstoets 
Kwaliteitszorg. De commissie sprak voorts tweemaal in een gezamenlijk overleg met de onderwijscommissie van 
de hogeschoolmedezeggenschapsraad over de voorbereiding van de ITK en de Kwaliteitsafspraken. Zie voor de 
ITK en Kwaliteitsafspraken verder hierboven. De voorzitter heeft daarnaast een aantal keren separaat overleg 
gevoerd met de directeur van de dienst onderwijs & onderzoek, soms ter voorbereiding van de reguliere 
vergadering, soms om processen beter te stroomlijnen. 

De commissie volgde standaard de accreditaties van opleidingen. Over de voortgang van de heraccreditatie
trajecten van de opleidingen HBOICT en Bouwkunde liet de commissie zich bijpraten door de desbetreffende 
academiedirecteuren en stafmedewerkers. De commissie constateerde dat er goede vooruitgang werd geboekt. 

De commissie besprak in twee rondes de opzet van het nieuwe kwaliteitszorgsysteem en de werking daarvan. 
De commissie fungeerde in dezen als klankbord voor het bestuur. De commissie vroeg het bestuur om de positie 
van de academiedirecteuren en hun integrale verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van onderwijs en onderzoek 
verder uit te werken en te beschrijven. 

De commissie nam met belangstelling kennis van het strategisch onderwijsbeleidsplan 2019-2024. Dat behelsde 
met name een doorontwikkeling van het onderwijsconcept Design Based Education (DBE). De commissie liet 
zich door middel van de DBEmonitor uitvoerig bijpraten over de aanpak en de voortgang van de invoering van 
het onderwijsconcept. De commissie wees daarbij op het belang van voldoende interne en externe parameters 
teneinde de kwaliteit te kunnen blijven volgen. De eerste bemoedigende uitkomsten van het meerjarige onder
zoek naar de effecten van DBE werden in de commissie gepresenteerd door de desbetreffende lector, tevens 
directeur van de verbindingseenheid R&D onderwijs en onderzoek. 

De commissie was onder de indruk van het nieuwe ontwikkelingsgerichte toetsbeleid gekoppeld aan de vijf 
facetten van het onderwijsconcept DBE en voor de wijze waarop het werd geïmplementeerd met een duidelijk 
appel op de eigen professionaliteit van docenten. 

Overige onderwerpen die aan bod kwamen waren de landelijke discussie met betrekking tot de nationale 
studentenenquête (NSE) en het locatieplan Emmen.

De raad van toezicht bedankt studenten en medewerkers voor hun betrokkenheid bij en inzet voor de hoge
school. Daarnaast bedankt de raad in het bijzonder de ondersteunende medewerkers en dienstdirecteuren die 
ervoor zorgdroegen dat de raad zijn werk goed kon uitvoeren en de hogeschoolmedezeggenschapsraad voor 
het constructieve overleg. 

Hayo Apotheker,    Hans Haerkens,
voorzitter raad van toezicht  vicevoorzitter raad van toezicht
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Samenvatting

Enkele belangrijke onderwerpen die in dit verslag aan de orde komen, worden hieronder kort toegelicht.

Voorbereiding ITK
In 2019 startten we de voorbereidingen van de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK). Daartoe werd bestuurlijk 
overleg met de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) gevoerd en ambtelijke gesprekken tussen 
medewerkers van onze hogeschool en medewerkers van de NVAO en van het visitatiepanel. Daarnaast werd hard 
gewerkt aan het zelfevaluatierapport (ZER). Het eerste verkennende bezoek van het visitatiepanel vond plaats op 
dinsdag 26 november en woensdag 27 november 2019.  

Planvorming Kwaliteitsafspraken
In het verslagjaar werd ook hard gewerkt aan de planvorming in het kader van de kwaliteitsafspraken. De in 2018 
met de bijzondere medezeggenschapsraad (BMR) gemaakte afspraken werden met grote inzet en betrokkenheid 
van onder meer studenten verder uitgewerkt en kregen hun neerslag in het plan ‘Leren in kwaliteit’, dat in 
december ter beoordeling werd voorgelegd aan hetzelfde panel dat de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) 
uitvoerde. 

Ambities waarmaken
In de eerste fase van de nieuwe hogeschool na de fusie was de aandacht vooral gericht op de ontwikkeling en 
implementatie van het onderwijsconcept en het implementeren van de organisatiestructuur. De dienstverlening 
vond vaak nog plaats op basis van de twee bestaande, ‘oude’ systemen. Dat heeft ervoor gezorgd dat het 
onderwijs op een goede manier doorgang heeft kunnen vinden, maar was onvoldoende efficiënt en vroeg 
bovendien veel van de inzet en het improvisatietalent van medewerkers. Omwille van de ambities met betrek
king tot onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie en de daarbij behorende professionele dienstverlening, 
diende de basis verder op orde te worden gebracht. Dat werd op gang gebracht op basis van het plan ‘ambities 
waarmaken’ en de te realiseren visie op dienstverlening. Dit plan werd eind 2019 in uitvoering genomen.

Cultuurontwikkeling
Met de fusie werden twee verschillende culturen bij elkaar gebracht. Om het gezamenlijk werken aan een nieuwe 
cultuur te stimuleren werd een Ubuntucultuurreis gestart, met workshops voor directie, leidinggevenden en 
medewerkers. De eerste stap van de cultuurreis was een inventarisatie. Er werd een enquête afgenomen onder 
medewerkers uit alle lagen van de organisatie, er werden spiegelsessies georganiseerd en interviews afgeno
men. Naar aanleiding hiervan werden zogeheten ‘vannaars’ opgesteld. Dat is een combinatie van gedrag dat we 
nu zien (de ‘van’), en waar we met zijn allen naartoe willen (de ‘naar’). 

Keuzegids HBO
Het resultaat van de Keuzegids HBO 2020 bevestigde eind oktober 2019 dat we goed op weg zijn. Eind oktober 
2019 maakte de Keuzegids HBO bekend dat NHL Stenden op de derde plek van ‘beste grote hogescholen’ staat. 
In 2018 behaalden we al een gedeelde derde plaats in de ranking en in 2019 verstevigden we die positie met een 
zelfstandige derde plek. Het aantal ‘Topleidingen’ van de hogeschool in de Keuzegids was meer dan verdubbeld. 
We maakten in de Keuzegids Hbo 2020 een stijging van negen Topopleidingen naar maar liefst 19. 
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1.1 Onze missie: Werken aan wereldwijze innovatie

We zien het als onze opdracht om door middel van inclusief, kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek een 
bijdrage te leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van studenten én aan de maatschappelijke vooruitgang van de 
regio’s waarin wij actief zijn. We zijn een toegankelijke hogeschool en staan bekend als een broedplaats voor nieuwe 
ontwikkelingen. We hebben impact in onze omgeving. We leveren een wezenlijke bijdrage aan de kennisontwikke
ling en  circulatie in elke regio waar we gevestigd zijn. Onze internationale aanwezigheid helpt ons om daarbij over 
grenzen heen te kijken en open te staan voor andere perspectieven. We werken aan wereldwijze innovatie.

1.2 Onze visie 

Onze visie is: onderwijs en onderzoek zijn de dragers van persoonlijke ontwikkeling én maatschappelijke vooruit
gang. We zijn een geïnternationaliseerde hogeschool die studenten opleidt tot ondernemende en vindingrijke 
professionals. Professionals die zelfbewust zijn en hebben geleerd om over de grenzen van hun vakgebied én 
over landsgrenzen heen te kijken. Bij ons worden studenten én medewerkers uitgedaagd om (hun) mogelijk
heden te ontdekken, te ontwikkelen en hierin zelf leiding te nemen. We doen dat vanuit de overtuiging dat het 
leven interessant wordt door grenzen te verleggen; ten behoeve van je persoonlijke ontwikkeling én maatschap
pelijke vooruitgang. Onze unieke multicampus maakt dit bij uitstek mogelijk.

1.3 Onze kernwaarden: verbindend, ondernemend, vindingrijk

Verbindend
We zijn een toegankelijke hogeschool met een breed aanbod. Door te werken in communities zorgen we voor 
de gewenste kleinschaligheid. We bieden onderwijs dat uitdaagt, zonder dat een student daarin de weg 
kwijtraakt. We kennen onze studenten, stimuleren en versterken hen. Bouwend op en in verbinding met elkaar. 
Onze vestigingen staan hierbij als gelijkwaardige partners nauw met elkaar in verbinding. Vanuit onze inter
nationale aanwezigheid zijn we hierbij mede geïnspireerd geraakt door Ubuntu, een ethische/humanistische 
filosofie uit Afrika, die wel vertaald wordt als ‘ik ben omdat wij zijn’.

Ondernemend
We werken vanuit een duidelijke focus op wat de praktijk van ons vraagt en zijn daarin proactief. We stimuleren 
onze studenten ook tot een ondernemende houding. We stimuleren studenten om hun eigen talenten te 
ontdekken en te ontplooien en hierin zelf de regie te nemen. Hierdoor zijn ze in staat vanuit een krachtige eigen 
positie grenzen te verleggen.

Vindingrijk
We werken, vanuit praktijkgericht onderzoek en onderwijs, met de nieuwste methoden en technieken aan 
inventieve oplossingen voor vraagstukken uit de praktijk en leiden onze studenten zo op tot professionals die 
vindingrijk zijn. Professionals die leiderschap tonen, nieuwsgierig en onderzoekend zijn.

1.4 Ons hoofddoel: kwaliteit

Het uiteindelijke doel van al onze inspanningen is de hoogst mogelijke kwaliteit in ons onderwijs, onderzoek en 
onze voorzieningen te bieden voor onze studenten, voor de beroepspraktijk en de maatschappelijke omgeving. 
Op basis van urgente maatschappelijke vraagstukken sluiten we direct en structureel aan bij de vraag naar 
onderwijs en onderzoek uit de regio’s van onze vestigingen. We stellen ons tot doel om met ons onderwijs en 
onderzoek niet alleen in te spelen op die vraag, maar ook waar mogelijk de trend te zetten voor en in elk geval 
een directe impact te hebben op de ontwikkeling van de regio’s waarin we actief zijn. Kwaliteit is daarbij een 
door intrinsieke motivatie gedreven wens én een opdracht aan onszelf.

Bij het bereiken van onze hoofddoelstelling werken we vanuit een sterke kwaliteitscultuur. We doen wat we beloven, 
steeds net een beetje meer dan voldoen aan de verwachtingen van onze stakeholders. We voeren daartoe continu 
de dialoog met elkaar, met onze studenten en onze maatschappelijke omgeving over de kwaliteit en hoe we elkaar 
kunnen stimuleren om bij te dragen aan kwaliteitsverbetering. In een sfeer van vertrouwen en een omgeving waar 
feedback en feedforward gestimuleerd worden, behoren verantwoording afleggen en een aanspreekcultuur 
eveneens tot de normale gang van zaken. Niet gericht op afrekenen, maar op continu groeien, leren en verbeteren.
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1.5 Een uniek profiel

Kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek en hoogwaardige voorzieningen realiseren we door middel van:
 › het onderwijsconcept Design Based Education met
 ›  een stevig inhoudelijk profiel rond drie maatschappelijke vraagstukken (zwaartepunten): de leefbaarheid en 

toekomst van regio’s vanuit economisch, sociaal en educatief perspectief (Vital Regions), de ontwikkeling van 
slimme en duurzame technologieën, materialen en productie (Smart Sustainable Industries) en de snelle 
ontwikkelingen en daarmee gepaard gaande maatschappelijke vraagstukken in het domein van vrijetijds
besteding, toerisme en gastvrijheid (Service Economy)

 ›  in een geïnternationaliseerde hogeschool, waarin de breedte van onze hogeschool en de Grand Tour bijdraagt 
aan de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en een aanstekelijke uitnodiging is om wereldwijs te worden.

Deze drie profielkenmerken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar structureel en direct. 
De combinatie van deze drie vormt onze kracht en maakt ons profiel uniek en relevant voor onze stakeholders; 
onze studenten, medewerkers, beroepspraktijk en maatschappelijke omgeving.

En dat trekt 
(top)studenten 
en (top)mede-
werkers aan

Waardoor we nog 
beter in staat zijn hoge 
kwaliteit te leveren

We willen tot de beste drie hogescholen van 
Nederland behoren: een geïnternationaliseerde 
hogeschool met eigen onderwijs- en een 
multicampusconcept

Dat kan met heel 
goed onderwijs 
en onderzoek

DBE

Zwaarte-
punten

Multi-
campus

DBE

En onze 
kwaliteit en 
ons unieke 
profiel 
herkend en 
erkend 
worden

Ons unieke profiel leidt tot  

realisatie van de hoofddoelstelling

Figuur 1: Profiel NHL Stenden

1.6 Kerngegevens

De hogeschool had aan het einde van 2019 2.212 werknemers (1.781 Fte) en meer dan 24.000 studenten.  
NHL Stenden Hogeschool verzorgt associate degree , bachelor , en masteropleidingen en biedt deze aan in 
voltijd, deeltijd of duale (werk/leer) vorm. De opleidingen zijn georganiseerd in 14 academies. Binnen de 
 academies zorgen de lectoraten, onderzoeksgroepen en centres of expertise (CoE) met (gesubsidieerde) 
onderzoeksprojecten voor de verbinding tussen onderwijs, onderzoek, het bedrijfsleven en maatschappelijke 
organisaties. De hogeschool reikte in 2019 aan 3.419 studenten een propedeusegetuigschrift uit. 3.643 studenten 
ontvingen een associate degree, bachelor of mastergetuigschrift. Bijna 95%1 van de alumni van NHL Stenden 
had in ieder geval uiterlijk binnen anderhalf jaar na afstuderen een baan. 

1 Bron: HBO monitor 2018. Uit de cijfers blijkt ook dat 70% (zeer) tevreden was met deze functie.
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2.1 Design Based Education

Transitie 
Het onderwijsconcept Design Based Education (DBE) werd breed ingevoerd. Per september 2018 waren  
47 opleidingen2 gestart met DBE. Per september 2019 kwamen daar 13 opleidingen bij. Naar verwachting starten in 
september 2020 nog eens 23 opleidingen. In 2021 start de laatste (master)opleiding met DBE. Daarmee zijn we op 
koers voor wat betreft het voldoen aan onze doelstelling om DBE in 2024 bij alle opleidingen te hebben ingevoerd. 
De eerste ervaringen werden gebruikt om het strategisch onderwijsbeleid 2019-2024, zoals dat in het voorjaar 
2019 werd vastgesteld, verder vorm te geven. Naast de eerste ervaringen met DBE werden ook de eerste onder
zoeksresultaten van het longitudinale onderzoek “HowULearn” gebruikt voor het strategisch onderwijsbeleid. 

Monitoring
De implementatie van het onderwijsconcept wordt gevolgd door middel van de monitor DBE. Om de invoering 
te kunnen volgen en te waarderen werden in het verslagjaar opnieuw gesprekken gevoerd bij en met de 
 academies. De resultaten van deze monitoring werden verwoord in de rapportage ‘Beeld DBE voorjaar 2019’.  
De belangrijkste conclusie op basis van de monitoring is, dat de hogeschool intensief bezig is met onderwijs
innovatie. Binnen alle academies maken docententeams stappen. De samenwerking met de praktijk geeft veel 
energie. Studenten zijn eerder met real-life vraagstukken bezig en zijn daar enthousiast over. Dit leidt niet alleen 
tot een verandering van het onderwijs, maar ook tot een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.  
De implementatie van DBE nam dan ook een belangrijke plaats in bij de voorbereiding en uitvoering van de 
Instellingstoets Kwaliteitszorg en bij de planvorming met betrekking tot de kwaliteitsafspraken.

Belangrijke punten uit de monitor DBE waren:

Positieve punten:
 ›  Er wordt structureel samengewerkt met het werkveld om zo te komen tot real-life vraagstukken.  

De hogeschool is hierin uniek.
 ›  Studenten zijn actiever, verder in hun ontwikkeling en - zoals de Engelsen dat zeggen - more eager om te 

leren. Docenten verwoorden deze ontwikkeling als opvallend en in het oog springend.
 ›  Er wordt meer multidisciplinair samengewerkt en in de doorontwikkeling van het onderwijsconcept wordt dit 

zelfs een must. Ook hierin is de hogeschool onderscheidend ten opzichte van andere hogescholen die dit 
minder structureel doen.

Ontwikkelpunten:
 ›  Docententeams zijn nog zoekende naar hun nieuwe plek binnen de hogeschool. Hierbij moet worden gedacht 

aan: nieuwe rollen binnen DBE, de ontwikkeling richting resultaatverantwoordelijkheid etc. Deze zoektocht 
kost tijd en energie en leidt hier en daar tot het ervaren van een hogere werkdruk.

 ›  DBE als gedachtengoed en visie worden nog onvoldoende herkend in documenten als coursedocument, 
jaarplannen etc. Academies en teams moeten daarin nog een slag maken om tot een consistent geheel te komen.

 ›  De facilitering, zowel fysiek (ateliers) als nietfysiek (roostering), blijven achter bij de snelheid van ontwikkeling 
bij de opleidingen. Dit leidt tot uitdagingen bij de implementatie van DBE bij de onderwijsteams en verhoging 
tot werkdruk doordat teams zelf alternatieve oplossingen proberen te bedenken.

Intern delen van kennis en ervaringen
In het jaar 2019 stond het intern delen van de kennis en ervaringen met DBE hoog op de agenda. Er werden 
verschillende activiteiten opgezet om het verbinden zowel intern als extern vorm te geven, zoals het show & 
care-event in de zomer van 2019. Zowel onderwijzend als ondersteunend personeel was aanwezig om zichzelf op 
de hoogte te laten brengen van wat er allemaal wordt gedaan binnen de verschillende academies. Naast de 
show and share zijn er ook evenementen geweest rond invoering van en toetsing binnen DBE. 

Voor externen
Externe partijen stelden regelmatig vragen om meer te leren over de ontwikkelingen rond DBE en de ervaringen 
met de invoering van een hogeschoolbreed onderwijsconcept. De hogeschool ontving een delegatie vanuit 
Saxion, er werd een masterclass DBE gegeven voor gasten van de NQA, en er werden met voortgezet onderwijs 
en middelbaar beroepsonderwijs contacten gelegd over voorlichting rond DBE en samenwerking in de keten. 
Verder werden workshops gegeven op landelijke congressen, zoals die van de vereniging hogescholen en het 
congres ‘Maak het engineeringonderwijs van de toekomst’. 

2  De aantallen opleidingen hebben betrekking op de voltijdopleidingen ad, bachelor en master op crohoniveau. De flexopleidingen zonder 
voltijdvariant zijn niet meegeteld.
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Communicatie intern
Het afgelopen jaar werden onder meer via het digitale platform Crossover collega’s op de hoogte gehouden van 
de ontwikkelingen rondom DBE. Een nieuw digitaal DBEplatform zal in combinatie met sharepoint worden 
ingericht vanwege de invoering van een nieuw intranet.

Onderzoek naar de effecten van DBE op het leren van studenten
In mei 2019 werd het HowULearnonderzoek via directeuren en teamleiders voor de tweede keer uitgezet onder 
eerstejaars studenten. In totaal vulden 540 eerstejaarsstudenten uit 22 opleidingen de vragenlijst in. Hiermee 
ontstond inzicht in het leergedrag van de student, de wijze waarop studenten hun leeromgeving ervaren en het 
studentwelzijn. Het doel was te leren over de effectiviteit van DBE, in termen van het leergedrag, studiesucces 
en employabiliteit van studenten. 
 
Inzicht in leerprofielen van studenten en in hun perceptie van de leeromgeving, biedt de mogelijkheid om 
leeromgevingen gerichter af te stemmen op de beoogde doelen. Uitgaande van een gewenste richting van 
ontwikkeling kunnen docenten een onderbouwde aanpassing van het onderwijs aanbrengen. De resultaten zijn 
zowel op het niveau van de hogeschool als op het niveau van opleidingen gerapporteerd. Het longitudinale 
karakter van het onderzoek verschaft de hogeschool op termijn inzicht in de effecten van DBE op het leren van 
studenten. Een wetenschappelijke publicatie over de eerste metingen is in voorbereiding. 

2.2 Onderwijsinnovatie en portfolio

Flexibel onderwijs – Leven Lang Leren
Drieënveertig opleidingen werkten verder aan het experiment Leeruitkomsten/Flexibel Onderwijs. De studenten 
waardeerden met name de flexibiliteit qua tempo, toetsmomenten en aaneenschakeling van onderdelen.  
De opleidingen zagen een stabilisering van de studentenaantallen (± 4000) met daarbij een meer diverse 
studentenpopulatie van opscholers en omscholers. Er was sprake van een intensivering van de relatie met het 
werkveld, waaronder een popupsymposium over werkplekleren. De opleiding HBO Verpleegkunde deeltijd flex 
kreeg een positief oordeel van de visitatiecommissie.

De voorbereidingen voor de clustervisitatie van 32 opleidingen in februari 2020 startten. Daaruit volgden een 
versterkte aandacht voor het aanpakken van knelpunten in de regelgeving, ondersteunende processen en 
systemen en verandermanagement. 

Vraagfinanciering
In het voorjaar van 2019 besloot de minister van onderwijs, cultuur en wetenschap het experiment vraag  
finan ciering te stoppen per 1 september 2019. De betrokken opleidingen communiceerden hierover met hun 
studenten. Dit leidde ertoe dat een groot deel van hen overging naar de flexibele opleiding. De relatief kleine 
omvang van de betrokken opleidingen en de korte lijnen tussen studenten en docenten zorgden ervoor  
dat studenten voldoende overzicht hielden. Studenten ontvingen passende begeleiding in dit traject.  
Het consortium  Vraagfinanciering in de Zorg werd opgeheven door het stopzetten van het experiment. In 
paragraaf 9.12 wordt de verantwoording weergegeven van de vraagfinanciering.

Portfolio
De volgende stappen in het portfolio van de hogeschool vonden plaats:
 ›  Ad Didactisch Educatief Professional Leeuwarden & Groningen (deeltijd): de toets macrodoelmatigheid (TMD) 

werd aangevraagd op 15 juli 2019 met op 2 oktober 2019 voor Leeuwarden een positief besluit en voor 
 Groningen een negatief besluit. 

 ›  Master Cyber Safety Leeuwarden (voltijd): de TMD werd heraangevraagd op 10 juli 2019 met een positief 
besluit op 26 augustus 2019. De toets nieuwe opleiding (TNO) werd aangevraagd op 21 oktober 2019. 

 ›  Master Computer Vision & Data Science Leeuwarden (voltijd): de TMD werd aangevraagd op 8 juli 2019 met 
een positief besluit op 29 augustus 2019. De TNO werd aangevraagd op 8 november 2019. 

 ›  Ad Industriële Automatisering en Robotica Leeuwarden en Emmen (duaal): de TMD werd aangevraagd op 8 juli 
2019 met een positief besluit op 26 augustus 2019. 

 ›  Master Design Driven Innovation Leeuwarden (voltijd): een verlenging van het TMDbesluit werd op 8 januari 
2019 aangevraagd en op 6 februari 2019 verleend. De TNO werd op 19 juli 2018 aangevraagd en met een 
positief besluit afgerond op 25 februari 2019. De opleiding startte met ingang van 1 september 2019 met  
14 studenten.



N
H

L Stend
en H

og
eschool

22

2.3 Aansluiting

De hogeschool participeert met vo, mbo en andere hboinstellingen in een aantal netwerken, waaronder het 
netwerk convenant ‘Succesvolle doorstroom mbohbo NoordNederland’, het aansluitingsnetwerk VOHO Fryslân 
en Netwerk Noord. Deze netwerken hebben tot doel de aansluiting tussen mbo/vo en hbo te verbeteren, 
bijvoorbeeld door het gezamenlijk organiseren van projecten die de kwaliteit van de doorstroom naar het hbo 
bevorderen. Zo wordt samengewerkt met mboinstellingen in de regio bij het aanbieden van doorstroom
keuzedelen voor mbostudenten voor de sectoren educatie, welzijn, economie en techniek. In 2019 ging ook  
een aantal samenwerkingsprojecten tussen technische opleidingen van NHL Stenden en het Drenthe College in 
Emmen van start, evenals een samenwerkingsproject tussen de opleiding Tourism Management en aantal 
mboinstellingen. Het project Skills Coach, ook een samenwerkingsproject met het mbo waarbij zittende 
hbostudenten fungeren als mentor voor mbostudenten die de overstap willen maken, werd in 2019 
 doorontwikkeld. 

De samenwerking met mboinstellingen resulteerde ook in een gezamenlijke studiemiddag voor loopbaan
oriëntatie en studieloopbaanbegeleiders (LOB’ers/SLB’ers), met als doel meer inzicht te krijgen in elkaars 
werkwijze. Dit om uiteindelijk de student beter te kunnen begeleiden bij de overstap naar het hoger beroeps
onderwijs. Verdiepende bijeenkomsten met Friesland College en Drenthe College werden in 2019 voorbereid. 
Ook trad NHL Stenden in gesprek met de Friese Poort en een aantal instellingen voor voortgezet onderwijs over 
de mogelijkheden van een (verkort) traject voor leerlingen die het voortgezet onderwijs vroegtijdig (moeten) 
verlaten en via het middelbaar beroepsonderwijs toch naar het hbo willen gaan.

Binnen Netwerk Noord werd gewerkt aan de ontwikkeling van instrumenten die de implementatie van studie
vaardigheden in het curriculum van het havo bevorderen. Tijdens een gezamenlijk georganiseerde studiemiddag 
voor docenten en LOB’ers/SLB’ers van het hoger beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs werden deze 
instrumenten gepresenteerd. 

In 2019 werd de pilot voor het ‘nieuwe leerjaar’ voorbereid. Deze pilot zal worden georganiseerd voor leerlingen 
uit het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) en zal in 2020 van start gaan. Doel van dit traject is 
om aankomende studenten te ondersteunen bij de overstap naar het hoger beroepsonderwijs en bij het maken 
van een goede studiekeuze. 

Regionaal ambitieplan
In 2019 werd een Regionaal Ambitieplan (RAP) opgesteld. Gelden voor dit ambitieplan worden door het ministe
rie van onderwijs, cultuur en wetenschap ter beschikking gesteld met het doel regionale samenwerking op het 
gebied van aansluiting en doorstroom te bevorderen. De ambities van het RAP richtten zich op de thema’s 
studievaardigheden, talentontwikkeling, kwaliteit van aansluiting en studiekeuze. Zo werden op basis van het 
RAPmiddelen beschikbaar gesteld voor het opzetten van een schakelklas voor studentvluchtelingen die in het 
hoger beroepsonderwijs willen gaan studeren, en voor Junior Honours, waarbij leerlingen uit het voortgezet 
onderwijs die meer uitdaging zoeken, kunnen deelnemen aan een hboproject. 

Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck werd ook dit verslagjaar weer verstuurd aan alle aspirantstudenten die zich voor een 
 bachelor of Adopleiding hadden aangemeld. Met alle aspirantstudenten die een negatief advies kregen, werd 
contact opgenomen om de achtergrond van dit advies te bespreken en de aspirantstudent, indien nodig, bewust 
te maken van eventuele nog uit te voeren activiteiten in het kader van het studiekeuzeproces. Een aantal  
opleidingen gebruikte dit jaar de mogelijkheid een eigen matchingsactiviteit te integreren in de studiekeuzecheck.

Toelatingsbeleid
In de onderwijs en examenregeling zijn van elke opleiding de eventuele aanvullende toelatingseisen bepaald. 
Kandidaatstudenten voor de Hotelmanagement School en voor de opleidingen Vaktherapie, docent Theater en 
docent BKV worden toegelaten als zij een assessment met goed resultaat hebben afgesloten. De inhoud van dit 
assessment is beschreven in de onderwijs en examenregeling van deze opleidingen. Studenten die in het jaar 
van inschrijving 21 jaar of ouder zijn, kunnen worden toegelaten op basis van een 21+ toets.
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2.4 Doorstroom

Om studenten goed te faciliteren bij hun (zelf)studie beschikken alle vestigingen over een uitgebreide biblio
theek. Deze is zowel fysiek als digitaal toegankelijk en biedt naast toegang tot informatie ook trainingen 
 infor matievaardigheden, het correct omgaan met referenties en auteursrechten. Het scriptorium biedt onder
steuning bij het schrijven van de afstudeerscriptie.

Studeren met een functiebeperking
De hogeschool werkte via de werkgroep Studeren met een functiebeperking aan inclusief onderwijs voor alle 
studenten om invulling te geven aan de in 2018 ondertekende intentieverklaring voor de implementatie van het 
VNverdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Er was in 2019 een nieuw scholingsaanbod voor 
docenten voor het ontwerpen van inclusief onderwijs. Studentendecanen zorgden ervoor dat studenten die dat 
wegens hun functiebeperking nodig hebben aanvullende voorzieningen kregen, bijvoorbeeld bij het maken van 
toetsen. Er was speciaal aandacht voor het begeleiden van studenten met autisme.

2.5 Verbreden en verdiepen van de studie

Minoren
De uitwerkingsnotitie Future Proof Minors werd vastgesteld. Hiermee bood de hogeschool studenten de moge
lijkheid vrij te kiezen om een eigen accent te geven aan hun opleiding. Het nieuw te ontwikkelen minorenaanbod 
sluit nu meer aan op de lectoraten en internationalisering. Studenten kunnen een minor kiezen binnen of buiten 
de eigen opleiding en hebben de optie om via de Grand Tour of Exchange een minor in het buitenland te volgen. 
Twee keer per jaar is er voor de studenten een minorenmarkt ter voorbereiding op de keuze.  
Via www.kiesopmaat.nl hebben studenten de mogelijkheid een minor bij een andere hogeschool te volgen.

X-Honours 
XHonours werd en wordt naast Leeuwarden ook in Meppel en Emmen aangeboden, Groningen is ontwikkeling. 
Het aantal studenten met interesse voor het programma nam toe. Deelname aan het programma nam eveneens 
toe. De deelnemende populatie kwam uit 37 opleidingen verspreid over de studiejaren één tot en met vier.  
Aan het programma namen zowel nationale als internationale studenten deel.

XHonours is ook een proeftuin voor onderwijsontwikkeling. Er werd in 2019 gewerkt met een volledig door 
student gestuurd leerproces inclusief wijze van afronden. Studenten bepaalden zelf de leeruitkomsten, op welke 
wijze deze werden aangetoond en of deze behaald waren. Studenten werden daarin begeleid door mede
studenten en de coaches. 

Studenten en medewerkers namen deel aan congressen en onderzoeken van de European Honors Council (EU) 
en de National Collegiate Honors Council (VS). XHonours blijft actief betrokken bij het nationaal netwerk en zal 
een bijdrage leveren aan de visieontwikkeling op het honoursonderwijs in Nederland. 

2.6 Financiële ondersteuning

Studenten konden voor financiële ondersteuning een beroep doen op twee fondsen.

Profileringfonds
NHL Stenden beschikt over een profileringfonds conform artikel 7.51 WHW ten behoeve van studenten die door 
bijzondere omstandigheden studievertraging oplopen. Ook kunnen studenten een beroep doen op de regeling 
Financiële Ondersteuning Topsport. Studentenverenigingen kunnen, mits zij zijn opgenomen in het studenten
statuut, een bestuursbeurs aanvragen in het kader van de regeling financiële ondersteuning medezeggenschaps
raden en studentenorganisaties. Aanvragen worden beoordeeld door de commissie profileringsfonds.

In 2019 kregen 132 individuele studenten en 18 studentenverenigingen voor hun bestuursleden ondersteuning 
vanuit het profileringsfonds. De totale toekenning uit het profileringsfonds in 2019 bedroeg € 359.608.  
De verdeling hiervan is weergegeven in tabel 8 in paragraaf 9.11 bij thema 5 collegegelden. 

http://www.kiesopmaat.nl/
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Regeling Studenten Noodfonds
Studenten die incidenteel en onvoorzien in financiële moeilijkheden raakten en daardoor in hun studievoortgang 
werden belemmerd, konden een beroep doen op de Regeling Studenten Noodfonds. Op basis van de regeling 
werden in 2019 aan 12 studenten leningen verstrekt voor een totaalbedrag van € 11.136. Het fonds heeft jaarlijks 
een budget van € 25.000. 

Het door de hogeschool beheerde noodfonds ontvangt zijn middelen van de stichting Steunfonds Stenden 
Hogeschool. 

Naast middelen voor het Studenten Noodfonds stelde de laatstgenoemde stichting Steunfonds eveneens 
middelen ter beschikking voor het studentenpastoraat (Expect), het Centrum voor Levensbeschouwing en de 
Douwe Tamminga beurzen. Deze laatste beurzen worden toegekend aan talentvolle studenten die financiële 
ondersteuning nodig hebben en die geen beroep kunnen doen op andere fondsen. 

2.7 Rechtsbescherming

College van Beroep voor de Examens 
Studenten die bezwaar wilden maken tegen een beslissing van de examencommissie van de opleiding konden 
terecht bij het College van Beroep voor de Examens. Dit college bestaat uit twee kamers met elk vijf leden,  
twee voorzitters daarbij inbegrepen en uit vijf plaatsvervangende leden, een plaatsvervangend voorzitter daarbij 
inbegrepen. 

In 2019 kwamen 100 beroepschriften binnen. Voordat tot behandeling werd overgegaan, werden 28 beroep
schriften ingetrokken door de betreffende studenten. Er werden 47 beroepszaken geschikt, zes gegrond ver
klaard en 14 ongegrond verklaard. Er werden vier beroepschriften kennelijk niet ontvankelijk verklaard omdat 
deze buiten de daarvoor geldende termijn waren ingediend. Er was nog één lopende beroepszaak, deze wordt 
in 2020 afgehandeld.

Klachtenadviescommissie 
De klachtenregeling studenten voorziet in een Klachtadviescommissie die bestaat uit drie leden, te weten een 
extern lid als voorzitter (en een plaatsvervanger) en twee medewerkersleden (en twee plaatsvervangers).  
Deze commissie adviseert het college van bestuur met betrekking tot klachten en bezwaarschriften. Het college 
van bestuur neemt de uiteindelijke beslissing. Tegen beslissingen op bezwaar (van het college van bestuur) staat 
beroep open bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs. Tegen beslissingen van het college van 
bestuur op klachten staat geen beroep open.

In 2019 kwamen bij de Klachtadviescommissie NHL Stenden Hogeschool 120 zaken binnen. Het betrof  
102 klachten en 18 bezwaren. Er werden in totaal 65 klachten en drie bezwaren afgewikkeld door middel van een 
succesvolle bemiddeling. Er werden 11 zaken ingetrokken. De commissie bracht 14 keer advies uit aan het college 
van bestuur. Bij 14 klachten werd niets meer vernomen van de student. Bij één klacht besloot de voorzitter deze 
als beroepschrift te laten behandelen. Er waren nog 12 lopende zaken, deze worden in 2020 afgehandeld.
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2.8 In cijfers

In tabel 1 worden de kerngegevens weergegeven, voorzien van vergelijkende cijfers over 2018. De cijfers over eerdere 
jaren van voormalig Stenden en voormalig NHL zijn te vinden in de respectievelijke jaarverslagen op de website.

Eenheid 01/10/20181 

NHL Stenden
01/10/2019  
NHL Stenden

Totaal aantal ‘WHW’- studenten2) Inschr. 23.563 23.836

Bekostigde inschrijvingen Inschr. 15.197 15.566

Onbekostigde inschrijvingen Inschr. 8.366 8.270

Associate degree Indiv. 1.145 1.324

Bachelor Indiv. 21.613 21.648

Master Indiv. 761 852

Flexibel onderwijs (project vraagfinanciering) Indiv. 75 12

Nederlandse studenten Indiv. 21.095 20.806

EER studenten Indiv. 1.887 2.007

NON EER studenten Indiv. 575 628

Onbekend3) Indiv. 6 28

Instroom Nederland Indiv. 6.588 5.906

Aantal studenten op Grand Tour Indiv. 601 528

‘Niet-WHW’-studenten (privaat)

Aantal studenten op IC’s Indiv. 520 479

Instroom IC’s Indiv. 149 135

Onderwijsindicatoren

Uitval jaar 1 30,7% 29,9 %

Bachelorrendement (2018 cohort 2013)  
(2019 cohort 2014)

57% 55,7%

Professionalisering4)

Aantal docenten met een mastergraad
77,7% 77%

Aantal docenten met een PhD graad 6,5% 6,3%

Tevredenheid met studie
Score op een vijfpuntsschaal (NSE 2018)5)

3,89 3,82

Personeel6)

Personeelsomvang Nederland (Onderwijzend- en  
Ondersteunend- en beheerpersoneel)

Indiv. 2.144 2.212

FTE 1.731 1.785

OP/OBP (ratio op vast, tijdelijk en inclusief inhuur) 1,46 1,50

Tabel 1: Kerngegevens

Toelichting op tabel 1:
1)  Peildatum instroom  en inschrijvingsgegevens is per 1 oktober; peildatum personele gegevens is per eind december;
2) Betreft alle inschrijvingen op regulier onderwijs (bekostigd en onbekostigd);
3)  Studenten met een onbekende nationaliteit betreffen studenten waarvan niet op basis van een officieel document kan worden vastgesteld welke 

nationaliteit zij hebben (bijvoorbeeld vluchtelingen). De nationaliteit kan tevens niet worden vastgesteld door de daarvoor betreffende instanties;
4) Bron bestand R12-2019; 
5)  Eind maart 2019 heeft de Vereniging Hogescholen namens alle hogescholen om diverse redenen besloten niet verder mee te werken met 

de NSE 2019. Vanuit Team Studenttevredenheid NHL Stenden is in overleg met belanghebbenden besloten eind mei/begin juni een korte 
vragenlijst voor te leggen aan alle eerstejaars DBE studenten. De weergegeven score 2019 komt voort uit deze intern uitgezette vragenlijst;

6)  Fte, aantallen en ratio zijn gebaseerd op eigen medewerkers in dienst, tijdelijk en vast, exclusief inhuur en studentassistent.  
Inclusief Stenden Hotel en Stenden Professionals.
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Analyse van de kerngegevens
Het totaal aantal studenten ligt per 1 oktober 2019 voor NHL Stenden op 23.836. Dit is 1% meer dan per 1 oktober 
2018. Dit overtreft onze verwachting van 23.470 aantal studenten (begroting 2019).

De stijging van studentaantallen wordt met name gerealiseerd bij de Associate degree en de Master opleidingen. 
Het streefgetal met betrekking tot buitenlandse studenten lag op 2.486 buitenlandse studenten (per 1 oktober 
2019). De realisatie ligt per 1 oktober 2019 op 2.635 (EER en nietEER) buitenlandse studenten. De Grand Tour 
toonde in het verslagjaar 2019 een daling in het aantal deelnemende studenten. Dit blijkt een éénmalige daling, 
omdat door de fusie onvoldoende aandacht besteed kon worden aan adequate informatie en werving. Voor het 
jaar 2020 is een stijgende trend geprognosticeerd.

Het resultaat op het bachelorrendement, de uitval en de studenttevredenheid liggen onder de voor 2019 
gestelde doelen. Het streefgetal van het uitvalpercentage voor jaar 1 ligt op 25%, het rendementsdoel ligt op 
63,5 % en het studenttevredenheidsscore zou moeten gaan stijgen naar 4,0 in 2019. Met betrekking tot het 
rendement zijn grote verschillen zichtbaar. De cijfers variëren van ongeveer 35% tot 82% procent waarbij  
9 opleidingen boven de doelstelling van 63,5% scoren. Ook in de uitval is de bandbreedte groot. Elf opleidingen 
hebben een uitval van 25% of lager. Doordat de studenttevredenheid op een andere wijze is gemeten dan 
voorheen, kan niet geconcludeerd worden dat de tevredenheid daadwerkelijk gedaald is. 

Ultimo 2019 bedroeg het percentage docenten met een masteropleiding bijna 77%, hetgeen een kleine terugval 
is van 1% ten opzichte van vorig jaar (doel 2019: 85%) Voornaamste oorzaak is dat door de nieuwe wet ‘Arbeids
markt in Balans’ medewerkers eerder een tijdelijk dienstverband (in plaats van een inhuurcontract) aangeboden 
krijgen, zonder dat zij in het bezit zijn van een masterniveau. Aangaande promotietrajecten was van het onder
wijspersoneel 6,3% gepromoveerd en 4,9% was bezig met een promotietraject (totaal 11,2%). De doelstelling 
voor 2019 lag op 11%.

Ten aanzien van de verhouding Onderwijsgevend Personeel/Ondersteunend en Beheers Personeel is er een 
stijging te zien van de ratio naar 1,50. Hiermee is het doel, minimaal gelijk aan het resultaat van 2018, behaald. 
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3.1 Inleiding

Naast onderwijs zijn onderzoek en valorisatie kerntaken van de hogeschool. Deze twee kerntaken worden 
uitgevoerd in samenhang met het onderwijs en binnen de academies. Daarnaast zijn de verbindingseenheid 
research & development onderwijs en onderzoek en de verbindingseenheid zwaartepunten en contract
activiteiten ingesteld om de innovatiekracht te versterken. Verbindingseenheden zijn bedoeld als motor en 
aanjager van innovaties en belangrijke, academieoverstijgende activiteiten. De hiermee samenhangende 
valorisatie van kennis is een kerntaak van de verbindingseenheid.

Voor 2019 waren hiervoor de volgende ambities geformuleerd:
1.  Vaststelling van de beleidsnotitie Zwaartepunten. Dit werd gerealiseerd in september 2019. Hieraan vooraf

gaand werd de notitie breed in de organisatie besproken en in navolging hiervan inhoudelijk ontwikkeld;
2.   Een versterking van de profilering op de zwaartepunten; plan van aanpak gereed begin 2019.
  In 2019 startte dit proces. Een eerste versie van een beleid en plan van aanpak over de externe profilering, 

inclusief de zwaartepunten was medio december 2019 gereedgekomen. Dit plan kwam mede tot stand op 
basis van raadpleging met externe experts in november 2019;

3.  In samenwerking met overheden, onderwijs en onderzoeksinstellingen en werkveld een gezamenlijke 
structuur voor kennisontwikkeling en circulatie in te richten. Werkveld en maatschappij zijn op basis van 
gelijkwaardigheid intensief betrokken bij ons onderzoek. Zo wordt bijgedragen aan de transitie van onze 
omgeving naar een slimmere, duurzamere en meer inclusieve samenleving”. Aan deze ambitie werd in 2019 op 
diverse manieren invulling gegeven:
 ›  Ideevorming over Centres of Expertise (CoE) om deze structuur in te richten. Per Zwaartepunt is een 

curatorium ingericht met een kwartiermaker met als opdracht in 2019 een Plan van Aanpak te maken voor de 
inrichting van drie nieuwe CoE’s. De eerste versies van de plannen van aanpak werden gerealiseerd in 2019;

 ›  In lijn met de versterking van de externe profilering werd in 2019 een onderzoek uitgevoerd naar de 
strategische netwerken van NHL Stenden. De rapportage van dit onderzoek is een belangrijke bron voor de 
uitbouw van de gezamenlijke structuur voor kennisontwikkeling en -circulatie;

4.  Een substantiële vermeerdering van werkateliers en fieldlabs ten behoeve van onderwijs en onderzoek in de 
academies, op basis van de stand van zaken december 2018. In het kader van het penvoerderschap van City 
Deal KennisMaken werd een digitale kaart ontwikkeld van de actuele ‘labs’ in Friesland en van de betrokken
heid van de hogeschool daarin.

3.2 Profilering en zwaartepunten

Zwaartepunt Vital Regions 
De hogeschool wil betekenisvol zijn voor haar regio’s. In een doorlopende lijn wordt met interne en externe 
deskundigen gezocht naar een conceptueel model voor het zwaartepunt Vital Regions. Tegelijkertijd worden op 
operationeel niveau nauwe samenwerking en verbindingen gemaakt met initiatieven waarin de hogeschool 
onderzoek en onderwijs, multidisciplinair en multilevel kan inzetten. Voorbeelden zijn de Regiodeals (ZO Drenthe 
en NO Fryslân), City Deal Kennis Maken Leeuwarden Fryslân, GO! Noord, Krimpregio - Kennisnetwerk Krimp 
Noord Nederland, DATAFryslân. 

Lectoraten die hierbij betrokken waren: Meertaligheid & (Laag) geletterdheid - thema Vitale Educatie en Sociale 
Kwaliteit op het thema Vitale Mens & Maatschappij. Vanuit Vital Regions werden het Armoede en Schuldenlab en 
het Artlab geïnitieerd. Een redactiegroep samengesteld uit collega’s van Vitale Economie - Vitale Educatie en 
Vitale Mens & Maatschappij was bezig met de voorbereiding van een in 2020 uit te brengen boek Vital Regions.   

Zwaartepunt Smart Sustainable Industries
Binnen de drie dragende academies van het zwaartepunt werden Adopleidingen en masters ontwikkeld die 
belangrijk zijn voor het verder uitbouwen van het onderwijs binnen het noordelijke en landelijke thema Smart 
Industrie. Het betreft de Ad Robotica en de Ad Maritieme techniek. Ook de master Computer vision kwam tot 
stand als ruggengraat van de specifieke thema’s binnen het zwaartepunt.
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Maritiem/MIWB
Na het succes van de eerste aanvraag van topfondsbeurzen (MIT Boston) werd een maritieme beurs aangevraagd 
in samenwerking met de universiteit van Napels en met het bedrijfsleven vanuit de jachtbouw. In 2019 werd het 
projectplan voor het maritiem design lab goedgekeurd. De opening zal in september 2020 plaatsvinden.  
In Sneek was de oprichting van het maritieme cluster in voorbereiding. Ondertussen wordt een digitaal maritieme 
samenwerking gevormd.

Technology & Innovation 
Het Innovatiecluster Drachten (ICD) startte met het lectoraat Computer Vision en Data Science het project Cobot 
2.0 als onderdeel van de onderzoekslijn Robotica van het ICD. Hierbij moet ook de aanvraag voor het verzorgen 
van de duale Ad Industriële Automatisering en Robotica in Leeuwarden en in Emmen worden genoemd. In 2019 
werden afspraken gemaakt rond deelname van high techbedrijven aan de carrièredagen van de hogeschool.

ICT & Creative Technologies
Ook werden masterclasses rond simulation learning/serious gaming voor maritieme docenten voorbereid. 
Daarnaast werden de voorbereidingen getroffen rond cybersafety & IT Security en maritiem. Interessante 
crossovers tussen maritiem en cybersafety zijn in voorbereiding.  

Ten slotte werd een plan opgesteld voor het Centre of Expertise van het zwaartepunt.

Zwaartepunt Service Economy
Het Toerisme Collectief Friesland (TCF) is een samenwerking van de hogeschool met het Friesland College, de 
Toerisme Alliantie Friesland, het Innovatiepact Friesland, de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden, gemeente 
SúdwestFryslân en ondernemers in de gastvrijheidssector. Hierin wordt op een innovatieve manier samen
gewerkt aan projecten uit de gastvrijheidssector. Het TCF ging in 2018 van start en bevindt zich nu in een fase 
van uitbreiding en verdere inbedding in het onderwijs en de gastvrijheidssector.  

In de provincie Drenthe bestaat een gelijksoortige triple helixsamenwerking van spelers in de gastvrijheids              
sector: Leisure Valley. Hier ligt de nadruk voorlopig op een dataproject onder leiding van ETFI dat gefinancierd 
wordt door Marketing Drenthe.  

Samen met SPOT/Oosterpoort werd gewerkt aan een plan voor leer/werkateliers en werd een intentieverklaring 
voor samenwerking getekend door de hogeschool, het Noorderpoort College, het Alfa College en SPOT/
Oosterpoort zelf. 
 
Samen met het lectoraat Open innovatie werd een aanvraag ingediend voor een Comenius Leadership project 
waarin een hoofdrol is weggelegd voor multidisciplinaire, internationale DBEprojecten.

3.3 Verbinding van onderzoek en onderwijs

Door middel van praktijkgericht onderzoek ontwikkelt de hogeschool toepasbare kennis rondom actuele 
maatschappelijke vraagstukken. De hogeschool doet dit op het gebied van de drie zwaartepunten zoals 
 beschreven in de vorige paragrafen. De nieuw ontwikkelde kennis werkt op verschillende manieren door in het 
onderwijs. Zo worden studenten ingezet bij de uitvoering van onderzoek door lectoraten. Ook werken studenten 
binnen ateliers in het kader van DBE aan zwaartepunten gerelateerde vraagstukken.

Een voorbeeld van de verbinding tussen onderwijs en onderzoek bij het zwaartepunt Service Economy: 
ondersteunend aan het Toerisme Collectief Frieslandproject (TCF) lopen er twee onderzoeken. Het eerste 
onderzoek wordt uitgevoerd door ETFI en dient om het TCFproject te monitoren. Design Based Education (DBE) 
speelt een grote rol in het TCFproject als gebruikte methode in de samenwerking tussen het bedrijfsleven en 
het beroepsonderwijs. Derhalve meet dit onderzoek ook hoe DBE in de praktijk werkt. Het tweede onderzoek 
wordt uitgevoerd door het lectoraat van Ineke Delies en beschrijft de ontwikkeling van de, in het project 
ontstane, lerende netwerken.

Binnen de 14 academies waren 37 lectoraten en 39 lectoren en associate lectoren actief. Daarnaast had de 
hogeschool vier hogeschoolbrede lectoraten. Deze zijn gepositioneerd binnen de verbindingseenheid R&D 
Onderwijs en Onderzoek. Deze lectoraten richten zich op hogeschoolbrede onderzoeksthema’s: Innovatie, 
Onderzoek, Onderwijs (Design Based Education) en Internationalisering.
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In de lectoraten werd door lectoren, docenten en studenten intensief samengewerkt met het (lokale) bedrijfs
leven. In sommige gevallen wordt vanuit deze samenwerkingsverbanden ook subsidie aangevraagd. In 2019 
ontvingen twintig projecten voor €2,7 miljoen aan subsidie. Bij deze projecten waren academies, diensten en 
verbindingseenheden betrokken. Op 15 projecten was en is de hogeschool penvoerder. Aan het einde van 2019 
zijn 14 projecten nog in behandeling. Enkele voorbeelden van aansprekende onderwijs en onderzoeksprojecten 
zijn de ontwikkeling van de Chemport Industry Campus Emmen, een project rond circulaire businessmodellen in 
de logistiek, de City Deal Kennismaken Leeuwarden - Fryslân en het opzetten van een Fries leernetwerk gericht 
op het verbeteren van de ondersteuning van mensen met verward gedrag. De focus en activiteiten van alle 
lectoraten in 2019 worden toegelicht in bijlage 8.

In 2018 startte de werkgroep research support. Aanleiding was onder meer de komst van de Nederlandse 
gedragscode wetenschappelijke integriteit, die voorschrijft dat instellingen hun onderzoeksdata zorgvuldig 
moeten beheren en zoveel mogelijk toegankelijk moeten maken. In navolging daarvan stellen ook subsidie
verstrekkers zoals het NWO, Zon MW en Regieorgaan SIA strengere eisen aan de opslag, toegankelijkheid en 
vindbaarheid van de onderzoeksdata die binnen subsidieprojecten worden gegenereerd.

Onderzoek en privacy stonden ook in 2019 hoog op de agenda. Zo werd in een pilot gewerkt aan de implemen
tatie van SmartPia, een instrument om onderzoekers te ondersteunen bij privacy in relatie tot hun onderzoek.

3.4 Centres of Expertise

In lijn en in samenhang met de drie zwaartepunten is de hogeschool actief in vier Centres of Expertise. Dit zijn 
publiekprivate of publiekpublieke samenwerkingsverbanden tussen hogescholen en werkveld, met een scherpe 
focus op een maatschappelijke uitdaging. De ratio achter de Centres of Expertise is om de verbinding te leggen 
tussen het hoger beroepsonderwijs, topsectoren en maatschappelijke uitdagingen door netwerkvorming van 
lectoren, ondernemers, onderzoekers uit publieke en private instellingen, docenten en studenten. De Centres  
of Expertise leveren een bijdrage aan het bevorderen van zwaartepunten in onderzoek van hogescholen.  
Hogescholen hebben op dit terrein de volgende ambities geformuleerd: 
 ›  Doorgroei van op maatschappelijke uitdagingen gerichte Centres of Expertise (zoals genoemd in de  

Strategische Agenda Hoger Onderwijs);
 › Stimuleren van verdere profilering en zwaartepuntvorming;
 › Verzorgen van afstemming tussen Centres of Expertise onderling;
 ›  Zoeken van aansluiting en afstemming met de Centres of Expertise en de Kennis en Innovatieagenda’s van de 

Topsectoren en de Nationale Wetenschapsagenda. 

Binnen de Centres of Expertise wordt geïnvesteerd in onderwijs innovatie, leven lang leren en onderzoek & innovatie. 
Een aantal lectoraten is verbonden aan Centres of Expertise. De hogeschool ziet geen belangrijke risico’s rondom 
deze samenwerkingen, maar ziet het meer als kans op ontwikkeling en kennisdeling. De risico beheersing van deze 
samenwerking vindt primair plaats vanuit de algemene risicobeheersing van de hogeschool (zie risicoparagraaf 9.10).

De beoogde resultaten van deze samenwerkingen wordt hierna per Centre of Expertise toegelicht.

Centre of Expertise Watertechnologie (CEW): een expertisecentrum voor toegepast onderzoek op het gebied van 
watertechnologie. Het CEW voert samen met studenten, docenten en het bedrijfsleven onderzoek uit in geavanceerde 
labora toria en op diverse (demo)sites. Daarbij worden mbo en hbostudenten en docenten actief betrokken. Primaire 
partners van het Centre zijn, naast NHL Stenden en Van Hall Larenstein: Wetsus, Vitens, Stichting Well en WLN.

Greenpac: een open innovatiecentrum op het gebied van (groene) kunststoffen, vezels en composieten dat initië
rend en faciliterend is voor business driven kennisontwikkeling. Hiernaast participeren diverse bedrijven, mbo 
instellingen en regionale overheden in het centrum. NHL Stenden werkt hierin samen met hogeschool Windesheim.

Centre of Expertise in Leisure, Tourism & Hospitality: opgericht voor het domein van Leisure, Tourism & Hospitality. 
Inhoudelijke ondersteuning wordt geleverd door Breda University of Applied Science en Hogeschool Zeeland, 
alsmede de RUG. De penvoering van dit expertisecentrum is in handen van Breda University of Applied Science.

Centre of Expertise Healty Ageing: een expertisecentrum van bedrijven, zorg en welzijnsinstellingen, onderwijs 
en kennisinstellingen, die gezamenlijk praktische innovatie van zorg en welzijn bewerkstellingen en kennis 
daarover ontwikkelen voor nieuw en beter onderwijs. De Hanzehogeschool is penvoerder van dit centrum.
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De hogeschool ontwikkelt drie nieuwe CoE’s rondom de zwaartepunten.
Bij Smart Sustainable Industries versterken interne en externe partners samen het ecosysteem in Noord
Nederland door Slimme Ontsluiting van de initiatieven op dit gebied in een interactief kennisknooppunt gericht 
op inhoud (kennis) en relatie (wie, wat en waar).
Bij het CoE (in oprichting) Vital Regions zijn drie speerpunten geformuleerd: verbinding en samenwerking 
 wicked problems en internationalisering. 
Voor het CoE (in oprichting) van Service Economy is ‘betekenisvolle ervaringen’ als de centrale rationale gekozen.  

3.5 Kenniscentra

Green Logistics -Sinds enkele jaren werken verschillende lectoraten uit Nederland samen binnen het lectorenplatform 
Logitimo. Hieruit zijn al verschillende meerjarige projecten ontstaan waar ook het Lectoraat Green Logistics aan 
meewerkt. Denk aan het project Locibel: Longitudinaal Onderzoek Circulaire Bedrijfsmodellen in de Logistiek. Dit 
project wordt gedragen door alle leden van Logitimo maar uitgevoerd door Hogeschool Utrecht en NHL Stenden 
Hogeschool vanwege hun expertise op dit onderwerp. Vanaf het begin kent het project een longitudinale focus. 
Achterliggende idee is dat de ambitie van Nederland is om in 2030 voor 50% circulair te zijn en in 2050 100%, terwijl 
de economie op dit moment nog maar 14,6% circulair is. In relatief korte tijd staan we voor een majeure opdracht. We 
monitoren langjarig de evolutie (volwassenwording) van bedrijfsmodellen in de transitie naar een circulaire economie. 

Zorg & Welzijn - Het kenniscentrum Zorg en Welzijn is uitgegroeid tot een betrouwbare partner en bekende 
naam in het sociaal domein en zorgdomein. In 2019 werden via het posthboonderwijs circa 400 zorg en 
welzijnsprofessionals geschoold. Naast reguliere lesprogramma’s worden maatwerk programma’s aangeboden. 
Dit wordt ontwikkeld, uitgevoerd en ondersteund door een gemengd team van gekwalificeerde interne en 
externe docenten en een sterk professioneel secretariaat waarbij verbinding is met de acht lectoraten,  
de onderzoeksgroep, van de academies Social Studies en Gezondheidszorg. Deze lesprogramma’s worden 
geregistreerd bij beroepsverenigingen waarbij kwaliteit voorop staat. De verscheidenheid aan groepen, 
 cursisten, contacten met werkveld en verschillende organisaties maakt het werk voor de medewerkers van 
kenniscentrum Zorg & Welzijn afwisselend en interessant. Wij zijn ondernemend, innovatief, werken van buiten 
naar binnen en denken graag mee aan een oplossing vanuit de klantvraag.
 
De posthboopleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) is wellicht de meest bekende scholing van 
het kenniscentrum. In 2019 werd een groot aantal groepen geschoold, zowel incompany als open inschrijvingen, 
waardoor dit jaar minimaal 140 door Stichting Posthbo erkende diploma’s zijn uitgegeven. Tevens mochten we 
organisaties in NoordHolland, Drenthe en Brabant voorzien van maatwerk cursussen IAG.

Zorg 
Voor de contractactiviteiten in het zorgdomein zijn een aantal producten en samenwerkingen tot stand gekomen:
 ›  Ontwikkeling van een gecombineerd scholingstraject voor doktersassistenten en verpleegkundigen, waarin 

de cursisten elkaar ontmoeten en van elkaar leren;
 ›  Een scholingsaanbod uitgevoerd bij de Friese ziekenhuizen (samenwerking met de Hanzehogeschool);
 ›  Een leergang Personen met Verward Gedrag in samenwerking met het lectoraat Zorg & Innovatie in de 

Psychiatrie van N. Boonstra en het werkveld is ontwikkeld. Na een pilotgroep is het geborgd in de processen 
van het Kenniscentrum Zorg & Welzijn en opgenomen in reguliere aanbod;

 ›  Een flexibel, modulair scholingsaanbod op diverse terreinen, waarbij bestaande leergangen in een nieuw  
jasje (POH DA en PVK, POH GGZ Jeugd, POH GGZ, VGG), uitgebreid met actuele, relevante thema’s, trainingen 
en kennislijnen.

 
Welzijn 
Voor de contractactiviteiten voor het sociaal domein zijn tevens een aantal mooie producten en samenwerkingen 
tot stand gekomen waar we trots op zijn:
 ›  In oktober startte opnieuw een traject posthbo Paard/Dier en Hulpverlening gestart;
 ›  In november 2019 startte een posthbo Jeugd en Gezinsprofessional met een volle groep van tien deelnemers. 

Het programmaaanbod is via het DBEconcept opgezet in een modulaire vorm;   
 ›  In samenwerking met OP Jeugd en Jeugdhulp Friesland zijn meerdere refereeravonden georganiseerd voor 

professionals uit het werkveld;
 ›  Voorbereidingen voor het verzorgen van Masterclass N=1 dicht de kloof tussen onderzoek en praktijk! leidden in 

november 2019 tot een eerste open inschrijving verzorgd vanuit het Kenniscentrum door medewerkers verbonden 
aan lectoraat Small NDesigns. Een incompanyopdracht is dan al aangevraagd door UMCG Groningen voor 2020.  
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Hoofdstuk 4

Internationalisering
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4.1 Beleidsontwikkeling

De doelstellingen en ambities op het gebied van internationalisering zijn beschreven in het Strategisch Instel
lingsplan. Het belangrijkste strategische doel dat hierin werd gesteld was om een regionaal verankerde, geïnter
nationaliseerde multicampus hogeschool te worden. NHL Stenden heeft de implementatie van deze strategische 
doelstelling in 2019 verder vormgegeven en deels gerealiseerd door het vaststellen van het strategisch inter
nationaliseringsbeleid Building Worldwise Education. In het internationaliseringsbeleid omschrijft de hogeschool 
op welke wijze zij vormgeeft aan internationalisering en welke prioriteiten daarbij worden gesteld. Er is begon
nen met de implementatie van de internationaliseringsdoelen zoals beschreven in dit document aan de hand van 
activiteiten gericht op internationalisering in eigen land, in het buitenland en het stimuleren en verder uit bouwen 
van mogelijkheden voor internationale mobiliteit, waaronder de Grand Tour. Onderdeel van de inter
nationaliseringsdoelen was ook, naast een focus op onze internationale locaties, een focus op verdere samen
werking in Europa. Dit werd in 2019 gerealiseerd door de deelname van NHL Stenden aan het Rijnland Instituut 
en het Regional Universities Network (RUN). In 2019 werd ook het taalbeleid ‘Bij wijze van spreken’ vastgesteld 
en werd een start gemaakt met het formuleren van een implementatieplan. Met het oog op het verbeteren van 
de toegankelijkheid van minoren, en de kwaliteit en het aanbod van de minoren, waaronder het aanbod voor de 
Grand Tour, werd in 2019 ook het minorenbeleid Future Proof Minors vastgesteld.

4.2 DBE en internationalisation at home

De internationale en interculturele dimensie is één van de vijf facetten van DBE en als zodanig opgenomen in het 
strategisch onderwijsbeleid ‘Ons kompas voor onderwijsinnovatie’. Mede hierdoor startten de opleidingen die in 
2018/2019 zijn gestart met de invoering van DBE, ook met het internationaliseren van het onderwijsprogramma. 
In de STERteams werd samengewerkt met de academies aan de implementatie van het nieuwe onderwijs
concept en de implementatie van internationalisation at homeelementen in opleidingsprogramma’s. Hierbij was 
de internationaliseringspiramide (die een opbouw in internationaliseringsactiviteiten laat zien) zoals uitgewerkt 
in de fusieplannen en het strategisch internationaliseringsbeleid de leidraad.

4.3 Geïnternationaliseerde hogeschool

De hogeschool heeft, naast vestigingen in Nederland, vier vestigingen in het buitenland: ZuidAfrika, Bali, 
Thailand en Qatar. De samenwerking tussen de Nederlandse campussen en deze international campuses (IC’s) 
stond in 2019 in het teken van de scheiding die werd aangebracht tussen het onder lokale wet en regelgeving 
vallende onderwijs en het Nederlandse, onder de WHW vallende, onderwijs. In 2019 vond een inspectie
onderzoek en een aantal daaruit voortvloeiende vervolgonderzoeken plaats, op basis waarvan de voor de 
scheiding benodigde veranderingen vanaf studiejaar 2019-2020 gefaseerd worden doorgevoerd. Hierbij bleef 
het inter nationale multicampusconcept van de hogeschool van kracht.

Het internationale netwerk werd in 2019 versterkt door de succesvolle ontwikkeling van een nieuwe Grand Tour 
minor in Italië, in samenwerking met de University of Pisa en door de succesvolle pilot minor aangeboden in 
China in samenwerking met Dongguan University of Technology (DGUT). Daarnaast liepen de verkenningen 
gericht op LatijnsAmerika en de Cariben in 2019 door.

Thailand
In 2019 ontving Stenden Thailand de meest diverse studentenpopulatie in de Grand Tour tot nu toe, naast dat 
het totale aantal Grand Tour studenten lager lag dan verwacht. Stenden Thailand implementeerde programma’s 
die voor het eerst zijn vertegenwoordigd in het Grand Tour portfolio, namelijk Marketing, European Studies, ITEps 
en Cultural and Social Development Studies. Stenden Thailand voltooide in 2019 de invoering van DBE.

Qatar
In 2019 besloot de hogeschool te stoppen met het conform de 25%regel aanbieden van programma’s leidend tot 
een Nederlands getuigschrift. Een nieuwe aanpak werd geïmplementeerd waarmee een strikte scheiding werd 
aangebracht tussen onderwijs leidend tot een graad conform Qatarese wetgeving en het (WHW)onderwijs in 
Nederland leidend tot een Nederlandse graad. Vanaf september 2020 biedt Stenden Qatar alleen nog onderwijs 
aan leidend tot diploma’s, geaccrediteerd door het Qatariministerie van Onderwijs en Hoger Onderwijs en door 
THEICE.
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Zuid-Afrika
De campus in ZuidAfrika had in 2019 te maken met een lager aantal Grand Tourstudenten dan verwacht.  
De ontwikkeling van een afstudeerrichting met de Thorbecke Academie in Leeuwarden werd in 2019 in een  
andere vorm voortgezet. Er werd geïnvesteerd in het leerhotel My Pond om de leeromgeving kwalitatief op  
peil te houden. 

Bali
Stenden Bali implementeerde in 2019 voor een aantal minoren het onderwijsconcept DBE. De nieuwe minor 
mindful leadership die in 2019 van start ging, bleek gewild. Grand Touraantallen waren vergelijkbaar met die van 
2018. Het aantal studenten in de fulltimeprogramma’s lag iets hoger dan verwacht.

4.4 Mobiliteit

Internationale uitwisseling van studenten en medewerkers wordt gefaciliteerd door de Grand Tour en exchange
programma’s. In 2019 namen 528 studenten deel aan één of meer Grand Tourmodulen op de IC’s. Tabel 3 bevat 
de kerngegevens op het vlak van deelname aan de Grand Tour.

Daarnaast volgden 352 studenten één of meer modulen aan één van de partneruniversiteiten in het buitenland. 
91 medewerkers werkten kortere of langere tijd op een IC of bij één van de partneruniversiteiten.

Daarnaast werden verschillende kortdurende, internationale uitwisselingen georganiseerd, bijvoorbeeld het 
hogeschoolbrede project Dutch Lions, Chinese Dragons. Gedurende het jaar werden studenten en medewerkers 
door middel van diverse voorlichtingsevenementen bekend gemaakt met de internationale kansen die de 
hogeschool biedt voor uitwisseling en internationale samenwerking (waaronder de international month in 
oktober, de popupcafés en de study abroad fairs). Verschillende beurzenprogramma’s boden studenten en 
medewerkers hierbij financiële ondersteuning. 

 Semester 2, 
18–19

Semester 1, 
19–20

Totaal

Aantal deelnemers GT 315 213* 528

De 528 GT studenten namen deel aan in totaal 885 modulen op de IC’s:

Qatar 18 14 32

Zuid Afrika 182 92 274

Bali 184 147* 331

Thailand 142 101* 242

China (pilot) 6 6

Totaal 526 359 885

Tabel 2: Grand Tour deelname 2019

*Inclusief intercampus mobility:
 7 SSA studenten hebben in totaal 11 GT modules afgenomen in Thailand;
 2 SSA studenten hebben in totaal 3 GT modules afgenomen in Bali;
 1 student van strategic partner Haaga Helia heeft 1 GTmodule afgenomen in Thailand.
Bovenstaande cijfers van intercampus mobility zijn opgenomen in bovenstaande tabel S1 (semester 1), 19-20. Intercampus mobility was niet van 
toepassing in S2 (semester 2), 18-19.
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Ontwikkeling van exchange van studenten:

Studiejaar Exchange (uitgaand) Exchange (inkomend) Staff mobiliteit

2019-2020 352 224 91 

2018-2019 294 226 158

vm NHL vm Stenden vm NHL vm Stenden vm NHL vm Stenden

2017-2018 170 171 182 121 38 69 (2017)

2016-2017 165 219 166 125 32 65 (2016)

2015-2016 157 197 162 131 35 104 (2015)

2014-2015 119 154 88 103 22 82 (2014)

2013-2014 n.a. 136 n.a. 118 n.a. 88 (2013)

2012-2013 n.a. 157 n.a. 140 n.a. 57 (2012)

2011-2012 n.a. 186 n.a. 129 n.a. 38 (2011)

Tabel 3: Ontwikkeling in exchange van studenten (academisch jaar) en docenten (kalenderjaar).

Erasmus+ beurzenprogramma en Erasmus Charter for Higher Education
In 2019 werd gewerkt aan de aandachtspunten die in 2018 geformuleerd werden, namelijk het Diploma Supple
ment en de Course Catalogue. Voor een stage binnen Europa van minimaal twee maanden ontvingen  
252 studenten een stagebeurs via Erasmus+, voor studieuitwisseling binnen Europa kregen 200 studenten een 
beurs en daarnaast werden er 12 beurzen toegekend aan medewerkers die lesgaven en 60 beurzen aan mede
werkers die een training volgden of collegainstellingen bezochten in Europa. Voor mobiliteit buiten Europa was 
het FB Oranjewoud Fund een belangrijke stimulans: 10 studenten van Friese onderwijsinstellingen ontvingen, 
onder coördinatie van NHL Stenden, een beurs van dit fonds. Hiermee levert FB Oranjewoud een belangrijke 
bijdrage aan het stimuleren van internationalisering in de brede zin en specifiek het faciliteren van internationale 
studenten mobiliteit. Met financiële steun van deze aanzienlijke beurzen hebben internationale onderzoekers 
bijgedragen aan hoogwaardig onderzoek in Friesland, is de verbinding met bedrijven in de regio Boston (USA) 
verstevigd en hebben getalenteerde studenten op diverse Grand Tour locaties een bijdrage geleverd door 
extracurriculaire activiteiten te ontplooien. Dit alles draagt bij aan de versterking van de regio en het internatio
naal uitdragen van maatschappelijk betrokken, kwalitatief hoogwaardig onderwijs in Friesland. Dit is weer
gegeven in tabel 5, naast de overige beschikbare beurzen voor 2019. De hogeschool is de partijen, waaronder in 
het bijzonder FBOF, die deze beurzen ter beschikking hebben gesteld zeer erkentelijk voor hun bijdrages. 

Scholarship Incoming Outgoing

Erasmus+ studenten nvt 452

Erasmus + medewerkers nvt 72

Holland Scholarship 28 24

Friesland Bank Oranjewoud Fonds (FBOF) 3 7

VSB nvt 2

Tabel 4: Uitgegeven beurzen 2019

Monitoring en evaluaties
Met behulp van de DBEmonitor, de MIEtool (Measuring the Internationalisation of Education) en een aantal 
informatievragen in het kader van de Instellingstoets Kwaliteitszorg werd in 2019 de staat van internationalisering 
binnen de opleidingen en binnen de hogeschool als geheel in kaart gebracht. Hierop wordt in 2020 voortgebouwd.

Professionalisering
In 2019 werd gestart met de ontwikkeling van een professionaliseringslijn internationalisering voor medewerkers. 
Internationalisering is een belangrijk onderwerp in het strategisch HRMbeleid van de hogeschool.
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5.1 Kwaliteitszorgsysteem

In 2019 werd het systeem van kwaliteit uitgewerkt, doorontwikkeld en gerealiseerd. Voor een goede werking van 
dat systeem is een open en transparante (kwaliteits)cultuur een belangrijke voorwaarde. De hogeschool vindt 
het belangrijk dat ten aanzien van onderwijskwaliteit medewerkers open staan om van elkaar te leren, transpa
rant zijn in hun handelen, nieuwsgierig, betrokken en geïnteresseerd zijn in het continu verbeteren van kwaliteit.

Het systeem van kwaliteit is de weergave van hoe de hogeschool haar onderwijs, onderzoek en ondersteuning 
ontwikkelt, uitvoert, evalueert en bijstelt binnen de organisatorische eenheden én centraal en decentraal borgt. 
De basis van het systeem van kwaliteit bestaat uit drie met elkaar verbonden kwaliteitscycli: de kwaliteitscyclus 
op bestuursniveau, de kwaliteitscyclus op directieniveau en de kwaliteitscyclus op teamniveau. De drie kwali
teitscycli, passend bij de keuze voor een plat ingerichte organisatie, zijn met elkaar verbonden door een lijn van 
beleid. Aanvullend aan de lijn van beleid worden eventuele risico’s op het gebied van de kwaliteit van onderwijs, 
onderzoek en/of ondersteuning gesignaleerd en beheerst via de lijn van borging. Deze lijn van borging wordt 
gekenmerkt door een combinatie van soft en hard controls. Binnen een academie of dienst (decentraal) vindt 
deze borging plaats onder de verantwoordelijkheid van de betreffende directeur. 

Deze drie aan elkaar verbonden cycli zien er schematisch als volgt uit

Figuur 2: Schematische weergave systeem van kwaliteit

De borging vindt plaats door STERteamleden, waarbij de dienst finance & control verantwoordelijk is voor de 
regie hierop. Onder de verantwoordelijkheid van het college van bestuur vindt de borging op centraal niveau 
plaats. Eventuele aanwezige risico’s worden besproken tijdens de formele rapportagemomenten tussen 
 directeuren en het college van bestuur en tussen het college van bestuur en de raad van toezicht.  
Aanvullend voert de bestuursstaf jaarlijks, in opdracht van het college van bestuur, verschillende hogeschool
brede  themaaudits uit. Deze themaaudits zijn opgenomen in een meerjarenplanning en worden desgewenst 
 aangevuld met nieuwe themaaudits.

Belangrijke elementen in het systeem betreffen de integrale planning & controlkalender, externe visitaties, 
interne midtermaudits en interne en externe themaaudits.

5.2 Integrale planning- & controlkalender

Om een kwaliteitssprong in de bedrijfsvoering te bewerkstelligen, brachten we onze processen per studiejaar in 
kaart middels een planning & controlkalender. Middels deze kalender werkt de hogeschool op systematische 
wijze aan de kwaliteit en het borgen van deze kwaliteit. 
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5.3 Externe visitatie: Instellingstoets Kwaliteitszorg

In het verslagjaar 2019 startte de hogeschool een project om de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) door de 
NVAO te laten uitvoeren. Met het behalen van deze toets legt de instelling rekenschap af aan de samenleving 
over de degelijkheid van haar zorg voor de kwaliteit van het onderwijs en laat ze zien duurzame kwaliteitsontwik
keling te hebben verzekerd. 
In nauw overleg met een procescoördinator van de NVAO bereidde een projectgroep de toets voor. Een stuur
groep onder leiding van de voorzitter van het college van bestuur gaf sturing aan het project. Gedurende het 
hele project waren de hogeschoolmedezeggenschapsraad en de raad van toezicht betrokken. Voor het beoor
delen van de kwaliteit van de hogeschool stelde zij eerst een zelfevaluatierapport op. In het zelfevaluatierapport 
werden de visie en beleid, de uitvoering, monitoring en evaluatie van het beleid en hoe de hogeschool continu 
werkt aan verdere ontwikkeling reflecterend beschreven. Ook de hogeschoolmede zeggenschapsraad droeg met 
een eigen hoofdstuk hieraan bij.

De toets wordt uitgevoerd door een door de NVAO benoemd panel. De toets bestaat naast het bestuderen van 
het zelfevaluatierapport, het instellingsplan en beleidsdocumenten uit twee locatiebezoeken, een verkennend 
bezoek en een verdiepend bezoek. 
Voorafgaand aan beide locatiebezoeken werd een proefaudit georganiseerd om de verschillende gesprekspart
ners goed voor te bereiden. Het eerste locatiebezoek betrof een verkennend bezoek waarin het panel zich een 
algemeen beeld van de instelling vormde. Dit vond in november plaats. Na dit eerste bezoek gaf het panel aan 
waarnaar het verder onderzoek wilde doen (trails). Naast een trail naar het kwaliteitszorgsysteem van vier verschil
lende opleidingen, gaf het panel aan geïnteresseerd te zijn in het managementinformatiesysteem van de instel
ling, het nieuwe onderwijsconcept DBE en in internationalisering. De voor bereiding van dit tweede, verdiepend 
bezoek vond plaats in december. Het bezoek vond in januari 2020 plaats. 

5.4 Andere externe visitaties

Externe opleidings en onderzoeksvisitaties vinden één keer per zes jaar plaats of in het geval van een aanvraag 
van een nieuwe opleiding.

In 2019:
 ›  werden 17 opleidingen gevisiteerd. Deze visitaties kenden een positieve beoordeling; 
 ›  werden twee onderzoeksgroepen gevisiteerd. Deze visitaties kenden een positieve beoordeling; 
 ›  werden vier nieuwe opleidingen getoetst op macrodoelmatigheid. Drie nieuwe opleidingen kenden  

een positieve beoordeling. Eén nieuwe opleiding kende voor één van de twee gevraagde locaties een 
positieve beoordeling.

Verder realiseerde de hogeschool voor de toets nieuwe opleiding (TNO) een nieuw hogeschoolbreed proces  
en voor de reguliere opleidingsvisitaties realiseerde de hogeschool ter ondersteuning van opleidingen bij 
opleidingsvisitaties een nieuwe portal die ontsloten werd via het nieuwe intranet.

5.5 Interne midtermaudits

Halverwege de zesjaarlijkse visitatiecyclus wordt gebruik gemaakt van een systeem van interne midtermaudits. 
Deze audits worden uitgevoerd naast de externe kwaliteitsborging door de accreditatieorganisatie NVAO 
(onderwijs) en door middel van het brancheprotocol kwaliteitszorg onderzoek. Een midtermaudit heeft zowel 
een signalerings  als een ontwikkelfunctie. De betreffende opleiding of onderzoekseenheid stelt een actieplan op 
naar aanleiding van de resultaten van de midtermaudit. Dit actieplan en de resultaten ervan worden besproken 
met het college van bestuur. Voor de midtermaudit wordt gebruik gemaakt van een pool van interne gecertifi
ceerde auditoren, bestaande uit consultants, docenten, directie en stafmedewerkers. Deze auditoren zijn 
daarmee ook ambassadeurs van de onderwijs  en onderzoekskwaliteit.
Ten behoeve van de midtermaudits richtte de hogeschool een nieuw proces in met een bijbehorende portal met 
veelal voor het onderwijs nieuw ondersteunend materiaal bestaande uit een documentenlijst, mogelijke formats 
en een handleiding. In 2019 voerde de hogeschool vijf van de acht geplande midtermaudits bij opleidingen uit, 
twee midtermaudits werden uitgesteld uit en één midtermaudit werd afgesteld. Bij één onderzoeksgroep werd 
een midtermaudit uitgevoerd.
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5.6 Thema-audits

Ook werd een aantal themaaudits uitgevoerd. Bevindingen en in navolging daarvan aanbevelingen werden 
uitgebracht met betrekking tot de volgende onderwerpen:
 ›  instellen examencommissies en benoemen leden (voor en najaar 2019);
 ›  verkozen leden opleidingscommissies (voorjaar 2019);
 ›  verkorte leerroutes (voorjaar 2019);
 ›  werking van het kwaliteitssysteem van Stenden University Qatar (zomer 2019);
 ›  studentenstatuut en onderwijs en examenregelingen (winter 2019). 

De aanbevelingen voortvloeiend uit deze audits werden door het college van bestuur overgenomen.

5.7 Examencommissies

Een specifieke rol in de borging van onderwijskwaliteit en het eindniveau is weggelegd voor de examencommis
sies. Het college van bestuur stelde ingevolge de Wet op Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek 
(WHW) examencommissies in conform het voor de hogeschool vastgestelde reglement examencommissies. 
Voor elke opleiding of een groep van opleidingen binnen een academie werd een examencommissie ingesteld 
en werden de leden ervan door het college van bestuur benoemd. 

Elke examencommissie kent een onafhankelijke positie in de organisatie. Alle examencommissies hebben één lid 
dat niet afkomstig is uit de desbetreffende opleiding of groep van opleidingen. Daarnaast is het lidmaatschap van 
een examencommissie uitgesloten voor leden van het college van bestuur, academiedirecteuren, teamleiders en 
personen die anderszins financiële verantwoordelijkheid dragen binnen de hogeschool.

De taken en verantwoordelijkheden van een examencommissie zijn vastgelegd in de WHW. De examen commissie 
stelt jaarlijks een verslag op van haar werkzaamheden en rapporteert hierin over de uitvoering van haar taken en 
verantwoordelijkheden. De examencommissie verstrekt het verslag aan het college van bestuur en de academie
directeur. Dit jaarverslag kent een vast format en tijdpad. 

5.8 Onderwijs- en examenregelingen 

De onderwijs en examenregeling (OER) geeft informatie over de aard, inrichting en inhoud van de opleiding en 
de toetsen en examens van de opleiding. Hierin zijn tevens de rechten en plichten van studenten en die van de 
opleiding met betrekking tot het onderwijs en de examens opgenomen. 

Voor studiejaar 2019-2020 werden nieuwe formats voor de OER’s van de associate degreeopleidingen, 
 bacheloropleidingen en masteropleidingen ontwikkeld. De formats OER’s voor opleidingen die deelnemen aan 
het experiment leeruitkomsten en de formats voor de opleidingen die tevens op de international campuses 
worden aangeboden maken hier onderdeel van uit. De formats gaan uit van een vaste basistekst teneinde de 
inhoudelijke en kwalitatieve consistentie te borgen.

De formats voor de OER’s werden, na instemming van de hogeschoolmedezeggenschapsraad (HMR), vastgesteld 
door het college van bestuur. Deze formats werden vervolgens per opleiding en per variant gevuld met oplei
dingsspecifieke informatie. Na uitoefening van medezeggenschap op opleidings en academieniveau werden de 
OER’s vastgesteld door de academiedirecteur, gevolgd door publicatie op start.nhlstenden.com.

5.9 Keuzegids HBO

Het resultaat van de Keuzegids HBO 2020 bevestigde eind oktober 2019 dat de hogeschool goed op weg is. 
Eind oktober 2019 maakte de Keuzegids HBO bekend dat NHL Stenden op de derde plek van ‘beste grote 
hogescholen’ staat. In 2018 behaalden we al een gedeelde derde plaats in de ranking en in 2019 verstevigden we 
die positie met een zelfstandige derde plek. Het aantal ‘Topopleidingen’ van de hogeschool in de Keuzegids was 
meer dan verdubbeld. De hogeschool maakte in de Keuzegids een stijging van negen topopleidingen naar 19. 
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6.1 Proces totstandkoming

In 2018 maakten de bijzondere medezeggenschapsraad (BMR) en het college van bestuur na intensieve raad
pleging van onder anderen de studentgeleding van de BMR en ook het werkveld afspraken over de inzet van de 
studievoorschotmiddelen voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs en de voorzieningen. Op basis 
van die afspraken stelde het college van bestuur een uitvoeringsnotitie vast waarin de uitwerking van de thema’s 
uit die afspraken aan verschillende themagroepen werd opgedragen. Deze themagroepen stonden onder leiding 
van duo’s van academie en/of dienstdirecteuren. 

Studentleden van de hogeschoolmedezeggenschapsraad (HMR), soms ook andere studenten op voordracht van 
de studentleden van de HMR, docenten en stafmedewerkers participeerden in deze themagroepen. De studen
ten staken veel tijd en energie in dit proces. De studenten beoordeelden regelmatig de tussentijdse resultaten. 
De regie op het proces van uitwerking lag bij een regiegroep die bestond uit de portefeuillehouder van het 
college van bestuur, de trekkers van de themagroepen en twee studentleden van de HMR. Begin juli 2019 
rapporteerden deze themagroepen. 

De deelrapportages van de themagroepen werden beoordeeld, gecomprimeerd, geredigeerd en geconsoli
deerd. Dat leidde tot concepten voor het plan kwaliteitsafspraken die vanaf eind augustus 2019 tot het moment 
van vaststelling intensief en wekelijks besproken werden met de studentgeleding van de HMR. 

De commissie onderwijs & onderzoek van de HMR en de commissie onderwijs, onderzoek & internationalisering 
van de raad van toezicht werden eind juni uitvoerig geïnformeerd over de stand van zaken. Een van de eerste 
concepten werd in september 2019 besproken in een gezamenlijke bijeenkomst van de commissie onderwijs & 
onderzoek van de HMR en de commissie onderwijs, onderzoek & internationalisering van de raad van toezicht. 
Op 8 oktober 2019 werd een concept besproken in een gezamenlijke vergadering van de HMR en de raad van 
toezicht. De HMR verleende op 8 oktober unaniem zijn instemming aan het plan. De raad van toezicht gaf op die 
datum vervolgens eveneens unaniem zijn goedkeuring. 

In november en december 2019 werden in het kader van de communicatie over dit plan op nagenoeg alle 
Nederlandse locaties bijeenkomsten (roadshows) ten behoeve van studenten, medewerkers en het werkveld 
georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten konden studenten (en in Leeuwarden en Emmen ook de voorzitters 
van de raden van advies/werkveldadviescommissies) geïnformeerd worden over de stand van zaken. 

Het plan werd vervolgens uitgewerkt in acht projectplannen die eveneens aansloten op de landelijke thema’s. 
Ook aan deze projectplannen verleende de HMR zijn instemming en de raad van toezicht zijn goedkeuring.  
Het integrale plan ‘Leren in kwaliteit’ en de acht projectplannen werden in december ter beoordeling voor
gelegd aan het panel dat eveneens de ITK uitvoerde. In januari 2020 worden het plan en de projectplannen door 
dit panel beoordeeld.

6.2 Inzet studievoorschotmiddelen 2019–2024

In het plan ‘Leren in kwaliteit’ werd beschreven op welke wijze de hogeschool de studievoorschotmiddelen inzet 
voor de verbetering van de kwaliteit van onderwijs, de voorzieningen en welke resultaten de hogeschool 
daarmee wil boeken. Die voornemens waren gekoppeld aan de zes landelijke kwaliteitsthema’s: 

1. Intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit).
2. Meer en betere begeleiding van studenten.
3. Studiesucces. 
4. Onderwijsdifferentiatie.
5. Passende en goede onderwijsfaciliteiten.
6. Verdere professionalisering van docenten (docentkwaliteit).

Deze zes landelijke kwaliteitsthema’s vormden de pijlers voor het plan en dragen de wijze waarop we aan en met 
ons concept DBE werken. We kozen ervoor om de studievoorschotmiddelen in te zetten op alle landelijke 
kwaliteitsthema’s.
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Uit het perspectief van de student was de kern hiervan dat: 
 ›  Wij de student kennen en dat de student ons kent.
 ›  De student kan studeren in een sociaal veilige en fysiek passende leeromgeving.
 ›  De student onderwijs krijgt dat binnen de gegeven beroepsvereisten en voorgeschreven leeruitkomsten bij 

hem/haar past. 

De relatie tussen de verdeling van bovengenoemde studievoorschotmiddelen (oplopend tot € 67,1 miljoen tot en 
met 2024) en de bestedingsvoornemens (hierna ook wel aangeduid als ‘projecten’) werd in het plan ‘Leren in 
kwaliteit’ uitgewerkt , waarbij aan elk van de zes landelijke thema’s projecten werden gekoppeld. 

Voor 2019 en 2020 werden de middelen in de interne kadernota en het nieuw ontwikkelde allocatiemodel 
opgenomen als geoormerkte bedragen en in het begrotingsproces vanuit de centrale middelen toebedeeld aan 
de organisatieonderdelen ten behoeve van de uitvoering van de projecten (gekoppeld aan de landelijke thema’s).  
Ook werden de bestedingen/ projecten voor de jaren daarna uitgewerkt. Ook dit is opgenomen in een tabel in 
voorgenoemd plan. In de jaarrekening worden deze geoormerkte bedragen niet gezien als geoormerkte bedragen.

De investeringen in kwaliteit met behulp van de studievoorschotmiddelen werden niet per definitie in de 
begrotingsjaren ingezet in de omvang waarmee ze worden ontvangen. De eerste jaren is er meer geïnvesteerd 
dan er aan studievoorschotmiddelen binnenkomt en richting 2024 is dit andersom. Dit heeft vooral te maken met 
het feit dat in de eerste jaren van en na de fusie stevig is (voor)geïnvesteerd in de lancering en de implementatie 
van een nieuw onderwijsconcept. Per saldo wordt het totaal ontvangen bedrag over de periode volledig ingezet 
ten behoeve van de uitvoering van de kwaliteitsafspraken. 

6.3 Verantwoording studievoorschotmiddelen 2019

De verantwoording over 2019 vindt plaats over: 

 › project 1 (thema 1): Invoering, monitoring en onderzoek DBE;
 › project 5 (thema 4): Onderwijsdifferentiatie en portfoliobeleid; 
 › project 6 (thema 5): Onderwijsfaciliteiten: Ateliers en digitale hogeschool en;
 › project 8 (thema 6): Professionalisering docenten. 

Zoals te zien is in onderstaande tabel 5, werden aan deze projecten in 2019 middelen toegekend. 

 Landelijke thema’s Projecten NHL Stenden 2019

(1) Intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit)   Invoering, monitoring en onderzoek DBE  4.858.000 

(2) Meer en betere begeleiding van studenten   Studieloopbaanbegeleiding en coaching
  Studieklimaat en studentenwelzijn

(3) Studiesucces   Studiesucces

(4) Onderwijsdifferentiatie   Onderwijsdifferentiatie en portfoliobeleid  453.000 

(5) Passende en goede onderwijsfaciliteiten   Onderwijsfaciliteiten: ateliers en digitale hogeschool
  Onderwijsfaciliteiten: bredere faciliteiten voor talent

ontwikkeling, met inbegrip van bevordering van onder
nemerschap en onderschapsonderwijs

 2.617.000 

(6) Verdere professionalisering van docenten (docentkwaliteit)   Professionalisering docenten  600.000 

 8.528.000

Tabel 5: Toekenning middelen 2019

Maatregelen voor bijsturing per project en per organisatieonderdeel vonden plaats in de Rrapportages en 
werden besproken tussen college van bestuur en directeuren. Per thema en per project werden in 2019 de 
bovenstaande budgetten gealloceerd.
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Project 1: Invoering, monitoring en onderzoek DBE (landelijk thema 1)
Conform transitieschema startten alle opleidingen die dat gepland hadden, met de invoering van het onder
wijsconcept DBE in 2019. De middelen kwaliteitsafspraken werden ingezet voor de ontwikkeling van het 
 onderwijs. De opleidingen werden ondersteund in de DBEontwikkeling door een hogeschoolbreed project en 
onderwijsconsultants. De academiedirecteuren rapporteerden in de Rrapportages de voortgang op de imple
mentatie van DBE en met de portefeuillehouder bespraken zij hoe deze inhoudelijk verliep. Hogeschoolbreed 
werden DBEevents georganiseerd waarin aan kennisdeling kon worden gedaan. 

De eerste helft van het verslagjaar stond in het licht van het monitoren, volgen en begeleiden van het proces van 
invoering van DBE. De resultaten van de in het voorjaar uitgevoerde monitoring werden neergelegd in een 
rapport (DBEmonitor). Deze rapportage werd, samen met de meest recente resultaten van het onderzoek naar 
het leergedrag van studenten, gepresenteerd binnen het hogeschoolberaad en bij de raad van toezicht.  
Bij beide organen werden de resultaten goed ontvangen. De resultaten van deze twee onderdelen werden 
gekoppeld aan een cijfermatige onderbouwing van de bevindingen. Daarnaast werd vanuit het project DBE 
meegewerkt aan een alternatief voor de Nationale Studenten Enquête (NSE) voor de groepen die begonnen 
waren met DBE. Dit om de tevredenheid van de studenten te toetsen en zo het beeld te complementeren.

De tweede helft van het kalenderjaar lag het accent op kennisdeling. Bij het DBEevent deden veel collega’s mee 
aan de show & share van de ontwikkelingen van DBE. Bij deze show & share waren veel medewerkers van  diensten 
aanwezig om zichzelf op de hoogte te stellen van wat er op dit gebied werd gedaan binnen de academies.

Project 5: Onderwijsdifferentiatie (landelijk thema 4)
In 2019 werden in het kader van profilering en onderwijsdifferentiatie twee programma’s ontwikkeld: de voltijd 
Ad Service Welzijn & Zorg en de voltijd master Design Driven Innovation. De in 2019 ontwikkelde programma’s 
kwamen beiden tot stand op uitdrukkelijk verzoek van het werkveld en werden beiden in 2019 ontwikkeld en 
aangevraagd. Beide programma’s werden per september 2019 aangeboden. Ze sluiten goed aan bij de 
 kwaliteitsafspraken in het kader van de onderwijsdifferentiatie. De nieuwe Ad wordt aangeboden in Emmen en is 
op verzoek van het omliggende werkveld en de ondervraagde potentiele studenten ontwikkeld en aangeboden. 
De hogeschool is nu in staat hier een aanbod te creëren dat zonder deze inzet niet mogelijk zou zijn geweest. 
Ook was de hogeschool in staat om door extra inzet op de ontwikkeling en de coördinatie van deze projecten 
vooruit te kijken naar de initiatieven die vanuit de onderwijsdifferentiatie de komende jaren zullen ontstaan.  
Voor zowel de master als Adcoördinatoren werden collega’s ingezet die gezamenlijk 1,6 fte hiervoor beschik
baar hadden. Naast het ondersteunen van de ontwikkeling van beide programma’s waren zij ook betrokken bij 
het verder voorbereiden van toekomstige programma’s. Beide coördinatoren waren betrokken bij landelijke 
ontwikkelingen en namen deel aan internationale afstemming. Hierbij betrokken zij ook collega’s en organiseer 
den zij de (inter)nationale activiteiten.
De dienst Marketing & Communicatie stelde in 2019 extra budget beschikbaar om Ad en masteropleidingen 
beter bekend te maken bij de doelgroepen, om te werven en om de onderwijsdifferentiatie verder te stimuleren.

Project 6: Onderwijsfaciliteiten: ateliers en digitale hogeschool (landelijk thema 5)
Zoals uitgewerkt in ‘Leren in kwaliteit’ en het hieraan gekoppelde projectplan 6 werd een onderscheid gemaakt 
in de ontwikkeling van ateliers en in de activiteiten in het kader van de digitale leer en werkomgeving.

Ateliers 
In 2019 werd gewerkt aan het opstellen van een ruimtenorm, een model voor het verdelen van de ruimtes en 
daarnaast is de nieuwe roostersystematiek beschreven. Het vlekkenplan NHL Stenden is nagenoeg gereed en 
wordt binnenkort vastgesteld. De vervolgstap - ruimteverdeling over de academies met uitzondering van de 
algemene ruimten/ collegezalen/toetslokalen wordt in 2020 verder ter hand genomen. In de eerste maanden 
van 2020 (vanaf moduul 3) vindt een pilot roostering plaats met een of tw ee academies, waarbij de betreffende 
academies zelf verantwoordelijk zijn voor de roostering van hun onderwijs binnen de beschikbaar gestelde vlek. 

Op beide locaties in Leeuwarden werden praktijklokalen (in ateliervorm) opgebouwd, ingericht, aangepast en 
vonden interne verhuizingen plaats. Voor de opleiding Docent Theater werd daarnaast een specifiek atelier 
neergezet. Ook voor de Thorbecke Academie - en dan in het bijzonder voor de eerstejaars -werd een atelier 
gebouwd. Twee ateliers met een geheel eigen identiteit betroffen een atelier Gaming en een Recycle Lab bij de 
academie Technology & Innovation. De academie Commerce & International Business kreeg een herkenbare en 
eigentijdse ruimte. Het budget werd en wordt gebruikt voor:
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 ›  bouwkundige kosten: (werktuig)bouwkundige en elektrotechnische installaties;
 ›  inrichting (inrichting en waar nodig apparatuur);
 ›  kosten project en procesmanagement.

Daarnaast was per jaar een budget beschikbaar voor voorbereiding, ontwerp en implementatie. 
Van belang was de samenhang tussen realisatie ateliers, MJOP en de realisatie van het klimaatakkoord.  
De integrale verbouwing van de locatie Emmen heeft nog een doorloop tot voorjaar 2021. 

Digitale leer en werkomgeving
De uitgevoerde activiteiten in 2019 hadden betrekking op een clustering van onderdelen:

1. Uitrol DBE digitale leer en werkomgeving
2. Experience Center
3. Studentinformatiesysteem (SIS)

Deze activiteiten hadden tot doel om te komen tot een versnelling van de verbetering van de digitale faciliteiten 
voor studenten (en medewerkers). 

Ad 1: Uitrol DBE digitale leer- en werkomgeving 
Dit onderdeel was voor de uitvoering opgedeeld in 4 projecten:
 
 ›  Nieuwe werkplek (inclusief inzet digicoaches) 
 ›  Applicatiemigratie 
 ›  Uitrol NHL Stendenaccount 
 ›  Migratie netwerkfolders (datamigratie) 

 
Nieuwe werkplek 
Het project ‘Nieuwe werkplek’ heeft tot doel de uitrol van een Windows10werkplek voor alle studenten en 
medewerkers van NHL Stenden. De uitrol van de werkplek was verdeeld in: uitrol studielandschap pc’s, toetspc’s 
en medewerkerlaptops. Bij de uitrol van dit project kregen studenten en docenten extra ondersteuning 
van  digicoaches die onder meer hielpen bij het kennismaken met het nieuwe systeem (studieruimtes, werkplek 
docenten en digitale middelen in de lokalen), uitleg gaven over hoe de gebruikers bestaande onderwijs
zaken konden omzetten naar de nieuwe omgeving. Tijdens de start van het nieuwe studiejaar waren 
 extra  digicoaches aangesteld om de piekdrukte op te vangen op alle locaties in Nederland. Dit laatste resul
teerde in een financiële overschrijding bij dit project. 

Applicatiemigratie 
Het project ‘Applicatiemigratie’ heeft tot doel het geschikt maken van voorheen NHL en voorheen Stenden
applicaties voor gebruik met het nieuwe NHL Stendenaccount en/of het nieuwe NHL Stendennetwerk. Hierbij 
wordt onderscheid gemaakt in:

 ›  Kavel 1: die applicaties van voorheen Stenden en voorheen NHL die terecht moeten komen op de nieuwe  
NHL Stenden werkplek (151 stuks). 

 ›  Kavel 2: die applicaties van voorheen Stenden en voorheen NHL die tezamen de bedrijfsvoering/ 
informatievoorziening vormen (150 stuks). 

 ›  Kavel 3: die applicaties van voorheen Stenden (78) en voorheen NHL (103) die via webbrowsers (Surfconext) 
toegankelijk zijn. 

 
Uitrol NHL Stenden-account 
Het project ‘Uitrol NHL Stendenaccount’ had tot doel wereldwijde uniformiteit in de mail en inlogaccounts te 
realiseren. Alle studenten en medewerkers beschikten na afloop over een NHL Stendenaccount en mailbox. 
Daarnaast werd het ondersteunende IDMplatform samengevoegd en ingericht. Dit leverde grote voordelen op 
bij gebruikersondersteuning en leverde simpele technische voorzieningen richting de afnemende systemen op. 
  
Migratie netwerkfolders 
Het project ‘Migratie netwerkfolders’ heeft tot doel: alle data in de lokale netwerkfolders in de NHL en Stenden 
domeinen migreren naar OneDrive en Sharepoint in de hogeschool cloudoplossing Office 365 omgeving. 
Hiermee wordt het onderwijsprogramma wereldwijd beschikbaar gesteld en kan plaats, tijd en device onafhan
kelijk gewerkt en gestudeerd worden.  
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Ad 2: Experience Centre 
Dit onderdeel werd voor de uitvoering opgedeeld in twee activiteiten: 
 ›  Experience Centre Maritiem Instituut Willem Barentsz Terschelling. 
 ›  Gameatelier Rengerslaan 10 Leeuwarden. 

 
Experience Centre MIWB Terschelling 
Het project Experience Centre MIWB Terschelling heeft tot doel: een plek te realiseren waar studenten en 
docenten kennis kunnen maken met vernieuwing en innovatie op het gebied van maritieme simulaties.  
Het is tevens een plek waar docenten, studenten en werkveld hun ideeën kunnen delen om het onderwijs te 
verbeteren en waar digitale trends weergegeven kunnen worden.   

Game-atelier 
Het project Gameatelier heeft tot doel: een atelier te realiseren waar studenten van verschillende opleidingen 
kunnen experimenteren met diverse games. 
 
Ad 3: Studentinformatiesysteem (SIS) 
Het doel van het nieuwe SIS is dat de hogeschool op een effectieve en efficiënte wijze kan voldoen aan huidige 
en toekomstige wettelijke en organisatorisch eisen met betrekking tot studentenadministratie en studie
voortgangsregistratie. Tevens levert het SIS daarmee ook een positieve bijdrage aan het doel om in 2025 nog 
steeds in de top drie te staan van de beste grote hogescholen van Nederland. 
  
Project 8: Professionalisering docenten (landelijk thema 6)
Goede, betrokken en ontwikkelgerichte docenten zijn de sleutel tot kwalitatief hoogwaardig onderwijs. In 2019 
werd een programmaorganisatie opgezet die het geheel aan bijbehorende initiatieven ondernam, ondersteunde 
en ook meetrainde. De registratie, rapportage en monitoring werd opgezet. De lijnen met interne organisatie
onderdelen, die hielpen met ontwikkeling, training, analyse en onderzoek, werden gelegd. Er werd gewerkt aan 
het versterken van het DBEonderwijs en aan leerlijnen onderzoek en internationalisering door trainingen te 
ontwikkelen en door medewerkers op diverse wijzen te trainen. 

Doel was het ontwikkelen van een hogeschooltraining op het gebied van het ontwerpen van DBE Onderwijs 
(Educational Design) op basis van onder meer de evaluatie van de driedaagse masterclass KAOSpilot, het verder 
invulling geven aan de training Your Ideal Classroom en het aanbieden van losse workshops gericht op het 
ondersteunen van docenten bij het uitvoeren van het DBE onderwijsconcept. 

Daarnaast werd de training ‘digitale didactiek’ aangepast aan het onderwijsconcept DBE en uitgevoerd. 
Er werd een zestal masterclasses KAOS Pilot georganiseerd, waaraan in totaal 135 docenten vanuit tien verschil
lende opleidingen deelnamen. In oktober werd de masterclass geëvalueerd wat resulteerde in de nieuwe 
training educational design. Deze kwam tot stand in samenwerking met interne experts/trainers en een externe 
partij. Deze training werd in de pilotfase verzorgd voor twee academies (kosten voor ontwikkeling en uitvoe
ring). De training Your Ideal Classroom werd teamgericht afgenomen. Het was een tweedaagse training met 
voorafgaand één ontwikkeldag voor de twee trainers en een aantal docenten uit het team. Er werden elf team
gerichte trainingen voor 190 docenten verzorgd door interne trainers waaronder één training als ‘open’ aanbod. 

Er werd een start gemaakt met een analyse van het aanbod gericht op de effecten op DBEonderwijs en met  
de opdracht ‘collectief bewegen naar DBE’. Daarnaast werden vier groepen docenten in maatwerk begeleid, 
gericht op de leervragen van docenten. Verder werden nog acht workshops van drie uur georganiseerd voor  
137 medewerkers, met als doel medewerkers op onderdelen van het onderwijsconcept met elkaar in contact 
brengen ten behoeve van inhoudelijke verdieping alsook crossovers. De training digitale didactiek (in DBE) werd 
door bijna 100 medewerkers met goed gevolg afgerond.
Doel was om trainingen gericht op internationalisering en het doen van onderzoek te ontwikkelen en te verzorgen. 

Aan de tweedaagse training cultural diversity namen in totaal 28 medewerkers deel. Als het gaat om Engelse 
taalvaardigheid, namen 44 medewerkers deel aan Cambridge English en startten 32 medewerkers hiermee, zes 
medewerkers namen deel aan de pilot basic English pronunciation (tien bijeenkomsten van 1,5 uur), waarna deze 
training na evaluatie werd opgenomen in het reguliere aanbod. 
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Een aantal docenten kreeg individuele begeleiding (taalcoaching). Frontofficemedewerkers in het onderwijs 
namen deel aan de training English for frontoffice van acht bijeenkomsten. Verder namen 30 medewerkers deel 
aan een tweedaagse summer coursetraining. Rond het thema onderzoek werden leerlijnen besproken en werd 
een train de trainerprogramma ‘Onderzoekend vermogen voor producten in het beroep’ gerealiseerd door een 
externe partij in samenwerking met twee interne experts/trainers. Dezelfde training werd als maatwerktraject 
voor twee opleidingsteams uitgevoerd, waarbij het begeleiden van studenten bij het doen van onderzoek 
centraal stond.

6.4 Financiële verantwoording over 2019

In de voorgaande paragrafen is de inhoudelijke voortgang beschreven op de projecten en activiteiten die 
werden uitgevoerd in 2019. De bestedingen zijn intracomptabel vastgelegd in de financiële administratie met 
onderbouwingen per kostenpost. Dat zal ook de komende jaren het geval zijn, waardoor er binnen het 
 programma kwaliteitsafspraken adequaat gemonitord, verantwoord en gestuurd kan worden teneinde alle 
doelstellingen te behalen.
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Hoofdstuk 7

Ondersteuning  
van onderwijs en  
onderzoek
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7.1 Organisatieontwikkeling

Resultaatverantwoordelijke teams en dienend leiderschap
Conform de besturingsfilosfie is gekozen voor het werken in resultaatverantwoordelijke teams en dienend 
leiderschap. Om deze koers in te vullen werden in 2019 volgens plan een visie op en een plan van aanpak voor 
resultaatverantwoordelijke teams ontwikkeld. De eerste teams werden begeleid bij ontwikkeling naar resultaat
verantwoordelijke teams. 
Het leadership development programma, met als primaire doelgroep de teamleiders, ging in het najaar van start. 
Het betrof een eerste reeks bijeenkomsten die vormgegeven werd aan de hand van leervragen van teamleiders 
in hun rol als (dienend) leider. Het leadership development programma had in deze fase een themagerichte 
insteek waarin deelnemers de vertaling maakten naar hun eigen leiderschapspraktijk. 
Er werd bovendien een toolbox ontwikkeld en voorlichting aan 15 teams gegeven over het gedachtengoed van 
resultaatverantwoordelijke teams en dienend leiderschap.  
Bovendien werd een pool van interne teambegeleiders geschoold op het gebied van resultaatverantwoordelijke 
teams. Zij ondersteunden op verzoek teams en teamleiders. 
De STERteams dienen ook als team te fungeren. Om dit te ondersteunen is een training voor de STER teams in 
voorbereiding. 

Cultuurreis
Met de fusie werden twee verschillende culturen bij elkaar gebracht. Om het gezamenlijk werken aan een nieuwe 
cultuur te stimuleren werd een cultuurreis gestart, met workshops voor directie, leidinggevenden en mede
werkers. 
De eerste stap van de cultuurreis was een inventarisatie. Er werd een enquête afgenomen onder medewerkers 
uit alle lagen van de organisatie, er werden spiegelsessies georganiseerd en interviews afgenomen. Naar 
aanleiding hiervan werden zogeheten ‘vannaars’ opgesteld. Dat is een combinatie van gedrag dat we nu zien 
(de ‘van’), en waar we met zijn allen naartoe willen (de ‘naar’). 
Op basis hiervan werden de volgende workshops ontwikkeld waarmee in het najaar van 2019 een start werd gemaakt:
 ›  Leading self; 
 ›  Leading others; 
 ›  Leading systems. 

7.2 Professionalisering

Vakbekwaamheid van docenten
Landelijk hebben hogescholen afgesproken dat de certificering Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid 
(BDB) dé standaard is voor de didactische kwaliteit van docenten. Deze leergang is modulair opgebouwd en 
bestaat uit de onderdelen: bewust docentschap, ontwerpen, uitvoeren, beoordelen (BKE) en speciaal voor  
NHL Stenden het onderdeel digitale didactiek (DD).
Het doel is dat alle docenten met een dienstverband voor onbepaalde tijd BDB geregistreerd zijn. De fusie en de 
focus op de veranderingen in het onderwijs (de invoering van het onderwijsconcept Design Based Education) 
zette de voortgang van de BDBcertificering enigszins onder druk. 
Naast de basiskwalificatie op het gebied van toetsen en beoordelen (BKE) wordt voor met name examen
commissies de gevorderde kwalificatie toetsen en beoordelen (SKE) aangeboden. 
De landelijke basis is bij ongeveer 60% van de docenten aanwezig. De interne certificering (doel 40% en 
 realisatie 25%) is pas rond als ook de het onderdeel digitale didactiek is behaald. Bijna 70% van de docenten 
heeft de BKE behaald, in lijn met de doelstelling en bijna 9% de SKE (doel 7%). 

Master- en promotietrajecten
De hogeschool wil het aantal onderwijsgevende medewerkers (OP formatie) met een mastergraad én het aantal 
gepromoveerde medewerkers verhogen. Ultimo 2019 bedroeg het percentage docenten met een master
opleiding bijna 77%. Dit is 3% lager dan het doel van 80% en een kleine terugval van 1% ten opzichte van 2018. 
Voornaamste oorzaak was dat door de nieuwe wet Arbeidsmarkt in balans, tijdelijke medewerkers eerder in 
aanmerking kwamen voor een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, zonder dat zij in het bezit waren van 
een mastergraad. Van de docenten was in 2019 7% bezig met het behalen van een mastergraad. Van de 
 OP formatie was 6,3% gepromoveerd en 4,9% was bezig met een promotietraject. Dit is een totaal van 11,2% en 
daarmee net iets hoger dan de doelstelling van 11%.
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Bestedingen aan deskundigheidsbevordering
De CAO HBO schrijft voor dat minimaal 3% van het jaarinkomen wordt besteed aan deskundigheidbevordering. 
Over 2019 bedroeg de minimale besteding € 3.273.000 en de uitputting € 3.961.000. 

Internationalisering is een belangrijk onderwerp in het strategisch HRMbeleid van de hogeschool. In 2019 werd 
een start gemaakt met de ontwikkeling van een professionaliseringslijn internationalisering voor medewerkers. 

€

Deskundigheidskosten (congressen, seminars)  425.000 

Collegegeld, trainingen, cursussen, workshops 2.350.000 

Vervangingskosten voor studietrajecten 1.186.000 

Totaal 3.961.000 

Minimum besteding 3% 3.273.000 

Overbesteding 688.000

Tabel 6: Bestedingen aan deskundigheidsbevordering

 
Individuele loopbaanontwikkeling
Op basis van het aanbod gericht op individuele loopbaan talentontwikkeling werden in totaal 67 medewerkers 
begeleid bij hun vragen, waarvan negen medewerkers al in 2018 waren gestart. Vanaf de start van 1 april 2017 tot 
31 december 2019 vonden in totaal 224 loopbaantrajecten plaats. Naast de individuele trajecten werden er vanuit 
MyAcademy ook workshops aangeboden, waaronder de workshop ‘Even stilstaan bij je loopbaan’ die door  
25 medewerkers werd gevolgd.

7.3 Duurzame inzetbaarheid

De hogeschool wil dat haar medewerkers gezond, vitaal en met plezier aan het werk zijn. Er zijn diverse mogelijk
heden om dit te ondersteunen. Met de HMR werd overleg gevoerd over de inzet hiervan. Ongeveer 400 mede
werkers maakten gebruik van de sportfaciliteiten die via de hogeschool werden aangeboden. Er werden bijna 
200 ‘bewegingondersteunende’ apparaten vergoed. Afgelopen jaar organiseerde de hogeschool mede Loop 
Leeuwarden. Ongeveer 40 medewerkers namen deel aan de vier mijl van Groningen. 

In november 2019 werd de health check inclusief een werkvermogensvragenlijst ingezet voor alle medewerkers. 
Deze health check maakt onderdeel uit van een brede benadering van duurzame inzetbaarheid, waaraan 
 gezondheid en vitaliteit een belangrijke bijdrage leveren. In de periode van november tot en met december 
meldden ruim 650 medewerkers zich aan voor de health check. 

Verzuim 
Het voortschrijdend ziekteverzuimpercentage beliep over het verslagjaar 4.65 %. Dit was een daling ten opzichte 
van het voortschrijdend verzuimpercentage over 2018 (5.0 % ), maar was hoger dan de streefwaarde van 4%. 
Ook de meldingsfrequentie was met 0,78 lager dan het voorgaande jaar (0,82) en lager dan de norm (1,0). 
Leidinggevenden werden getraind om dreigend verzuim (vooral bij psychosociale belasting) eerder te herkennen 
en daarop de juiste interventie te plegen. Daarnaast werd in de uitvoering gezorgd voor een betere borging van 
structurele verzuimbegeleiding bij langdurig verzuim.

Arbeidsomstandigheden 
In 2019 werden de voorbereidingen getroffen voor de uitvoering van de RisicoInventarisatie & Evaluatie (RI&E) 
op de locaties Leeuwarden en Terschelling (uitvoering begin 2020). Hierbij werd gebruik gemaakt van de 
(digitale) RI&E HBO. Er werd een aantal beleidsstukken op arbothema’s geïmplementeerd zoals het verzuim
beleid, arbeidsconflictenprotocol en protocol ongewenst gedrag. Daarnaast werden diverse werkplekonderzoeken 
uitgevoerd om klachten van (groepen of individuele) medewerkers te voorkomen, op te lossen of te beperken.
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7.4 In- en uitstroom

In 2019 verlieten 107 medewerkers met een vast dienstverband de organisatie. Daarvan namen 40 medewerkers 
zelf het initiatief tot vertrek; 58 medewerkers gingen met (keuze)pensioen. Met zes medewerkers werd een 
zogenaamde vaststellingsovereenkomst gesloten en 3 medewerkers zijn om overige redenen uit dienst gegaan. 
Van de medewerkers met een tijdelijk dienstverband verlieten 79 de organisatie. Er kwamen 126 medewerkers in 
vaste dienst en 176 medewerkers kwamen in tijdelijke dienst. Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van inzet 
vanuit een inhuurconstructie naar inzet in vaste en tijdelijke dienstverbanden. De totale bezetting (vast, tijdelijk, 
inhuur) veranderde niet noemenswaardig. 

7.5 Beheersing van uitgaven inzake uitkeringen na ontslag

Bij gehele of gedeeltelijke werkloosheid kunnen (gewezen) werknemers onder bepaalde voorwaarden aanspraak 
maken op een uitkering ingevolge de WW en een bovenwettelijke uitkering ingevolge de Bovenwettelijke 
Werkloosheidsregeling Hoger Beroepsonderwijs (BWRHBO). Eventueel kan met een exwerknemer ter voor
koming en beperking van werkloosheid een persoonsgebonden reintegratietraject worden overeengekomen 
conform de in de CAO HBO gestelde voorwaarden. 

Voordat wordt overgegaan tot ontslag, worden mogelijke uitgaven in de sfeer van uitkeringen inzichtelijk 
gemaakt. De inspanningen zijn erop gericht om ontslag met vervolguitkeringen zoveel mogelijk te voorkomen. 
Dat gebeurt door aanpassing van werk of door het hanteren van begeleidingstrajecten. In sommige gevallen 
wordt een dienstverband beëindigd via een vaststellingsovereenkomst waarin specifieke voorwaarden zijn 
opgenomen. In 2019 was dit acht keer het geval (waarvan twee personen in 2020 uit dienst gaan).

7.6 Rechtsbescherming

De hogeschool vindt het belangrijk dat medewerkers en studenten in een veilige omgeving kunnen werken en 
leren. Medewerkers hebben via intranet toegang tot het beleid, regelingen en protocollen rond de behandeling 
van klachten en (vermeende) misstanden in de organisatie. Daarnaast kent de hogeschool een ‘integriteitscode’ 
en een ‘protocol arbeidsconflicten’. De hogeschool beschikt via het GIMD (specialist op het gebied van bedrijfs
maatschappelijk werk) over twee vertrouwenspersonen zowel voor studenten als voor medewerkers. In 2019 
deden tien studenten en 17 medewerkers een beroep op de vertrouwenspersonen. 
De meldingen van studenten hadden betrekking op zaken als een verkeerde studiekeuze, het niet eens zijn met 
de beoordelingen en psychologische problemen. Tevens was er sprake van beleving van pesten, discriminatie 
en/of seksuele intimidatie.
De meldingen van medewerkers hadden betrekking op signalen van zich niet veilig voelen, het in het geding 
komen van integriteit, het niet nakomen van afspraken, het niet toepassen van hoor en wederhoor, pestgedrag 
en het gevoel van tegengewerkt te worden. Daarnaast kende een aantal medewerkers functioneringsproblemen, 
waarbij zij aangaven dat zij van mening waren dat het werk hen onmogelijk gemaakt werd.
Er waren in 2019 geen formele klachten inzake ongewenste omgangsvormen. De inzet van de landelijke klachten
commissie onderwijs van de Stichting Onderwijsgeschillen was daarmee niet noodzakelijk.

Bezwarencommissie sociale paragraaf
In het kader van de fusie werd als onderdeel van het sociaal statuut een bezwarencommissie in het leven 
geroepen om bezwaren voortkomend uit de plaatsingsprocedure te behandelen. De commissie bestond uit 
externe leden, benoemd door werkgever en vakorganisaties, en bracht advies uit aan het college van bestuur. 
Het college van bestuur nam op basis van die adviezen een besluit over ingediende bezwaren.

In 2019 werd de tweede fase van het plaatsingsproces uitgevoerd: de plaatsing op functie. Alle medewerkers 
ontvingen in januari een plaatsingsbrief waarin werd vermeld op welke functie in het nieuwe functiehuis zij waren 
geplaatst. De plaatsing was gebaseerd op hun feitelijke werkzaamheden voor de fusie. Naar aanleiding hiervan 
werden 18 bezwaren ingediend, soms door medewerkers individueel en soms door een groep medewerkers.  
In totaal waren 34 medewerkers hierbij betrokken (1,5% van het totaal).
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De bezwarencommissie hoorde de bezwaarmakers in een hoorzitting in aanwezigheid van de werkgever.  
Over 12 bezwaren bracht de commissie advies uit, zes bezwaren werden aangehouden in afwachting van nader 
overleg tussen de werkgever en de bezwaarmakers. Van de aangehouden bezwaren werden vijf na intern overleg 
opgelost zonder advies van de commissie, over één bezwaar bracht de commissie later alsnog advies uit aan het 
college van bestuur. De 13 aan het college van bestuur uitgebrachte adviezen werden overgenomen en conform 
advies uitgevoerd.

Na afronding van deze fase van het plaatsingsproces beëindigde de bezwarencommissie haar werkzaamheden 
en werd de commissie opgeheven.

7.7 Participatiebeleid

Met de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 wilde de overheid meer mensen met een arbeids
beperking aan het werk krijgen. Vanuit de sector (Vereniging Hogescholen) werd nader bepaald dat de hoge
school vóór 2026 in totaal 63 participatiemedewerkers in dienst moest hebben. Een participatiebaan bedraagt 
gemiddeld 25,5 uur per week. Het aantal participatiebanen dat de hogeschool uiteindelijk dient te realiseren,  
is daarop gebaseerd. Er werd in 2019 nieuw beleid geformuleerd om dit doel te realiseren. De stand van zaken is 
daarbij als basis genomen en er zijn extra middelen vrijgemaakt om het doel in de komende zes jaar te behalen. 
In 2019 traden tien participatiemedewerkers in dienst. Vijf participatiemedewerkers gingen met ontslag.  
Per 31 december 2019 waren bij NHL Stenden 22 participatiemedewerkers werkzaam die geregistreerd staan in 
het zogenaamde doelgroepenregister. 

7.8 De fysieke leer- en werkomgeving

Huisvesting
In 2019 lag het accent op het verder uitrollen van de transitie. De praktijklokalen van de academie Communication 
& Creative business werden samengevoegd in het gebouw aan de Rengerslaan 8 in Leeuwarden. De praktijk
lokalen van de academie Gezondheidszorg en de academie Social studies werden geclusterd op Rengerslaan 10. 
Daarnaast vond er een aantal kleinere verbouwingen plaats om ateliers te realiseren. De ateliers van de Thorbecke 
Academie op Rengerslaan 10 werden in gebruik genomen. Op Rengerslaan 10 werd tevens het studielandschap 
verbouwd en werd een recyclelab gerealiseerd. Ten behoeve van de academie Social studies werd een aantal 
tijdelijke eenheden bij Rengerslaan 10 geplaatst, waarin ateliers werden ontwikkeld. In Emmen werden het 
muzieklokaal en het handvaardigheidslokaal verplaatst naar de vleugel van de lerarenopleiding basisonderwijs.  
De renovatie van het gebouw van het Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB) werd in november 2019 voltooid. 
Aansluitend startte de renovatie van het nautisch kwartier op Terschelling. 

Locatieplan Leeuwarden
De meerjareninvesteringsbegroting en het locatieplan Leeuwarden (Rengerslaan 8) dateren uit 2015. Dit plan is 
erop gericht een optimale leer en werkomgeving voor studenten en medewerkers te realiseren met daarin 
voldoende ruimte en faciliteiten om samen te werken of in stilte te studeren en te werken. In het kader van dit 
plan vonden in 2019 de volgende activiteiten plaats: 
 ›  in maart verhuisde de academie Commerce & International business naar het nieuwe werk en ontmoetingsgebied; 
 ›  in juni volgden de dienst finance & control en de dienst fysieke leer en werkomgeving; 
 ›  de academie Stenden Hotelmanagementschool verhuisde in september naar het nieuwe onderkomen in 

gebouw De Haak aan de Rengerslaan in Leeuwarden; 
 ›  in het najaar werden een nieuwe entree en lobby voor het Stenden Hotel gerealiseerd. 

7.9 De digitale leer- en werkomgeving

Met de invoering van een Student Advisory Board werd de betrokkenheid van de studenten bij de ontwikkelingen 
op het vlak van de digitale leer en werkomgeving in 2019 vergroot. Studenten werden op deze manier niet alleen 
geraadpleegd, maar werden ook actief betrokken bij de doorontwikkeling van de digitale leer en werkomgeving. 
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De inzet van digicoaches bij de academies werd vergroot. Ook de inzet van het team innovation & change als 
verbindende schakel naar de academies werd vergroot. Met dit nieuwe dienstverleningsmodel werd de dienst 
direct betrokken bij onderwijsthema’s zoals Design Based Education (DBE), Open Acces en de doorontwikkeling 
van het digitaal toetsen. Op basis van de benadering “eerst organiseren en dan automatiseren” werd de innova
tiebehoefte in kaart gebracht en werd bijgedragen aan de verdere digitalisering van het onderwijs.

De harmonisatie van de ITdiensten van voorheen NHL en van voorheen Stenden werd afgerond. Er ontstond een 
centraal aanspreekpunt voor de gehele organisatie. Ook werd de technische basis gelegd voor het verder 
standaardiseren van ITmiddelen die passen bij het onderwijsconcept. De infrastructurele voorzieningen van alle 
locaties in Nederland werden gekoppeld in één netwerk. Alle studenten en medewerkers beschikten over een 
NHL Stendenaccount. 

Naast deze projecten ging de aandacht uit naar het realiseren van ateliers waar docenten en studenten kennis 
maken met vernieuwing en innovatie; de zogenaamde Experience Centers. In 2019 werden twee van deze 
centers gerealiseerd, namelijk het Experience Center MIWB Terschelling en het Gameatelier in Leeuwarden. 
Tevens werden in 2019 de kennisclipstudio’s doorontwikkeld en werd gestart met het registreren van kennisclips 
in samenwerking met docenten. 

Cyberdreiging was een actueel thema en vroeg steeds meer aandacht. Naast een infrastructuur die zodanig werd 
ingericht dat de schade beperkt blijft bij een cyberaanval, werd het nieuwe datacenter voorbereid op het zo 
goed mogelijk pareren van cyberbedreigingen. Tot slot werd al het dataverkeer in het datacenter versleuteld, 
zodat onbevoegde toegang nagenoeg onmogelijk werd. Het datacenter voldoet hiermee aan de actuele 
ITbeveiligingseisen en werd conform AVGregelgeving ingericht.

7.10 Naleving van privacywetgeving

In 2019 voldeed de hogeschool aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Via de zogenaamde 
dataregisters had de hogeschool een beeld van welke persoonsgegevens waar, hoe en waarom verwerkt 
werden. Met externe partijen die voor NHL Stenden persoonsgegevens verwerken werden verwerkersovereen
komsten afgesloten. Voor datalekken had de hogeschool een eigen meldpunt, dat in het verslagjaar 26 meldin
gen ontving, waarvan één ernstig genoeg was om te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

In 2019 werd het privacybeleid vastgesteld en geïmplementeerd. De hogeschool schafte een applicatie aan voor onder 
meer de uitvoering van privacy impact assessments (onderzoeken die vaststellen wat de invloed is van gebruikte 
applicaties op de privacy van met name studenten en medewerkers). De hogeschool richtte een portal in waar mede
werkers, studenten en anderen hun privacyrechten kunnen uitoefenen, zoals het recht op inzage of gegevenswissing.

In het verslagjaar werd de in 2018 ingezette bewustwordingscampagne voortgezet met workshops, een update 
van de voorlichtingssite (datacare.nhlstenden.com) en een geregisseerde phishingactie.

Ten slotte stelde de hogeschool door middel van een intern onderzoek onder alle organisatieonderdelen en drie 
buitenlandse vestigingen (ZuidAfrika, Qatar en Bali) vast welke verbeterpunten er nog zijn als het om de uitvoering 
van het privacybeleid gaat. 

7.11 Duurzame leer- en werkomgeving

Ten behoeve van het verduurzamen van de vastgoedportefeuille werden diverse projecten uitgevoerd.  
Om kosten te besparen en desinvesteringen te voorkomen, werden deze zoveel mogelijk uitgevoerd in combinatie 
met het grootschalig onderhoud. 

Op de locatie in Emmen en op de locaties Rengerslaan 8 en 10 in Leeuwarden werd de dakbedekking van 
diverse dakdelen vervangen, waarbij tegelijkertijd de isolatiewaarde van de betreffende daken werd verhoogd. 
Om van de maximale levensduur te kunnen profiteren, werden in Emmen aansluitend zonnecellen geplaatst op 
het vernieuwde dakdeel. In Drenthe bleek dit voorlopig de laatste mogelijkheid om PVcellen te kunnen laten 
plaatsen, omdat het netwerk niet toereikend is voor meer terugleveranties. 
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Op de locatie aan de Rengerslaan 10 in Leeuwarden werd de WKOinstallatie (Warmte Koude Opslag) verder 
uitgebreid, waarmee meer warmte en koude opgeslagen kan worden in de bodem. Deze opgeslagen bronnen 
kunnen in de zomer en winter hergebruikt worden ten behoeve van koelen respectievelijk verwarmen. 
Op de locatie aan de Rengerslaan 8 in Leeuwarden werden de koelmachines van het Fgebouw vervangen  
door warmtepompen. 

In Emmen, Assen en op beide Leeuwarder vestigingen werd op verschillende plaatsen de traditionele verlichting 
vervangen door ledverlichting. Het aantal laadpalen voor fietsen en auto’s werd uitgebreid. Op alle locaties 
werden vervangingsinvesteringen uitgevoerd aan de installaties, waarbij tijdens het planmatig onderhoud 
gekozen werd voor vervanging door duurzamere alternatieven. 

Tenslotte werden diverse investeringen gedaan naar aanleiding van de Energy Efficiency Directive (EED).  
Dit is een richtlijn die bepaalde maatregelen op het gebied van energiebesparing verplicht stelt, waaronder het 
vervangen van WKOpompen, GBSoptimalisatie, herstelpunten vanuit de Energy Performance of Buildings 
Directive (EPBD), de aanschaf van warmtepompen en een drycooler). 
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Hoofdstuk 8

Governance
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8.1 Organisatie

In hoofdstuk 1 zijn de missie, visie en ambities beschreven. De ambities worden verwezenlijkt door een eigentijds 
organisatie  en besturingsmodel. Dat model kenmerkt zich door een grote betrokkenheid van alle medewerkers 
en studenten, de keuze voor een platte organisatie en het laag in de organisatie leggen van verantwoordelijk
heden. Het resultaatverantwoordelijke team en een goede organisatie van dialoog, afstemming en overleg zijn 
de hoofdkenmerken van het besturings  en organisatiemodel. De hogeschool is van álle medewerkers, georgani
seerd in teams: dát is de kern van de organisatiefilosofie. 

Dialoog, afstemming en overleg
In 2019 vonden 4, 8 en 12maands rapportagesprekken (‘R gesprekken’) plaats. Daaraan namen deel: de direc
teur van het desbetreffende organisatieonderdeel, de directeur van de dienst finance & control en het college 
van bestuur ondersteund door de directeur van de bestuursstaf. In deze gesprekken werd de voortgang ten 
opzichte van het jaarplan besproken aan de hand van onderwerpen zoals onderwijskwaliteit, invoering DBE, 
onderzoek en valorisatie, internationalisering, financiën en personele zaken. Het jaarplan en de begroting werden 
eveneens in deze samenstelling besproken. Het borgen van de informatie en communicatie gebeurde langs de 
lijn van het management. Leren van elkaar en het uitwisselen van good practices waren hierin belangrijk.  
Dit hielp een goede kwaliteitscultuur te ontwikkelen en te onderhouden.

Hogeschoolberaad
Gemiddeld eens per zes weken vond een hogeschoolberaad plaats. Aan dit beraad namen de 26 directeuren,  
de secretaris college van bestuur en de leden van het college van bestuur deel. Dit beraad was gericht op het 
bespreken van strategische zaken en had een beleidsadviserend karakter. twee keer werd dit beraad in de vorm 
van een tweedaagse gehouden. Thema’s die daar aan de orde kwamen, waren bijvoorbeeld: de begroting,  
de cultuurreis en het plan ‘Ambities waarmaken’.

8.2 College van bestuur

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het besturen van de hogeschool en de realisatie van de doel
stellingen van de hogeschool, de strategie, de financiering, het beleid en de daaruit voortvloeiende resultaat
ontwikkeling. Het college legt hierover periodiek verantwoording af aan de raad van toezicht met behulp van 
geconsolideerde R rapportages. Het college is in ieder geval belast met en direct verantwoordelijk voor het 
vaststellen, monitoren en evalueren van de strategie van de hogeschool, het instellingsplan, het beleid van de 
hogeschool, het kwaliteitszorgsysteem, het interne risicobeheersings  en controlesysteem, het internationalise
ringsbeleid en het integriteitsbeleid. Daarnaast is het college direct belast met onder meer het beheer van alle 
middelen van de hogeschool, de vaststelling van jaarplan, jaarrekening, het studentenstatuut en het format voor 
de onderwijs  en examenregelingen (OER’s), het inrichten van de medezeggenschap, het afleggen van horizon
tale en verticale verantwoording, het inrichten van een klachtenregeling voor studenten en het verlenen van 
behaalde graden.

Het college van bestuur vergaderde in de regel tweewekelijks. Hierbij waren geregeld academiedirecteuren, 
dienstdirecteuren en directeuren van verbindingseenheden of specialisten aanwezig om agendapunten toe te 
lichten. 

Via koffiemomenten en let’s connect-bijeenkomsten zocht het college op laagdrempelige wijze het contact met 
studenten en medewerkers. Twee keer per jaar bezoekt het college van bestuur alle Nederlandse locaties om in 
gesprek te gaan met medewerkers. De onderwerpen voor die bijeenkomsten waren onder meer:
 ›  Locatiespecifieke ontwikkelingen en onderwerpen (Emmen: ambitieplan, samenwerking met de regio; 

Meppel: studentenwelzijn. Terschelling: renovatie. Groningen: uitdagingen voor de huisvesting, DBE). 
 ›  Strategisch instellingsplan (waar staan we, wat zijn de volgende stappen).
 ›  Kwaliteitscultuur, waaronder de ITK en de inzet van de studievoorschotmiddelen voor de kwaliteitsafspraken. 
 ›  Cultuurreis.
 ›  Het plan ‘Ambities waarmaken’.

In verband met het vertrek van Jan van Iersel benoemde de raad van toezicht per 12 september 2019 Max Merkx 
als interimcollegelid op de portefeuille dienstverlening en bedrijfsvoering, met als speciale opdracht uitvoering 
te geven aan het programma “Ambities waarmaken”.
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Studentadviseur
Vanaf september 2018 wordt het college van bestuur bijgestaan door een studentadviseur: een student die twee 
dagen in de week meeloopt met het college van bestuur en het college van advies voorziet. De eerste student
adviseur van het college, Ceren Wit, werd met ingang van 1 juli 2019 opgevolgd door Danique Krikke. Zij werd 
benoemd na een sollicitatieprocedure en is voor twee dagen in dienst van de hogeschool.

‘Ambities waarmaken’
In de eerste fase van de nieuwe hogeschool na de fusie was de aandacht vooral gericht op de ontwikkeling en 
implementatie van het onderwijsconcept en het implementeren van de organisatiestructuur. De dienstverlening 
vond vaak nog plaats op basis van de twee bestaande, ‘oude’ systemen. Dat heeft ervoor gezorgd dat het 
onderwijs op een goede manier doorgang heeft kunnen vinden, maar was onvoldoende efficiënt en vroeg 
bovendien veel van de inzet en het improvisatietalent van medewerkers. Omwille van de ambities met betrek
king tot onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie en de daarbij behorende professionele dienstverlening, 
diende de basis verder op orde te worden gebracht. 

Dat werd op gang gebracht op basis van het plan ‘Ambities waarmaken’ en de te realiseren visie op dienst
verlening: wat we doen moet één op één aansluiten bij de vraag van het primair proces. Daarbij streven we naar 
meer efficiency. Dat betekende ook dat de academiedirecteuren de opdracht hebben helder te maken wat zij 
voor een succesvol primair proces nodig hebben en hoe ze dat ‘geleverd’ willen krijgen. Dat moeten ze voor hun 
eigen academies doen maar, omdat de hogeschool ook een collectieve ambitie heeft, ook voor alle academies 
gezamenlijk.

Om deze reden werden teams van dienstdirecteuren en academiedirecteuren gevormd die zich gezamenlijk 
inzetten voor een van de vijf thema’s uit het plan. Het plan werd intern uitgebreid besproken. Tijdens een aantal 
tweedaagse sessies werd gesproken over wat de gekozen besturingsfilosofie (met als kernpunt integrale 
verantwoordelijkheid voor academiedirecteuren) in de praktijk betekende. Daarbij werd ook een prioritering 
aangebracht in de verbeterprojecten. 

Besluitvorming
Besluitvorming vindt plaats in de vergaderingen van het college van bestuur, waarbij bij voorstellen de adviezen 
van verschillende diensten en organen in de hogeschool wordt gevraagd. 

8.3 Raad van toezicht

De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van 
zaken binnen de hogeschool. De raad van toezicht staat het college van bestuur gevraagd en ongevraagd met 
raad terzijde. Naast deze rollen van toezichthouder op en klankbord voor het college van bestuur, vervult de raad 
van toezicht de rol van werkgever van de leden van het bestuur. Bij de uitoefening van hun taak richten de leden 
van de raad van toezicht zich naar het belang van de stichting en de daaraan verbonden hogeschool.

8.4 Belangenverstrengeling

Er hebben zich in 2019 geen vormen van belangenverstrengeling tussen de hogeschool en de leden van het 
college van bestuur voorgedaan.

8.5 Bezoldiging

De bezoldiging van de leden van de raad van toezicht en de leden van het college van bestuur voldoet aan de 
geldende normering van de overheid (Wet Normering Topinkomens). De bezoldiging over 2019 is opgenomen in 
de jaarrekening van de Stichting NHL Stenden Hogeschool 2019 vanaf pagina 171. De bestuurders maakten in 
2019 onderstaande kosten voor onder andere reis, verblijf en representatie. De opstelling en verantwoording van 
deze kosten is in lijn met de ‘Regeling declaraties en bestuurskosten CvB leden Bekostigde Nederlandse 
 Hogescholen’ die op 20 juni 2018 door de Vereniging Hogescholen aan de minister is aangeboden.
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Naast de declaraties en creditcardbetalingen zijn nu ook de direct door de hogeschool betaalde facturen 
meegenomen in de cijferopstelling. Voor zover deze kosten betrekking hadden op beheer, bestuur en kwaliteits
borging van private activiteiten op de IC’s, zijn de kosten doorbelast aan het private domein. In 2019 is van het 
totaal (van € 55.615) een bedrag van € 27.129, van rekening voor het private domein.

K.W. van der Hoek J. van Iersel E. Schaper M. Merkx CvB gezamenlijk Totaal

€ € € € €

1. Reiskosten binnenland 439 4.878 6.520   11.837

2. Reiskosten buitenland 26.332 4.609 12.714   43.655

3. Representatie 76  47   123

4. Overige kosten      

Totaal 26.848 9.486 19.281 - - 55.615

Tabel 7: Kosten college van bestuur voor reizen, verblijf en representatie 2019

8.6 Horizontale verantwoording

De hogeschool streeft ernaar om studenten, medewerkers en de omgeving optimaal te betrekken bij de organisatie 
en inhoud van het onderwijs. Dat gebeurt in evaluaties, studentenraden en studentenpanels, medezeggenschaps
organen, raden van advies en werkveldadviescommissies en adviesfuncties bij directeuren en college van bestuur. 
Hieronder wordt beschreven hoe de hogeschool de horizontale samenwerking en verantwoording in 2019 vormgaf.

Overleg met zusterhogescholen werd onder meer gevoerd binnen de Vereniging Hogescholen. Het bestuur van 
de Vereniging Hogescholen stelt bestuurscommissies in. Deze bereiden het beleid over verschillende aandachts
gebieden voor. De voorzitter van het college van bestuur is lid van de bestuurscommissie arbeidsvoorwaarden. 
Collegelid Van der Hoek is lid van de stuurgroep lerarenopleiding en de bestuurscommissie internationalisering. 

Overleg en samenwerking met kennisinstellingen en overheden in Groningen en Friesland kreeg vorm in het 
Hoger Onderwijsakkoord Fryslân (HOAF). In dit akkoord bekrachtigden partijen de samenwerking om in Leeuwar
den meer masteropleidingen en promotie onderzoeksprojecten te realiseren. Het doel is om de Friese economie 
en kennisinfrastructuur te versterken. Dit moet leiden tot meer kennis, een versterkte regionale innovatiekracht 
met meer bedrijvigheid en meer werkgelegenheid. Het Hoger Onderwijsakkoord borgt de aanwezigheid van de 
Rijksuniversiteit Groningen in Leeuwarden. Op de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen biedt de 
hogeschool in samenwerking met de RUG de masteropleiding Tourism Geography and Planning en de master
opleiding Multilingualism aan. De hogeschool participeert actief in het masteroverleg met de Campus Fryslân.

Met de toeleverende scholen werd overlegd in het kader van verschillende aansluitingsnetwerken zoals VO HO 
Fryslân, de toeleverende scholen in Drenthe, via jaarlijkse decanendagen, via inhoudelijke samenwerking (met de 
ROC’s als het gaat om associate degrees; met de Drentse technasia als het gaat om het faciliteren van onder
zoekend en ontwerpend onderwijs) en via werkbezoeken van het college van bestuur. Het toelatingsbeleid was 
een punt van overleg met toeleverende scholen en met collegahogescholen in het Noorden.

De dialoog met het personeel werd gevoerd via de formele weg van deelmedezeggenschapsraden, de hoge
schoolmedezeggenschapsraad, maar ook via de informele weg van de regelmatige informatiebijeenkomsten die 
het college van bestuur op de diverse locaties organiseerde en waar ruimte was voor directe dialoog en dis
cussie. De jaarlijkse ‘Kennis Maken Dag’ voor alle medewerkers vond plaats in april.

Het contact met de aspirantstudenten werd onderhouden onder meer via de sociale media waarbij veelvuldig 
de huidige studenten als contactpersoon fungeerden. Startende studenten werden in de studiestartweek via 
allerlei kanalen geïnformeerd. Het overleg met de studentenpopulaties liep via studentenraden en studenten
panels en via de opleidingscommissies. De dialoog werd gevoerd in het overleg met de studentenverenigingen, 
maar steeds vaker ook via sociale media. Deze dialoog werd bevorderd door de opzet van de gebouwen en de 
onderwijskundige keuzes (leerbedrijven, ateliers en kleine groepen in DBE). Het contact met de alumni werd 
gecoördineerd door de opleidingen en verliep vooral via opleidingsgebonden groepen op sociale media.
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De dialoog met het werkveld kreeg structureel vorm door middel van de raden van advies/werkveldadvies
commissies. Elke opleiding (of groep van opleidingen) heeft haar eigen raad van advies/werkveldadvies
commissie, die regelmatig bijeenkomt en waarvan de adviezen zwaar wegen. Het college van bestuur heeft 
jaarlijks een overleg met alle voorzitters. Dit overleg fungeert als adviesorgaan op instellingsniveau. 

Daarnaast hebben twee leden zitting in de Program Board Dutch Techzone (voorheen Vierkant voor Werk).  
In Emmen werd de dialoog met de werkgevers fysiek georganiseerd rond het Ondernemersplein, waar de 
gemeente, de Kamer van Koophandel en het MKB elkaar ontmoeten in de zogenaamde Kenniscampus.

Het college van bestuur overlegde regelmatig met de provincies, zusterinstellingen en andere betrokken partijen 
(bijvoorbeeld in het kader van de uitvoering van het sectorplan noord, in het kader het gezondheidstoerisme of 
de duurzame vezelchemie in Drenthe), in het kader van het Innovatie Pact Fryslân, de Dutch Tech Zone de 
Economic Board NoordNederland, en ook met alle gemeenten waarin de hogeschool gevestigd is.

De dialoog over het praktijkgerichte onderzoek en de kennisvalorisatie werd gevoerd met de voorzitters van de 
raden van advies/werkveldadviescommissie.

In het kader van de ontwikkeling van het beleid voor de verdere externe profilering van de hogeschool vond een 
expertmeeting met diverse experts en externe en interne stakeholders plaats. 
Alle opleidingen zijn lid van een eigen landelijk overleg waarin de dialoog met collegaopleidingen in Nederland 
plaatsvindt. Onderwerpen van gesprek binnen de landelijke overleggen waren onder meer: het landelijk 
 beroepsopleidingsprofiel, het niveau en de borging van de eindkwalificaties, uniforme toelatingseisen en 
uitwisseling van examencommissieleden in het kader van uitvoering van de notitie ‘Vreemde ogen dwingen’.

Inspectie-onderzoek 
De hogeschool liet in 2019 op verzoek van de inspectie aanvullend extern onderzoek doen naar de mogelijke 
besteding van publieke middelen aan private activiteiten en naar een aantal signalen die bij de inspectie waren 
binnengekomen over het onderwijs in Qatar. 
Na overleg met de inspectie en als gevolg van de beperkte jurisdictie van de inspectie besloot de hogeschool 
zelf aanvullend extern onderzoek te laten uitvoeren en voor te leggen aan de inspectie. Daarnaast gelastte het 
college van bestuur een additioneel extern onderzoek naar de werking van het systeem van kwaliteitszorg bij het 
onderwijs in Qatar. 
Het externe onderzoek ‘systeem van kwaliteitsborging’ dat op initiatief van de hogeschool werd uitgevoerd door 
Certiked werd in het najaar van 2019 afgerond. In het rapport werd geconcludeerd dat: “Het kwaliteitssysteem, 
het toetssysteem en de kwaliteitscultuur beantwoorden (….) aan de eisen die daaraan in Nederland worden 
gesteld, mede in het licht de borging van de waarde van de diploma’s.” 

Het externe onderzoek naar publiekprivate doorbelastingen in Qatar werd in 2019 afgerond. De inspectie van het 
onderwijs, dienst rekenschap onderschreef in haar rapport de bevindingen van de externe onderzoeker op het 
gebied van de publiekprivate doorbelastingen en concludeerde dat er “per saldo geen sprake was van aan
wending van publieke middelen voor private activiteiten in Qatar”. Daarnaast heeft de externe onderzoeker enkele 
aanbevelingen gedaan om de processen te optimaliseren, die zijn overgenomen door het college van bestuur. 

In 2019 vond de accreditatie van de opleiding Hotelmanagement door de NVAO plaats. De NVAO heeft het panel 
dat de beoordeling doet gevraagd in de beoordeling ook in het bijzonder te kijken naar de kwaliteit van de 
eindwerken van studenten die een deel van de opleiding in Qatar hebben gevolgd. De NVAO accrediteerde in 
november 2019 de opleiding. Ook werden in november 2019 de uitkomsten van het onderzoek naar de signalen 
met de inspectie gedeeld. Dit leidde ertoe dat de inspectie geen directe aanleiding ziet tot twijfel aan geldig
heid van de in Qatar verleende graden.

In de zomer van 2019 besloot de hogeschool te stoppen met het conform de 25%regel aanbieden van program
ma’s in het buitenland leidend tot een Nederlands getuigschrift. Tevens werd het principe van here is there 
losgelaten. Met deze nieuwe aanpak wordt een strikte scheiding aangebracht tussen onderwijs leidend tot een 
graad conform lokale wetgeving en het (WHW)onderwijs in Nederland leidend tot een Nederlandse graad.
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Het besluit en het daaropvolgende door NHL Stenden opgestelde toekomstgerichte plan van aanpak waarin 
geleerd wordt van het verleden maar ook oog is voor de nieuwe wetgeving transnationaal onderwijs en de 
complexiteit voor examencommissies in de uitvoeringspraktijk werd tezamen met de uitkomsten van de verschil
lende externe onderzoeken gedeeld met de inspectie. Dit werd door de inspectie positief ontvangen. 
De conclusie van de Inspectie luidt dat men nu geen directe aanleiding zien tot twijfel aan de geldigheid van de 
in Qatar verleende graden. Wel wil de Inspectie het komende jaar de acties, de praktijk van NHL Stenden 
organisatie in deze en de veranderingen in de formele en feitelijke samenwerking met Qatar volgen. De definitie
ve afronding van het een en ander wordt in 2020 verwacht.

Als lerende organisatie hebben we ons internationaliseringsbeleid herijkt en aangepast op basis van de diverse 
onderzoeken. Internationalisering is voor onze werkvelden en studenten onverminderd van belang. Internationale 
ervaring en de interculturele studie en denkdialoog staan centraal. Het internationaliseringsconcept van  
NHL Stenden hebben we toekomstbestendig en minder kwetsbaar gemaakt. We bouwen ons internationaal 
netwerk van betrouwbare partners uit, waarbij we niet meer in eigen beheer Nederlandse degreeprogramma’s in 
het buitenland willen verzorgen.

8.7 Hogeschoolmedezeggenschapsraad

De HMR werd geïnstalleerd per 19 november 2018 en vergaderde voor het eerst op 27 november 2018. In de 
periode tot eind december 2019 kwam de HMR in totaal 35 keer bij elkaar, waarvan tweemaal met de raad van 
toezicht en twintigmaal met het college van bestuur. 
De HMR ontving in 2019 één adviesverzoek en 21 instemmingsverzoeken van het college van bestuur. Tevens 
ontving de raad één adviesverzoek ontvangen van de raad van toezicht. De HMR heeft tweemaal het college van 
bestuur van ongevraagd advies voorzien. Dit leidde tot evaluatie van het profileringsfonds en tot evaluatie van 
het medezeggenschapsreglement, die beide in 2020 worden afgerond. 
Het college van bestuur gaf de HMR de ruimte om in gesprek te gaan en instemmingsverzoeken van advies te 
voorzien, alvorens de raad overging tot besluitvorming. 

De HMR kreeg onder meer de volgende onderwerpen ter instemming voorgelegd:
 ›  Kwaliteitsafspraken
 ›  Geconsolideerd jaarplan 2019
 ›  Wijziging medezeggenschapsreglement
 ›  Bestuurs en beheersreglement
 ›  Verlofregeling
 ›  Aanpak van verzuim
 ›  OER’s
 ›  Studentenstatuut
 ›  Systeem van kwaliteit en kwaliteitszorg
 ›  Zwaartepuntenbeleid
 ›  Internationaliseringsbeleid
 ›  Onderzoeksbeleid
 ›  Onderwijsbeleid

De HMR kreeg de volgende onderwerpen voor advies voorgelegd:
 ›  Instellingscollegegeld
 ›  Profielschets en benoeming interim lid college van bestuur
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Samenstelling 

Vanuit de academie/dienst Personeel Studenten 

Academie Economics & Logistics en 
Academie Commerce & International Business 

Kees Poelman Mariam Al Dreibe 

Academie Communication & Creative Business en  
Academie ICT & Creative Technologies 

Marina Tjepkema Jill van Hennik, opgevolgd door  
Freerk Reitsma

Academie Primair Onderwijs en Academie VO & MBO Hilly Boers Eva Wierenga 

Academie Stenden Hotel Management School en 
Academie Leisure & Tourism 

Peter Nonhof Kees Grooteman 

Academie Gezondheidszorg en Academie Social Studies Agnes Brinks Mirjam Veeneman 

Academie Technology & Innovation en 
Academie Maritiem Instituut Willem Barentsz 

Wim van Leunen Lotte Huizinga 

Academie International Business Administration 
en Thorbecke Academie 

Aleid Brouwer Shahram Samandijan opgevolgd  
door Lennart van Barneveld

Diensten Bedrijfsvoering Jeffrey Klein X 

Diensten Onderwijs & Onderzoek Bertus Douma opgevolgd door  
Alvar van Rijn

X 

Vrije zetels Marjan Poutsma, opgevolgd door 
Gauke Veen, waarna vacant

Raoul Michels 
Marie Meyer 
Anouk de Jong

Dagelijks bestuur 
In 2019 bestond het dagelijks bestuur uit: Mariam Al Dreibe, Agnes Brinks, Wim van Leunen en Shahram Samandijan, 
die in september 2019 is opgevolgd door Kees Grooteman. Het dagelijks bestuur sprak af om in het eerste jaar van de 
zittingstermijn te experimenteren met de verdeling van de rollen binnen het dagelijks bestuur. In de eerste periode 
was de rolverdeling: Wim van Leunen - voorzitter, Mariam al Dreibe - plaatsvervangend voorzitter, Agnes Brinks - 
 secretaris, Shahram Samandijan - plaatsvervangend secretaris. In de loop het jaar werd besloten dit te wijzigen in: 
Wim van Leunen - voorzitter, Kees Grooteman - plaatsvervangend voorzitter, Agnes Brinks -  secre taris, Mariam al 
Dreibe - lid. Het experimenteren met rollen vindt het dagelijks bestuur passen bij de gedachte dat studenten, binnen 
hun persoonlijke leerwensen, maximaal moeten kunnen profiteren van de door hun aanvaarde functie binnen de HMR.

Voorkomende werkzaamheden waren:
 ›  Bespreken onderwerpen onder de aandacht van de HMR gebracht en het maken van een selectie c.q. 

 prioritering in de behandeling hiervan. 
 ›  Voorbereiden HMRvergaderingen en overlegvergaderingen (met college van bestuur); 
 ›  Agendaoverleg met college van bestuur.
 ›  Voorzittersoverleg DB HMR met voorzitters academie en dienstenradenmedezeggenschapsraden.
 ›  Voorzittersoverleg HMR met de raad van toezicht.
 ›  Gehoord door onderzoekers in het kader va het onderzoek ‘Basis op orde’.
 ›  Spoedoverleg met het college van bestuur bij dringende zaken.
 ›  Het inspectieonderzoek Qatar (via voorzitter HMR).
 ›  Klankbordfunctie; medewerkers en studenten wisten in 2019 de HMR te vinden, zowel via de reguliere over

legmomenten als daarbuiten, om zorgen te bespreken en vragen te stellen. Waar relevant en binnen het kader 
van de medezeggenschap werden de zorgen gedeeld met het college van bestuur. 

 ›  Deelname overleg medezeggenschapsraden Hogescholen Noord Nederland.

Commissies 
Binnen de HMR werd in 2019 gewerkt met commissies, te weten: Financiële commissie, commissie Personeel en 
organisatie, Onderwijs en onderzoekscommissie, Student en bedrijfsvoeringscommissie, OER’scommissie en 
de commissie ‘Ambities waarmaken’. De commissies OER’s en ‘Ambities waarmaken’ zijn tijdelijke commissies. 

Alle commissies vergaderden zelfstandig en behandelden de advies en instemmingsaanvragen die de HMR 
ontving. Door met een kleinere groep naar deze aanvragen te kijken, kon er meer inhoudelijk worden gesproken 
en maakte het de workload voor de raad beter behapbaar. De commissies adviseerden de voltallige HMR, 
wanneer de commissies achtte dat zij genoeg kennis hadden om advies te geven aan het college van bestuur of 
te kunnen reageren op een instemmingsverzoek. Het vinden van de balans was de uitdaging van 2019. Zonder dat 
de raad vertragend wilde werken in de organisatie, wilde de raad duidelijk maken wat medewerkers en studenten 
ervoeren en voelden in deze en vooral komende periode, waarin kwaliteit en opvolgbaarheid centraal stonden.
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Financiële commissie
De financiële commissie bestond uit Kees Grooteman, Jeffrey Klein, Lotte Huizinga, Peter Nonhof en Eva Wierenga. 
De financiële commissie behandelde onder meer de RRapportages, waarin vier maal per jaar de gerealiseerde 
resultaten worden vergeleken met de afgesproken begroting. De HMR vroeg daarbij met name uitleg over de 
oorzaak van een aantal positieve en negatieve uitschieters. 

In de jaarrekening 2018 kreeg de commissie inzicht in de financiële status van de hogeschool. Die blijkt gezond 
te zijn. Zowel de solvabiliteit - financiële gezondheid op lange termijn, de liquiditeit - financiële gezondheid op 
korte termijn - en het vermogen van de hogeschool waren op orde. Er is voldoende financiële ruimte om de 
voorgelegde plannen voor zowel 2019, als 2020 te realiseren. Ook in het meerjarenplan ziet de prognose tot en 
met 2024 er gezond uit. 

De commissie was op zoek naar een nieuwe, frisse en werkbare aanpak, omdat de commissie een aantal docu
menten helaas in een later stadium kon behandelen, doordat documenten later werden aangeboden dan gepland. 
Het college van bestuur zegde toe dat de planning geoptimaliseerd gaat worden in samenspraak met de HMR. 

In het najaar van 2019 zijn er gesprekken gevoerd over de opzet van de Kadernota 2020, waarbij de HMR zich 
door een financieel expert liet bijstaan. Met name belangrijk daarbij was het gesprek over het allocatiemodel 
waarmee de financiële middelen over de academies en diensten worden verdeeld. Na een aantal intensieve 
gesprekken werden de nodige aanpassingen en verbeteringen doorgevoerd en stemde de HMR in met de nota. 
Tevens werd in het najaar een eerste aanzet gegeven voor het Jaarplan 2020. 

Commissie Onderwijs en onderzoek
De commissie Onderwijs en onderzoek, bestaande uit Agnes Brinks, Aleid Brouwer, Anouk de Jong, Freerk 
Reitsma, Gauke Veen (tot diens vertrek) en Marina Tjepkema, hield zich vooral bezig met de notities strategisch 
onderwijsbeleid, strategisch onderzoeksbeleid, zwaartepuntenbeleid en het systeem van kwaliteit. Met name de 
twee laatstgenoemde hadden de aandacht van de commissie. Bij de notitie zwaartepuntenbeleid richtte de 
commissie zich op het inzichtelijk krijgen van de wijze waarop de organisatie zal worden ingericht om kennis te 
kunnen valoriseren binnen de drie zwaartepunten. De notitie betreffende het systeem van kwaliteit bracht de 
commissie in een proces met de schrijvers om te komen tot een beschrijving van het systeem van kwaliteit dat 
voor iedereen begrijpelijk is. De aandacht ging daarin uit naar de rol van STERteams en de wijze waarop de 
borging wordt gerealiseerd via de lijn van beleid en de lijn van borging. De commissie is tevreden met het 
uiteindelijke resultaat. De commissie heeft het afgelopen jaar extra zorg en aandacht besteed aan de instellings
toets kwaliteitszorg ITK en de kwaliteitsafspraken (inzet studievoorschotmiddelen) en heeft dit in alle besprekin
gen en beoordelingen meegenomen en meegewogen. De commissie kijkt terug op een jaar waarin veel stappen 
zijn gezet in de vorming van de nieuwe hogeschool.

Commissie Personeel en organisatie
De commissie personeel en organisatie bestond uit Kees Poelman, Alvar van Rijn (tot de overstap naar een 
andere commissie), Marjan Poutsma, Shahram Samandijan (opgevolgd door Wim van Leunen) en Hilly Boers. 

Onderwerpen die aan de orde waren:
 ›  strategisch HRMbeleid;
 ›  professionalisering van docenten (DBE);
 ›  organisatie van resultaatverantwoordelijke teams;
 ›  verzuimbeleid; 
 ›  taakbelasting;
 ›  plaatsingsbeleid (functiewaardering);
 ›  bezwarencommissie functiewaardering; 
 ›  vervroegde pensioenregeling;
 ›  verlofregeling;
 ›  protocol arbeidsconflicten;
 ›  werkdrukbeleid.

De commissie hield zich daarnaast bezig met vragen vanuit de achterban. De meeste vragen gingen over 
functiewaardering en vervroegd pensioen. Inhoudelijk sprak de commissie over het verlofbeleid, het verzuim
beleid, het werkdrukbeleid en het strategisch HRMbeleid. Op sommige van deze onderwerpen is nog geen 
instemming gegeven.
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Commissie Studentzaken en bedrijfsvoering
De commissie studentzaken en bedrijfsvoering bestond uit Alvar van Rijn, Mirjam Veeneman, Raoul Michels en 
Marie Meyer.

De commissie trachtte om continue de situaties te analyseren, evalueren en acties te ondernemen waar nodig 
om zo het studentenklimaat binnen de hogeschool te borgen. Hier valt te denken aan sociale, emotionele, 
 cognitieve en fysieke benodigdheden die het welzijn van studenten beïnvloeden tijdens hun studententijd.
Doelen van de commissie in 2019 waren:
 ›  welzijn van de studenten moet topprioriteit hebben binnen de hogeschool; 
 ›  informeren/bewustzijn creëren van studenten welke mogelijkheden en/of regelingen er zijn binnen de 

hogeschool.

Tijdens de vergaderingen in 2019 was het meest besproken onderwerp het profileringsfonds. 

Aan wie moet het fonds worden toegekend? Hoe hoog moet de financiële steun zijn? Zijn de formuleringen van 
het document duidelijk te begrijpen? Deze en andere vragen leidden tot een analyse van het beleidsdocument 
waarin wijzigingen werden aangebracht om de toegankelijkheid van het afstudeerfonds te vergroten. 

Commissie OER’s 
De commissie, bestaande uit Alvar van Rijn, Gauke Veen (tot zijn aftreden), Agnes Brinks, Mirjam Veeneman en 
Raoul Michels, had als aandachtspunt de inhoud en het proces van totstandkoming van de OER’s van alle 
opleidingsvarianten. Naar aanleiding van het proces dat bij het opstellen van de OER’s 2019-2020 werd door
lopen, deed de HMR in september 2019 uitvraag bij de achterban (platform examencommissie, centrale 
studenten administratie, voorzitters academiemedezeggenschapsraden en dienstenmedezeggenschapsraden,  
en programmateam flexibel onderwijs) over knelpunten met betrekking tot de inhoud van de OER’s 2019-2020. 
Daaropvolgend voerde de commissie meerdere gesprekken met de portefeuillehouder van het college van 
bestuur om gewenste aanpassingen en de (on)mogelijkheden daarvan te bespreken. De commissie is tevreden 
over deze samenwerking, het feit dat het proces voor de OER’s 2020-2021 eerder is opgestart en dat de OER’s 
eerder dan voorgaande jaren zijn aangeboden aan de HMR. De commissie blijft aandacht houden voor de inhoud 
van de OER’s.

Commissie ‘Ambities waarmaken’ 
De portefeuillehouder van het college van bestuur vroeg de HMR een commissie te vormen zodat de mede
zeggenschap betrokken werd bij het plan ‘Ambities waarmaken’. Het meelezen en meedenken bij de uitvoering 
van dit plan stond hierin centraal. Het afgelopen jaar kreeg de HMR hierdoor inzicht in de wijze waarop acade
mie en dienstendirecteuren middels projecten werken aan diverse thema’s. De commissie ervoer de gesprekken 
als prettig en zinvol.

Commissie ITK
In de ITKcommissie zaten Wim van Leunen, Agnes Brinks, Marina Tjepkema, Kees Grooteman en Anouk de Jong. 
Vanaf de zomer was de commissie betrokken bij de voorbereiding op de ITK. Hierbij waren de leden aanwezig bij 
proefvisitaties en het verkennend bezoek in december. In voorbereiding hierop had de commissie een aantal 
keren overleg met de raad van toezicht.

Commissie Kwaliteitsafspraken
De studentgeleding van de HMR zat in de werkgroep/commissie ‘kwaliteitsafspraken’. Bij elk projectplan, voort
komend uit de kwaliteitsafspraken, zaten één of meerdere studenten. Hierbij gingen de studenten en stakeholders 
wekelijks in overleg met elkaar. Hierbij werd nauw samengewerkt met de bestuurder en de projectleiders.
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9.1 Financiële ontwikkelingen

De verkorte financiële overzichten in dit hoofdstuk zijn ontleend aan de gecontroleerde jaarrekening van Stichting 
NHL Stenden Hogeschool per 31 december 2019. De jaarrekening is opgesteld conform de richtlijnen van de 
Regeling jaarverslaggeving onderwijs, de richtlijn 660 van de Raad voor de Jaarverslaggeving en overeenkomstig 
de verslaggevingsvoorschriften en bepalingen zoals weergegeven in Titel 9 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De verkorte financiële overzichten bevatten niet alle toelichtingen die zijn vereist op basis van de hierboven 
genoemde richtlijnen en verslaggevingsvoorschriften. Voor een uitgebreide uiteenzetting van de grondslagen en 
de volledige toelichtingen wordt verwezen naar de geconsolideerde jaarrekening 2019 van de Stichting  
NHL Stenden Hogeschool die op pagina 127 is opgenomen.

9.2 Kengetallen

Omzet en rentabiliteit
De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de hogeschool in het boekjaar heeft behaald (in procenten).

2019 2018

Rentabiliteit eigen vermogen
(Resultaat na belastingen/eigen vermogen) x 100     

 0,77       2,52

Het kengetal rentabiliteit heeft in de context van een onderwijsinstelling een andere connotatie dan in het 
bedrijfsleven. Het ministerie van OCW stelt dat hiermee niet de mate van winstgevendheid wordt bedoeld, 
aangezien een onderwijsinstelling geen winstoogmerk heeft. De rentabiliteit geeft binnen het onderwijsveld het 
resultaat weer van het budgetbeheer van een instelling: de mate waarin inkomsten en uitgaven met elkaar in 
evenwicht zijn (uitgedrukt in procenten van de totale vermogenspositie). In 2018 was de rentabiliteit licht 
positief. In 2019 was een negatief resultaat begroot, mede door geplande investeringen in onderwijsinnovatie. 
Het gerealiseerde resultaat 2019 is hoger dan begroot, maar nog wel negatief waarmee de rentabiliteit voor 2019 
dan ook uitkomt op minus 0,77%. 

Liquiditeit
De liquiditeit geeft de mate aan waarin de hogeschool in staat is op korte termijn aan haar verplichtingen te 
voldoen. De liquiditeitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Er is dus sprake van een momentopname.

2019 2018

Current ratio
Vlottende activa/kortlopende schulden x 100

46,79 83,68

Quick ratio
(Vlottende activa - voorraden)/kortlopende schulden x 100

46,49 83,38

De lagere current en quick ratio’s ten opzichte van 2018 worden met name veroorzaakt door de lagere liquide 
middelen per 31 december 2019 in vergelijking met 31 december 2018. Deze lagere stand liquide middelen heeft 
met name verband met de aflossing op de langlopende schulden in 2019 ad. € 14 mln. De ratio’s zijn daarmee 
weer conform de stand per 31 december 2017. De hoge ratio per 31 december 2018 werd veroorzaakt door de 
hoge stand liquide middelen als gevolg van het nieuwe lening in 2018 ad. € 25 mln. Beide ratio’s zitten daarmee 
in de richting van de signaleringswaarde van 50 die door de commissie Don is gesteld. Naast de hiervoor 
genoemde middelen beschikte NHL Stenden ultimo 2019 over niet getrokken kredietfaciliteiten ad. € 21,7 mln.
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Solvabiliteit
De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de hogeschool in staat is op langere termijn aan haar verplichtingen 
(rente en aflossing) te voldoen. De solvabiliteitspositie geeft de toestand op 31 december weer. Doordat het 
balanstotaal per 31 december 2019 lager is dan het balanstotaal per 31 december 2018 neemt de solvabiliteits
ratio toe. Ook dit heeft voornamelijk te maken met de lagere stand van de liquide middelen en van de langlopen
de schulden.

2019 2018

Solvabiliteit 1
Eigen vermogen/balanstotaal x 100

32,10 30,08

Solvabiliteit 2
Eigen vermogen + voorzieningen/balanstotaal x 100

38,72 35,53

De commissie Don heeft in haar rapport een ondergrens voor de solvabiliteit 2 van 30% gedefinieerd. Hieraan 
wordt voldaan, waarbij ook de ratio solvabiliteit 1 hieraan voldoet.

9.3 Financieel resultaat

Ontwikkeling financieel resultaat

GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2019 (x € 1.000)

2019 Begroting 2019 2018

€ € €

Baten

Rijksbijdragen 152.995 145.402 147.305

Overige overheidsbijdragen en subsidies 3.726 3.741 5.690

College, cursus en examengelden 48.671 45.369 50.304

Baten werk in opdracht van derden 10.051 8.111 7.209

Overige baten 5.482 5.015 9.970

Totaal baten 220.925 207.637 220.478

Lasten

Personele lasten 162.209 152.623 160.164

Afschrijvingen 11.341 12.712 11.837

Huisvestingslasten 12.057 9.430 12.163

Overige lasten 34.507 33.713 33.205

Totaal lasten 220.114 208.479 217.369

Saldo baten en lasten 811 -842 3.109

Financiële baten en lasten 1.226 1.417 1.737

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening -415 -2.258 1.372

Belastingen 40 0 133

Resultaat -455 -2.258 1.505
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Toelichting ontwikkeling financieel resultaat
Het resultaat over 2019 bedraagt € 0,5 mln negatief en is daarmee € 1,8 mln hoger dan begroot. Dit resultaat 
bestaat conform de jaarrekening voor € 0,3 mln uit resultaat publieke gelden en voor € 0,8 mln negatief uit 
resultaat private gelden. Na toevoeging van dit negatieve resultaat private gelden bedraagt de uit voorgaande 
jaren opgebouwde algemene reserve private gelden € 7,8 mln.In de jaarbegroting was uitgegaan van een 
Rijksbijdrage van €145,4 mln. De aanvullingen naar aanleiding van de rijksbijdragebrief van juni en van december 
zijn meegenomen, waaronder de compensatie voor de caostijgingen. Deze aanvullingen leidden tot een 
realisatie van € 7,6 mln boven begroting. 

De baten uit college, cursus en examengelden waren € 3,3 mln hoger dan begroot. Dit bestaat bijna geheel uit 
de saldering van € 4,6 mln. baten collegegelden van de IC’s en € 1,6 mln lagere college en cursusgelden in 
Nederland. Baten in opdracht van derden zijn € 1,9 mln boven begroting en de overige baten zijn € 0,5 mln 
hoger dan begroot.De personeelslasten zijn € 9,6 mln hoger dan begroot. De afwijking bestaat voornamelijk uit 
€ 1,9 mln caoverhoging, € 0,94 stijging pensioenpremie en € 0,8 mln eenmalige uitkering in juni. In totaal is de 
dotatie aan personele voorzieningen € 1,1 mln hoger dan begroot. De caoverhoging werd gecompenseerd in de 
rijksbijdrage. 

De afschrijvingslasten waren € 1,4 mln. lager. Dit komt met name door de renovatie op Terschelling, waarbij 
begroot was dat deze aan het begin van 2019 klaar zou zijn. Het moment van ingebruikname was eind 2019. 

De huisvestingslasten over 2019 waren € 2,6 mln hoger dan begroot, wat met name veroorzaakt wordt door 
hoger dan geplande verhuiskosten en daarbij komende extra schoonmaakkosten. Tevens is er een pand verkocht, 
waardoor andere huisvesting gehuurd moest worden.

De € 0,8 mln hoger dan begrote overige lasten wordt met name veroorzaakt door de hogere inventaris en 
apparatuurkosten. Hier zien we dat de doorontwikkeling van Stichting NHL Stenden naar een digitale hoge
school, in combinatie met de keuze om steeds meer applicaties als Saas (Software as a Service) te gebruiken, 
zorgt voor een toename van de kosten van licenties en onderhoudscontracten van deze software. Voor onder 
andere de digitale systemen (studenten informatie, plannings en learning management systeem) zijn aanbeste
dingstrajecten uitgevoerd in 2018, waarbij deze contracten eind 2018/begin 2019 zijn ingegaan. 

Het saldo van financiële baten en lasten lag iets onder begroting als gevolg van de aflossing van de leningen.
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9.4 Financiële positie 

GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2019 (x € 1.000)

ACTIVA 2019 2018 2017

€ € €

Vaste activa

Materiële vaste activa

Bedrijfsgebouwen en terreinen 124.970 113.365 114.643

Inventaris en apparatuur 29.827 25.747 29.576

In uitvoering en vooruitbetalingen 4.317 8.802 3.063

Egalisatierekening 5.808 6.054 6.003

153.306 141.860 141.279

Financiële vaste activa

Langlopende vorderingen op groepsmaatschappijen en verbonden partijen 137 137 151

Overige langlopende vorderingen 31 21 27

168 158 178

Vlottende activa

Voorraden 201 206 211

Vorderingen

Debiteuren 4.415 3.237 3.374

Kortlopende vorderingen op groepsmaatschappijen 121 393 398

Overige kortlopende vorderingen en overlopende activa 6.662 6.041 5.435

11.198 9.671 9.207

Liquide middelen 19.746 46.477 17.778

TOTAAL ACTIVA 184.619 198.372 168.653

PASSIVA

Eigen vermogen 59.261 59.672 58.166

Voorzieningen

Belastingvoorziening 71 196 366

Personele voorzieningen 12.145 10.620 7.908

12.216 10.816 8.274

Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen 46.577 60.541 40.505

46.577 60.541 40.505

Kortlopende schulden

Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 3.965 4.964 4.443

Crediteuren 13.408 11.046 8.318

Belastingen en premies sociale verzekeringen 7.133 7.179 7.850

Schulden terzake van pensioenen 2.027 1.818 1.771

Overige schulden en overlopende passiva 40.032 42.336 39.326

66.565 67.343 61.708

TOTAAL PASSIVA 184.619 198.372 168.653
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Toelichting ontwikkeling balans
Het balanstotaal nam ten opzichte van 2018 af. Hieronder volgt een puntsgewijze opsomming van de ontwikke
lingen die invloed hadden op deze ontwikkelingen:
 ›  De materiële vaste activa zijn € 11,4 mln. in waarde toegenomen als gevolg van de investeringen in het 

locatieplan, Terschelling en de afschrijvingen;
 ›  De vorderingen zijn in totaal € 1,5 mln. toegenomen. Dit wordt met name veroorzaakt door de hogere  

debiteurenpost per balansdatum door met name facturatie detacheringen en facturen voor cursussen in 
december. 

 ›  De liquide middelen zijn per balansdatum afgenomen met € 26,7 mln als gevolg van de aflossing langlopende 
schulden en de investering in materiële vaste activa uit eigen middelen. In het kasstroomoverzicht in de 
 jaarrekening wordt de afname toegelicht.

 ›  Het eigen vermogen is afgenomen als gevolg van de toevoeging negatieve geconsolideerde resultaat 2019.
 ›  De toename van de voorzieningen wordt veroorzaakt door de dotatie aan de personele voorzieningen  

ad. € 4,3 mln., onttrekking personele voorzieningen ad. 1,7 mln. en vrijval van de personele voorzieningen  
ad. 1,1 mln. De dotatie heeft met name betrekking heeft op de werktijdvermindering senioren. 

 ›  De langlopende schulden zijn afgenomen met € 14,0 mln. Dit wordt veroorzaakt door de aflossing op de 
lopende leningen.

 › De kortlopende schulden zijn afgenomen met € 0,8 mln. 

9.5 Treasury

De hogeschool conformeert zich aan de ‘regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’. Deze regeling is met 
ingang van 1 juli 2016 van kracht geworden en vervangt de regeling beleggen en belenen voor onderwijs en 
onderzoek 2010. Een belangrijk onderdeel van deze regeling is de voorwaarde dat er een herzien treasurystatuut 
moet worden opgesteld. Op basis hiervan paste zowel NHL als Stenden begin 2017 haar bestaan de treasury statuut 
aan, dat door de raad van toezicht was goedgekeurd. NHL Stenden heeft een strategie van niet specu leren, waarbij 
wordt uitgegaan van schatkistbankieren en het beleggen en belenen van middelen hoofdzakelijk bij het ministerie 
van Financiën. Ook voor het valutabeleid kiest de hogeschool voor prudent en eenvoudig beleid (geen complexe 
instrumenten), gericht op minimalisatie van de (koers)risico’s. De hogeschool had geen beleggingen en maakt 
geen gebruik van derivaten. NHL Stenden beschikt niet over nietonderwijsgerelateerde beleningen.

9.6 Vooruitblik jaarplan 2020

Het geconsolideerde jaarplan 2020 is samengevat onder de titel “De verdieping”. Na een periode waarin beleid 
gestalte kreeg, is het nu tijd voor het concreet uitvoeren van de plannen en ambities. Kern van het jaarplan 2020 
is de verdere invoering en optimalisatie van DBE in combinatie met het uitvoeren van een analyse op ons 
onderwijsportfolio. Ook is de externe profilering van groot belang waarbij we ons in 2020 blijven richten op de 
ontwikkeling van Centres of Expertise in relatie tot de drie zwaartepunten.

Daarnaast wil de hogeschool in het kader van de organisatieontwikkeling en het verbeteren van de basisproces
sen concrete resultaten behalen conform het organisatieontwikkelingsprogramma en de uitkomsten van de 
Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK). De transitie is nog niet volledig voltooid; een aantal doelstellingen wordt met 
enige vertraging gerealiseerd. In 2020 wordt een geharmoniseerde werkwijze voor onze binnenlandse private 
activiteiten gerealiseerd. Voorts wordt in ons internationaliseringsbeleid een ‘strikte scheiding’ aangebracht.
In 2020 werkt de hogeschool verder aan de gestelde doelen. Specifieke aandachtspunten zijn: 
 › Focus in het onderwijsportfolio.
 › Verdere invoering en optimalisatie van DBE en in het bijzonder adequaat DBEonderzoek (lectoraat).
 › Externe profilering: ontwikkeling Centres of Expertise in relatie tot de drie zwaartepunten.
 ›  Adequate opvolging van de aanbevelingen uit het inspectieonderzoek 2019. In 2020 wordt een geharmoni

seerde werkwijze voor de binnenlandse private activiteiten gerealiseerd.   
 › leiderschapscompetenties in alle geledingen van de hogeschool.
 › adequate implementatie van het kwaliteitszorgsysteem mede in het kader van ‘Ambities waarmaken’.
 ›  tot slot zal de samenstelling van het college van bestuur in 2020 wijzigen. Alle bovenstaande aspecten zullen 

meegenomen worden in de werving voor de invulling van de twee vacatures in het college van bestuur.  



79

Jaarverslag
 2019

9.7 Begroting 2020

De begroting 2020 van de reguliere activiteiten sluit op nul en bevat voor € 1,0 mln aan middelen voor de 
realisatie van innovatieve doelstellingen. De uitbreiding en renovatie van de hotelkamers leidt tot een incidenteel 
negatief resultaat voor Stenden Hotel. Daarom begroten we voor daar een verlies van € 372K. Dit verlies wordt in 
mindering gebracht op het private vermogen Wyswert Beheer BV en heeft daarmee geen effect op de reguliere 
begroting. De algemene reserve private gelden bedraagt per 31 december € 7,8 mln en zal dan naar verwachting 
per 31 december 2020 uitkomen op € 7,4 mln. De algemene reserve publieke gelden bedraagt per 31 december 
€ 51,8 mln en zal naar verwachting in 2020 gelijk blijven.

Samengevat (x 1.000):

Reguliere begroting NHL Stenden 2020 € 0

Begroting 2020 Stenden University Hotel B.V. € / 372

Resultaat begroting 2020 NHL Stenden geconsolideerd € / 372

 ›  Het aantal ingeschreven studenten, één van de belangrijkste bronnen voor de begroting, bedraagt voor het 
begrotingsjaar 2020 24.010 (totaal aantal inschrijvingen op peildatum 1 oktober 2019) De aantallen zijn 
doorgerekend, waarbij een percentage restitutie van 8,5% is aangehouden. Een procentuele toename van het 
aantal internationale studenten (betalen het hogere instellingscollegegeld) hebben een positief effect op de 
baten collegegelden.

 ›  De studievoorschotmiddelen zijn voor 2020 opgenomen in de lumpsum financiering vanuit het ministerie. 
Deze zijn bestemd voor het uitvoeren van de kwaliteitsafspraken (zie hoofdstuk 6). Het gaat voor NHL Stenden 
om een bedrag van circa € 6,4 mln, waarbij voor 2020 € 7 mln wordt ingezet.

 ›  De overige opbrengsten en baten in opdracht van derden zijn gebudgetteerd in lijn met de realisatie in 2019 
en liggen daarmee onder de begroting van 2019. 

 ›  Personele, huisvestings en overige lasten zijn in de begroting opgenomen op basis van prijspeil ultimo 2019. 
Mogelijke stijgingen ten gevolge van caoafspraken zijn niet meegenomen. We veronderstellen dat deze 
worden gecompenseerd in de rijksbijdrage. 

 ›  De afschrijvingslasten in de begroting 2020 gaan uit van een investeringsvolume (cash out) van € 28,9 mln 
waarvan investeringen in het kader van de kwaliteitsafspraken onderdeel zijn. De investeringsbegroting  
voor 2020 is opgenomen in paragraaf 9.8. Investeringen in de fysieke en digitale leer en werkomgeving en  
de investering in het leerhotel borgen een goed geoutilleerde en up to date leeromgeving voor onze studen
ten. Daarnaast zijn vanaf 2020 gelden beschikbaar voor het nemen van klimaatmaatregelen in en rond de 
huisvesting. 

 ›  In de begroting 2020 zijn de lasten en baten van de IC’s meegeconsolideerd. Wij doen dit om aan te sluiten 
bij de jaarrekeningvereisten. Hiermee wordt vergelijking tussen begroting en realisatie vergemakkelijkt. In de 
begroting 2020 is derhalve het resultaat buitenlandse deelnemingen niet zichtbaar. De bijdrage van de IC’s 
aan het exploitatiesaldo van NHL Stenden hogeschool bedraagt € 470K. 

9.8 Continuïteitsparagraaf

Gegevensset A1 
Kengetallen

Kengetallen MJB 2020–2024   Realisatie 
2019 

 Prognose 
2020 

 Prognose 2021  Prognose 
2022 

 Prognose 
2023 

 Prognose 
2024 

Aantal studenten per 1 oktober 23.836 23.772 23.533 23.279 22.965 22.581

Personele bezetting per 31 december

Bestuur / management (fte) 29 29 29 29 29 29

Personeel primair proces (fte) 1.070 1.056 1.048 1.045 1.041 1.038

Ondersteunend personeel (fte) 686 666 658 642 629 614

Totale personele bezetting (fte) 1.785 1.751 1.735 1.716 1.699 1.681
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Algemeen
In de hiervoor genoemde tabel zijn de geconsolideerde getallen opgenomen. Dit betekent dat ook de personele 
bezetting van de commerciële entiteiten (exclusief de IC’s) zijn meegenomen, alsmede het ingehuurde per
soneel. De cijfers zijn ontleend aan de meerjarenbegroting en betreffen gemiddelden over het desbetreffende 
jaar, zodat aansluiting wordt gehouden met de financiële vertaling zoals die hierna is opgenomen. Onder de 
noemer management/directie is meegenomen het college van bestuur, het management van de opleidingen en 
de ondersteunende afdelingen en het management van de commerciële entiteiten.

Studentaantallen
Het aantal studenten zal over de periode 2020-2024 met ongeveer 1.200 studenten dalen (plusminus 1,0% per 
jaar). Demografische factoren liggen hieraan ten grondslag evenals de verwachte verbetering van het rendement 
(minder langstudeerders). We handhaven ons huidig marktaandeel, omdat we aantrekkelijk zijn voor nieuwe 
studenten en omdat we regionale krimp deels weten te compenseren met toenemende instroom van internatio
nale studenten. Deze verwachting is opgesteld in februari 2020, waarbij de in hoofdstuk 9.9 genoemde mogelijke 
gevolgen van de corona uitbraak hierbij niet zijn meegenomen.

Personele bezetting
De personele bezetting zal de komende jaren dalen en houdt gelijke tred met de verwachte daling in studenten
aantallen. De verwachte daling past binnen de ontwikkeling van het natuurlijk verloop. Wegens verwachte 
efficiency voordelen zal de verhouding tussen OP en OBP verbeteren van 1,50 (59,9%) naar 1,61 (61,7%) ten gunste 
van het onderwijzend personeel. 

Meerjaren-resultatenrekening A2

Geconsolideerde NHL Stenden winst- en verliesrekening (x € 1.000)

 Jaarrekening 
2019 

 Begroting 
2020 

 Prognose 
2021 

 Prognose 
2022 

 Prognose 
2023 

 Prognose 
2024 

Rijksbijdragen 152.995 150.473 150.473 149.171 147.702 146.100 

Overige overheidsbijdragen en subsidies 3.726 5.111 5.000 5.000 5.000 5.000 

College, cursus, les en examengelden 48.671 52.083 51.907 51.418 50.801 50.036 

Baten in opdracht van derden 10.051 6.194 6.443 6.443 6.443 6.453 

Overige baten 5.482 5.038 5.500 5.500 5.500 5.500 

Totaal baten 220.925 218.898 219.323 217.532 215.446 213.088 

Personele lasten 162.209 161.089 159.510 157.946 156.399 154.868 

Afschrijvingslasten 11.340 11.882 13.153 13.922 14.010 14.010 

Huisvestingslasten 12.057 10.470 10.500 10.500 10.500 10.500 

Overige lasten 34.507 34.532 34.793 33.700 33.023 32.188 

Totaal lasten -220.113 -217.973 -217.956 -216.068 -213.932 -211.566 

Saldo baten en lasten 812 925 1.366 1.464 1.514 1.522 

Financiele baten en lasten 1.226 1.297 1.366 1.464 1.514 1.522 

Resultaat deelnemingen  -  -  -  -  -  - 

Resultaat uit gewone  
bedrijfsuitoefening voor belastingen 

-414 -372 0 0 0 0 

Belastingen 41  -  -  -  -  - 

Resultaat na belastingen -455 -372 0 0 0 0 
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Toelichting op de meerjaren-resultatenrekening
Het meerjarenperspectief beslaat de boekjaren 2020-2024 en is opgesteld aan de hand van de begroting 2020 
en de uitgangspunten uit het fusiedocument. 
De afgelopen jaren hebben we invulling gegeven aan de inspanningsverplichting die het hoger onderwijs had 
om extra investeringen te plegen in de onderwijskwaliteit. Dit heeft over die jaren geleid tot een begroting
stekort. Het betrof investeringen in de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek alsmede in het vormgeven van 
de nieuwe hogeschool. Een bewuste en verantwoorde keuze: onze vermogenspositie liet het toe. 
Het meerjarenperspectief is dan ook opgesteld vanuit deze gedachte. Vanwege de verwachte realisatie van de 
fusiesynergievoordelen in de planperiode creëren we (vrije) innovatieruimte. Deze beschikbare financiële 
ruimte zal worden ingezet voor activiteiten die bijdragen aan het verder ontwikkelen van de nieuwe toekoms
bestendige hogeschool.
In het meerjarenperspectief is geen rekening gehouden met loon en prijsstijgingen. De veronderstelling is dat 
mogelijke loon en prijsstijgingen worden gecompenseerd in de rijksbijdrage.

Rijksbijdrage
Ondanks het feit dat de meerjarenprognose onderwijsbekostiging hbo (macrokader) een lichte stijging laat zien 
over de jaren 2020 t/m 2024 is de verwachting dat NHL Stenden er in absolute bedragen de komende jaren op 
achteruit zal gaan. Dit heeft voor een deel te maken met de verwachting dat ons marktaandeel weliswaar gelijk 
zal blijven (in ieder geval niet zal stijgen) maar dat de profielprijs studentgebonden financiering zal dalen.  
De demografische factoren die krimp veroorzaakt hebben in zowel het primair als het voortgezet onderwijs 
verwachten we de komende jaren ook in het hbo in onze regio. 

In de referentieraming van het ministerie van OCW is een verschuiving zichtbaar van de bachelor en master naar 
een toename in associate degree’s, ook binnen onze hogeschool zien we deze beweging. In 2017-2018 zijn de 
examens voor de Ad’s wettelijk erkend. Sindsdien zijn er meer adopleidingen bijgekomen. Dit heeft geleid tot 
een grotere toestroom van studenten naar het hbo, vooral vanuit MBO bol 4 en van buiten het bekostigd onder
wijs. Al in 2018-2019 nam het aantal studenten in het deeltijdonderwijs toe, en nam het aantal studenten in het 
voltijdonderwijs af. Deze trend zien we vanaf 2020 doorzetten. 

Er wordt onder andere ook ingezet op groei van de instroom van buitenlandse studenten. Daarnaast verwachten 
we een verbetering van het rendement (minder langstudeerders).

De begrote rijksbijdrage voor de periode 2020 tot en met 2024 is gebaseerd op de meest actuele inzichten. 
Meer concreet betekent dat in het meerjarenperspectief is uitgegaan van de volgende uitgangspunten:
 ›  De budgetreeks met (90% van de) studievoorschotmiddelen is voor de jaren 2019 en 2020 (net als in 2018) 

onvoorwaardelijk opgenomen in het onderwijsdeel en verdeeld naar rato van de studentgebonden financie
ring en onderwijsopslag percentages. Voor de jaren 2021-2024 is de budgetreeks apart zichtbaar als kwali
teitsbekostiging. De verdelingsgrondslag is overigens hetzelfde, mits de minister positief oordeelt (na advies 
door de NVAO) over de gemaakte kwaliteitsafspraken. De resterende 10% van de middelen studievoorschot is 
voor stimulering landelijke prioriteiten. Ook hiervoor is in het meerjarenperspectief verondersteld dat de 
toedeling in lijn ligt met het huidige aandeel van de nieuwe hogeschool in de rijksbijdrage.

 ›  Conform de afspraken in het sectorakkoord hbo uit 2018 zijn de zogenoemde 2%middelen (profilering en 
zwaartepuntvorming) uit de prestatieafspraken 2012-2016 vanaf 2019 opgenomen in de reguliere bekostiging 
naar rato van de studentgebonden financiering en de onderwijsopslag percentages. Tegelijkertijd is afge
sproken dat de hogescholen in gezamenlijkheid afspraken maken over de continuering van de Centers of 
Expertise, die immers voorheen afzonderlijk gefinancierd werden uit deze middelen. In de meerjaren
prognoses is dit voor NHL Stenden doorgerekend tegen het verwachte marktaandeel, voor 2019 is het 
ongeveer € 2,2 mln.

Collegegelden
De dalende ontwikkeling heeft, tezamen met de halvering van het collegegeldtarief voor eerstejaars, een 
negatief effect op de baten uit collegegelden. Zoals in de toelichting op de rijksbijdrage vermeld, zal de halve
ring van het collegegeld budgetneutraal uitwerken (compensatie in de rijksbijdrage).

Een procentuele toename van het aantal internationale studenten (betalen het hogere instellingscollegegeld) 
hebben een positief effect op de baten collegegelden. Per saldo dalen de baten collegegelden over de periode 
2020-2024.
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Overige baten en baten in opdracht van derden
De ontwikkelingen overige baten, rond contractactiviteiten en zogeheten derde geldstroomactiviteiten zijn 
gebaseerd op een groei in 2021, waarbij verondersteld wordt dat deze baten vanaf 2021 jaarlijks gelijk zullen 
blijven. Door massa en crossovers is de nieuwe hogeschool in staat middelen uit 2e en 3e geldstroom binnen te 
halen en de baten stabiel te houden.

Personele lasten
Uit de ontwikkeling blijkt dat de personele bezetting de komende jaren daalt en daarmee de personele lasten.  
De afname houdt gelijke tred met de verwachte daling in studentenaantallen. De verwachte daling past binnen de 
ontwikkeling van het natuurlijk verloop. Wegens verwachte efficiencyvoordelen zal de verhouding tussen OP en 
OOP verbeteren van 1,52 (60,3%) naar 1,61 (61,7%) ten gunste van het onderwijzend personeel. Bij de berekening 
van de personele lasten voor de periode 2020-2024 is geen rekening gehouden met eventuele kostenstijgingen. 
Zoals aangegeven is de aanname dat mogelijke loonstijgingen worden gecompenseerd in de rijksbijdrage.

Afschrijvingslasten
De begrote afschrijvingslast neemt tot 2022 toe en stabiliseert vervolgens tot een niveau van € 14,0 mln. in 2024. 
Deze afschrijvingslast is gerelateerd aan de meerjareninvesteringsbegroting die hierna uiteengezet is.

Instellingslasten 
In de meerjarenprognose heeft NHL Stenden het doel gesteld dat de instellingslasten jaarlijks zullen afnemen 
conform de daling van de rijksbijdrage en collegegelden. 

Huisvestingslasten
Rekening houdende met het huisvestingsbeleid (eigendom en huur, doordecentralisatie, voorgenomen bouw
projecten en andere bouwkundige investeringen) en de financiering daarvan zijn de huisvestingslasten gelijk 
gehouden aan het niveau van de begroting 2020. Mogelijke toekomstige prijsstijgingen worden verondersteld te 
worden gecompenseerd in de rijksbijdrage. De huidige ver/nieuwbouw leidt enerzijds tot meer m2 en wellicht 
bijbehorende hogere lasten. Anderzijds moeten deze duurzame  
ver/nieuwbouw leiden tot lagere lasten.

Financiële lasten
De financiële lasten zijn begroot op basis van een cashflow prognose en zullen in de komende jaren licht 
 toenemen met een jaarlijkse begrote last van rond de € 1.4 mln.

Resultaat buitenlandse deelnemingen
De exploitatierekeningen van de buitenlandse deelnemingen worden vanaf 2020 in de (meerjaren) begroting 
meegeconsolideerd. De bijdrage zal naar verwachting stabiel blijven (jaarlijks € 470K). De wijze van samen
werken met buitenlandse partners zal in 2020 bij de uitvoering van de ‘strikte scheiding’ wijzigen. De mogelijke 
financiële effecten hiervan zijn nog onzeker.
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Meerjarenbalans A3

Geconsolideerde NHL Stenden balans (x € 1.000)

 Jaarrekening 
2019 

 Begroting 
2020 

 Prognose 
2021 

 Prognose 
2022 

 Prognose 
2023 

 Prognose 
2024 

Materiële vaste activa  153.306  170.917  173.494  172.532  169.612  166.292 

Financiële vaste activa  168  160  160  160  160  160 

 Totaal vaste activa  153.474  171.077  173.654  172.692  169.772  166.452 

Voorraden  201  200  200  200  200  200 

Vorderingen  11.198  11.200  11.200  11.200  11.200  11.200 

Totaal vlottende activa  11.399  11.400  11.400  11.400  11.400  11.400 

Liquide middelen  19.745  11.815  11.941  11.606  11.229  11.252 

TOTAAL ACTIVA  184.619  194.292  196.995  195.698  192.401  189.104 

Eigen vermogen  59.261  59.261  59.261  59.261  59.261  59.261 

Algemene reserve  59.261  59.261  59.261  59.261  59.261  59.261 

Bestemmingsreserves  0  0  0  0  0  0 

Overige reserves en fondsen  0  0  0  0  0  0 

Voorzieningen  12.216  12.000  12.000  12.000  12.000  12.000 

Langlopende schulden  46.577  57.031  59.734  58.437  55.140  51.843 

Kortlopende schulden  66.565  66.000  66.000  66.000  66.000  66.000 

TOTAAL PASSIVA  184.619  194.292  196.995  195.698  192.401  189.104 

Algemeen
De balans geeft inzicht in de ontwikkeling van de bezittingen, schulden en het vermogen. 

Materiële vaste activa
In de meerjarenbegroting is rekening gehouden met onderstaand investeringsbegroting:

 Investeringen (x € 1.000)   Begroting 
2020 

 Prognose 2021  Prognose 
2022 

 Prognose 
2023 

 Prognose 
2024 

Investeringen in automatisering 3.194 2.780 2.210 4.090 2.690

Locatieplan Leeuwarden 1.700  -  -  -  - 

Stenden hotel uitbreiding/renovatie 1.700  -  -  -  - 

Klmaatregeling 3.580 4.000 4.000 4.000 4.000

Ateliers 2.500 5.000 5.000 2.500 2.500

Transitie fusie 5.966  -  -  -  - 

Overige 10.853 3.950 1.750 500 1.500

Totaal 29.493 15.730 12.960 11.090 10.690

De effecten hiervan zijn verwerkt in de balans (materiële vaste activa), winst en verliesrekening (afschrijvingen), 
cashflow overzicht (financiering) en de kengetallen (solvabiliteit). De voorgenomen investeringen worden in 
voorjaar van 2020 nader uitgewerkt in een strategisch huisvestingsplan.

Financiële vaste activa
Deze activa hebben betrekking op de leningen u/g. Op deze leningen vindt jaarlijks een minimale aflossing 
plaats. Daarnaast worden naar verwachtingen geen nieuwe leningen verstrekt.
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Vlottende activa
In de meerjarenbalans is verondersteld dat de vlottende activa per saldo nagenoeg gelijk zullen blijven. 

Liquide middelen
De liquide middelen zijn een resultante van het cashflow overzicht. De hogeschool opereert de komende jaren 
binnen de bestaande kredietfaciliteiten ad € 21,7 mln.

Eigen vermogen
Voor 2020 wordt een tekort van € 372K begroot (ten laste van het private domein) en de jaren daarna wordt 
uitgegaan van een 0begroting, waardoor het eigen vermogen volgens de prognose de komende jaren gelijk zal 
blijven. Uitgesplitst naar de algemene reserves, de bestemmingsreserves, en de overige reserves en fondsen 
verwacht de hogeschool ook geen mutaties.

Voorzieningen
We verwachten dat vanaf 2020 dat de dotaties en onttrekkingen per saldo in evenwicht zijn. In de afgelopen 
jaren is gedoteerd aan de voorziening werktijdvermindering senioren. Vanaf 2020 zal ook aan deze voorziening 
worden onttrokken.

Langlopende schulden
Er zal worden afgelost op de bestaande langlopende schulden (€ 3,3 mln. vanaf 2020). In 2020, 2021 en 2022 
wordt gebruik wordt gemaakt van de bestaande kredietfaciliteiten. We nemen € 13,7 mln. respectievelijk  
€ 6,0 mln. en € 2,0 mln. op.

Kortlopende schulden
De kortlopende schulden blijven over de planperiode nagenoeg gelijk. 

9.9 Financiële gevolgen corona-uitbraak

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus begin 2020 heeft een grote impact op NHL Stenden. Tot aan in ieder 
geval 1 juni zal er geen onderwijs en toetsing op locatie meer plaatsvinden, medewerkers werken zoveel mogelijk 
thuis en het bindend studieadvies is opgeschort. NHL Stenden heeft een aantal maatregelen genomen om de 
effecten van het coronavirus te beheersen. De gezondheid van onze studenten en medewerkers staat hierbij 
voorop. NHL Stenden doet er alles aan om de continuïteit van het onderwijs en toetsing te waarborgen. Daarbij 
kunnen en willen we geen concessies doen aan de vastgelegde kwaliteitsnormen voor tentamens en examens.

NHL Stenden heeft ervoor gekozen, op basis van het handboek crisismanagement, om een apart crisisteam te 
formeren bestaande uit een afvaardiging van academie en dienstdirecteuren, secretaris CvB en de woord
voerder onder leiding van het CvB. De crisisorganisatie kwam in de eerste weken dagelijks bijeen, daarna is de 
frequentie afgeschaald naar twee keer per week. Besluiten van het crisisteam worden gecommuniceerd naar alle 
directeuren. Naar aanleiding van besluiten van het crisisteam zijn subcrisisteams geformeerd. Het subteam 
Studenten in het Buitenland heeft bijvoorbeeld veel tijd besteed aan een gecoördineerde en centrale aanpak van 
het veilig terughalen van studenten naar Nederland of naar hun eigen land. Gelukkig zijn wij hierin geslaagd.  
De primaire verantwoordelijkheid voor het welzijn van studenten en medewerkers is belegd binnen academies 
en diensten. Daarbij krijgen zij intensieve ondersteuning en begeleiding vanuit verschillende disciplines. 
Daarnaast heeft het CvB wekelijks overleg met het Dagelijks Bestuur van de HMR om de stand van zaken en te 
nemen maatregelen te bespreken. De voorzitter van de RvT en de voorzitter van het CvB hebben eveneens 
regelmatig overleg. Verder stuurt het CvB met regelmaat schriftelijke statusrapporten naar de HMR en RvT.  
Op landelijk niveau wordt afgestemd met de regering via de Vereniging Hogescholen en er wordt nauw contact 
onderhouden met vestigingsplaatsen en overheden. 

De reguliere processen, zo goed en zo kwaad als dat onder deze omstandigheden kan, gaan door. De verdere 
invoering van DBE, de ontwikkeling van Zwaartepunten, plan ambities waarmaken, de voorbereidingen voor de 
kaderbrief, opvolging van cruciale vacatures en nog vele andere hogeschoolbrede en lokale ontwikkelingen.
Veel effort is gestoken in de transitie van fysiek naar online onderwijs. Studenten krijgen onlineonderwijs en ook 
toetsen worden online afgenomen. Voor praktijkopdrachten is helaas dit nog in onderzoek. Door middel van het 
programma Proctorexam, waarmee het mogelijk is om op afstand te kunnen surveilleren wordt de kwaliteit van 
afname van de toetsen gewaarborgd. Hierbij is er sprake geweest van een goede afstemming met de verschil
lende examencommissies en de medezeggenschap (AMR/HMR). 
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Met betrekking tot de internationale campussen en Stenden Hotel wordt veel energie gestoken in het laten 
doorgaan van alle onderwijsactiviteiten. Stenden Hotel geeft, als leerbedrijf voor de opleiding hotelmanage
ment, ook online onderwijs aan studenten. De impact op het commerciële resultaat, door sluiting van de 
hotelkamers en het restaurant en annuleren van evenementen, wordt nauwlettend in de gaten gehouden. 
Onder coördinatie van de directeur International Affairs en in samenwerking met de academies en de internatio
nale sites is de impact van de corona maatregelen in beeld gebracht. Ook hierbij is de doelstelling dat het 
onderwijs zoveel mogelijk digitaal doorgang vindt. Voor de komende Grand Tour is dit inmiddels gelukt. 

Nu is nog niet te overzien welke financiële gevolgen de coronacrisis voor ons als hogeschool exact heeft.  
Daarbij zijn er nog teveel onzekerheden. De dienst Finance Control & Procurement is door het college van 
bestuur gevraagd om via alle organisatieeenheden te inventariseren op welke terreinen financiële impact wordt 
verwacht voor zowel het primaire proces als de ondersteunende processen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
naar implicaties op korte termijn (jaareinde 2020) en middellange termijn (jaareinde 2021 en verder).
 Het is op dit moment nog te vroeg om een precieze inschatting te maken van de financiële impact. Hierbij kan 
worden opgemerkt dat de rijksbijdragen en collegegelden de belangrijkste inkomsten vormen voor NHL Stenden 
(ruim 90 %) en dat deze in belangrijke mate een stabiele inkomstenbron zullen blijven. Ook de kwaliteits middelen 
zijn voor 2021 gegarandeerd. NHL Stenden heeft op dit moment een gezonde financiële positie en voldoende 
liquiditeit om deze impact op te kunnen vangen en te blijven voldoen aan de ratio’s. Niet uit te sluiten valt dat er 
bezuinigingsmaatregelen genomen moeten worden als er meer duidelijkheid is over de financiële omvang van 
de corona maatregelen. 

Hierbij is opgemerkt dat NHL Stenden beschikt over een rekeningcourantfaciliteit binnen Schatkistbankieren 
van 11,75 miljoen euro om tijdelijke noodsituaties op te kunnen vangen.

Uit de eerste inventarisatie volgen een aantal indicaties dat de maatregelen als gevolg van de virusuitbraak 
impact kan hebben op o.a. :
 ›  Oninbare vorderingen op collegegelden van studenten die geen bijbaan meer hebben, restituties vanwege 

uitschrijven en uitschrijven van internationale studenten;
 › Studenten die langer over hun studie doen door uitvallen/afbreken van stage;
 ›  Afstudeerders die niet tijdig kunnen afstuderen doordat afstudeerbedrijf/instelling geen begeleiding/leerplek 

kan bieden;
 ›  Studenten die langer over hun studie (gaan) doen omdat selectie op geschiktheid in eerste jaar via BSA en 

studieadvies niet plaatsvindt door opschorting BSA, waardoor er een risico is op meer vertraging en een 
switch later in de studie;

 ›  Wegvallen en terugval van instroom buitenlandse studenten. In een aantal landen is het middelbare school
examen uitgesteld waardoor deze studenten niet in september kunnen instromen;

 › Lagere instroom in HO vanuit voortgezet onderwijs en mbo;
 › Lagere instroom studenten door onzekerheid over mogelijkheden Grand Tour;
 ›  Lagere baten uit tweede en derde geldstroom door uitstel of afstel van betreffende subsidies en projecten in 

toegepast (contract)onderzoek en contractonderwijs;
 ›  Hogere kosten voor faciliteiten voor het verzorgen van online onderwijs en het thuiswerken door medewerkers;
 › Hogere kosten voor (personele) voorzieningen door onvoorspelbaarheid in verlof en uitval door ziekte;
 › Aanvullende kosten als gevolg van vertraging in huisvestingsinvesteringen.

Vooralsnog verwacht NHL Stenden dat uiterlijk begin september 2020 een regulier studiejaar van start kan gaan. 
Zodoende is de lange termijn weergave van de meerjarenbegroting in de continuïteitsparagraaf gegrond.
Op basis van de beschikbare informatie, de liquiditeitspositie en het eigen vermogen heeft NHL Stenden geen 
gerede twijfel ten aanzien van de continuïteit van de organisatie en wordt er geen continuïteitsrisico onderkend. 
De jaarrekening is zodoende opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. 
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9.10 Risicoparagraaf

B1. Rapportage aanwezigheid en werking interne risicobeheersingssysteem- en controlesysteem 
Risicohouding
De risicohouding van de hogeschool is, als maatschappelijke organisatie waar ruim 23.000 studenten studeren, 
te kwalificeren als risicoavers. Dit betekent dat (grote) risico’s niet willens en wetens actief worden opgezocht. 
Risicoavers betekent overigens niet dat de hogeschool geen enkel risico loopt of dat risico’s nooit bewust 
worden gelopen. Er wordt echter voorzichtig met de ter beschikking gestelde publieke middelen omgegaan en 
er wordt inzichtelijk gemaakt welke risico’s worden gelopen. Dit gebeurt veelal door middel van periodieke 
informatievoorziening en besluitvorming. De medewerkers hebben een grote verantwoordelijkheid voor het 
dagelijks maken van de juiste afwegingen. Het bestuur onderkent dat zij dit alleen succesvol kunnen doen als risi
comanagement niet een doel op zich is, maar een gedachtegoed waarmee het mogelijk wordt om expliciet nog 
meer inzicht en bewust zijn te creëren in de mate waarin de gestelde doelstellingen voor onze studenten, de 
beroepspraktijk en de maatschappelijke omgeving worden gerealiseerd.

Risicobeheersingssysteem
Op basis van de notitie risicomanagement heeft het college van bestuur vastgesteld dat risicobeheersing 
integraal en expliciet ingepast moet worden in de bestaande planning & controlcyclus. Dit betekent dat risico’s 
breed in de organisatie benoemd en geadresseerd worden.

In 2019 is de cyclus begonnen met de strategische risicoanalyse op instellingsniveau tussen de raad van toezicht 
en het college van bestuur op basis van de gestelde doelen in het strategisch instellingsplan. Daarna zijn op 
basis van een format risicokaart, die onderdeel is van het rapportageformat de risicoparagrafen van de jaarplan
nen van academies, diensten en verbindingseenheden opgenomen en besproken met het college van bestuur. 
Op deze manier worden de strategische risico’s die zijn geïdentificeerd beheerst via de reguliere planning en 
controlcyclus. Dit op basis van de vastgestelde kadernota, de daaraan gerelateerde jaarplannen van de organi
satieonderdelen, periodieke informatievoorziening en periodieke Rgesprekken tussen het management van de 
organisatieonderdelen en het college van bestuur. De operationele risico’s en beheersingsmaatregelen zijn 
verankerd in de operationele processen. In de komende jaren verwachten we geen belangrijke aanpassingen op 
het risicobeheersingssysteem.

B2. Beschrijving van de belangrijkste risico’s en onzekerheden
Op basis van de vastgestelde strategische risicokaart 2019-2024 geven we hierbij de belangrijkste strategische 
risico’s en onzekerheden weer voor NHL Stenden voor de komende jaren, met de daaraan gekoppelde beheers
maatregelen. Conform de opzet van risicomanagement is dit gekoppeld aan de doelstellingen. Daarnaast geven 
we de operationele risico’s weer, die in relatie staan met de doelstellingen. Er zijn geen risico’s en onzekerheden 
die in het boekjaar 2019 een belangrijke impact op de entiteit hebben gehad. Naar verwachting zal voor 2020 en 
mogelijk komende jaren het genoemde risico van de coronacrisis de grootste impact hebben op de financiële 
positie van NHL Stenden. De financiële gevolgen hiervan zijn uiteengezet in hoofdstuk 9.9.

Strategische risico’s
Conform het strategisch instellingsplan is het uiteindelijke doel van NHL Stenden de hoogst mogelijke kwaliteit in 
onderwijs, onderzoek en voorzieningen te bieden voor de studenten, voor de beroepspraktijk en de maatschap
pelijke omgeving. 
Deze is in onderstaande strategische risicokaart onderverdeeld naar:
 ›  De hoogst mogelijke kwaliteit van onderwijs en onderzoek bieden op basis van ons uniek profiel, zijnde DBE, 

zwaartepunten en geïnternationaliseerde hogeschool.
 › De hoogst mogelijke kwaliteit van voorzieningen bieden.
 › De kwaliteit van onze medewerkers en organisatie optimaliseren.
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Design Based Education
 ›  Het risico bestaat dat eind 2024 DBE niet voldoet aan de binnen de hogeschool gestelde standaarden als 

gevolg van beperkte tijd of middelen om DBE met kwaliteit en diepgang te implementeren. Als beheersmaat
regelen worden de onderwijseenheden die DBE ontwikkelen gefaciliteerd door middel van budget, training 
en advies. Daarnaast is een beheersmaatregel het vaststellen van heldere criteria in het onderwijskwaliteitsbe
leid (incl. KPI’s) en het energie steken in het overtuigen en verleiden van medewerkers. Het delen van best 
practices is van belang. 

 ›  Het bruto risico is geformuleerd dat het niet lukt om voldoende praktijkopdrachten te vinden, waardoor de 
gewenste verbinding tussen onderwijs, toegepast onderzoek en de praktijk niet optimaal verloopt. De 
beheersmaatregel bevindt zich in het sturen op basis van het strategisch onderzoeksbeleid en onderwijsbe
leid. Daaraan gekoppeld het hanteren van doelgerichte communicatie op de kansen en meerwaarde van de 
ateliers en het betrekken van externen. 

 ›  Het risico bestaat dat de facetten van DBE niet door alle stakeholders, in het bijzonder visitatiepanels, expli
ciet worden herkend. Op basis van het strategisch onderwijsbeleid 2019-2024 wordt hier op gestuurd (door 
middel van de PDCAcyclus). Als beheersmaatregel vinden vanuit de eigen hogeschool (lectoraat) onderzoe
ken DBE plaats. Daarnaast is de hogeschool bezig met externe profilering en het organiseren van communica
tie over de inhoud van DBE in combinatie met de uitkomsten van de onderzoeken.

 ›  Het risico bestaat dat de facetten van DBE niet goed worden gewaardeerd met als gevolg negatieve resulta
ten van opleidingsvisitaties, lagere tevredenheidsonderzoeken en lagere waardering vanuit de beroepsprak
tijk. Als beheersmaatregel vinden vanuit de eigen hogeschool (lectoraat) onderzoeken DBE plaats. Daarnaast 
is de hogeschool bezig met externe profilering en het organiseren van communicatie over de inhoud van DBE 
in combinatie met de uitkomsten van de onderzoeken.

Zwaartepunten
 ›  Omdat niet iedere opleiding en onderzoekseenheid logisch te koppelen is aan de geformuleerde zwaartepun

ten (Vital Regions, Smart Substainable Industries en Service Economy) bestaat het risico dat de zwaartepun
ten onvoldoende gerealiseerd worden. Als beheersmaatregel is geformuleerd dat de herkenbaarheid en 
inhoud scherp worden gemaakt voor zowel intern als naar de buitenwereld. Keuzes worden gemaakt en er 
wordt gestuurd op basis van de notitie zwaartepuntenbeleid 2019-2024 in combinatie met de jaarplannen. . 

Geïnternationaliseerde hogeschool
 ›  Er bestaat een risico dat door de (politieke) discussie inzake internationalisering de uitbreiding van het aantal 

internationale activiteiten en Grand Tourlocaties stagneert of afneemt. De beheersmaatregelen bestaan uit 
het hebben en communiceren van een visie op de positie van internationalisering. Daarbij zorgt de hoge
school voor een open mindset en agility om andere mogelijkheden en uitgewerkte scenario’s voor internatio
nalisering vorm te geven.

De hoogst mogelijke kwaliteit van voorzieningen bieden
 ›  Tijdens de transitieperiode lopen twee concepten door elkaar (oude opleidingen uitgefaseerd en DBE 

geïmplementeerd) waarbij het risico bestaat dat de fysieke voorzieningen (communities en ateliers) niet 
voldoende zijn ingericht en er onvoldoende capaciteit voor DBE is. Ter beheersing wordt het masterplan 
huisvesting herijkt en uitgevoerd op de transitieperiode in afstemming met de academies, diensten en sites.

 ›  Het risico is aanwezig dat het kwaliteitszorgsysteem niet adequaat is geïmplementeerd, waardoor er een 
gebrek is aan efficiency en aantoonbaarheid, wat extra kosten met zich mee zal brengen. Als beheersmaat
regel vindt de uitvoering plaats binnen kwaliteitsbeleid en ambities waarmaken. 

De kwaliteit van onze medewerkers en organisatie optimaliseren
 ›  De strategie vraagt om andere (leiderschaps) competenties. Hierdoor ontstaat het risico dat de kwaliteit van 

de medewerkers niet hoog genoeg is in relatie tot DBE, zwaartepunten en multicampus en we onvoldoende 
tijd en ruimte hebben om de medewerkers op elk vlak te professionaliseren. Dit naast de verwachte piek in 
pensioengerechtigden en de beperkte ruimte in arbeidsvoorwaarden, waardoor de hogeschool in de huidige 
‘werknemersmarkt’ onvoldoende geschikte medewerkers kunnen aantrekken. Naast het sturen op de kwaliteit 
professionalisering en strategisch HRM beleid is het uitvoeren van het management development programma 
een beheersmaatregel. Andere beheersmaatregelen zijn het beschikbaar stellen van voldoende middelen en 
gezamenlijk optrekken met het werkveld en andere hogescholen.

 ›  Dat de gewenste cultuur van proactief en flexibel gedrag, voldoende kwaliteitscultuur en willen samenwerken 
nog niet overal gerealiseerd is in de transitiefase is ook een risico. Het faciliteren van een cultuurontwikkelpro
gramma in relatie met DBE, resultaat verantwoordelijke teams en dienend leiderschap zijn beheersmaatrege
len om het risico te mitigeren.
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Algemeen
 ›  Er bestaat een risico dat door de veelheid aan opleidingen de focus beperkt is, waardoor de hogeschool de 

gestelde doelen niet of beperkt kan realiseren. Als beheersmaatregel wordt de portfoliodiscussie gevoerd, 
worden scenario’s geschetst en indien nodig keuzes gemaakt. Naast brede bachelors maken van keuzes 
waarin de hogeschool wil excelleren. 

 ›  Als laatste strategische risico geven we het risico aan dat de hogeschool onvoldoende innovatief is.  
Hierdoor gaat de hogeschool achter lopen en loopt het stevige fundament gevaar. Als beheersmaatregel 
vindt er facilitering van middelen voor innovatie plaats en wordt er gewerkt aan de creatie van een mindset 
om te blijven innoveren. 

Operationele risico’s
 ›  Het risico bestaat dat er naast financiële gevolgen door de coronacrisis (2020) dit ook gevolgen zal hebben 

voor de instroom van (internationale) studenten en de studievoortgang van de huidige studenten.  
Als beheersmaatregel wordt de financiële impact in kaart gebracht, wordt er ingezet op marketingactiviteiten 
ten behoeve van de instroom en wordt er digitaal onderwijs en toetsing aangeboden. Daarnaast vinden er 
individuele gesprekken met de studenten plaats in het kader van de studievoortgang. 

 ›  Het risico bestaat dat de plannen van de hogeschool met betrekking tot de inzet van de studievoorschot
middelen in het kader van de kwaliteitsafspraken niet worden goedgekeurd door de minister. Als beheers
maatregel is een programmaorganisatie met een programmamanager ingericht die de verdere planvorming in 
het kader van de landelijke afspraken verder voorbereidt. 

 ›  Er bestaat het risico dat de met veel enthousiasme ontwikkelde DBEprogramma’s niet optimaal kunnen 
worden uitgevoerd omdat de gewenste voorzieningen (ateliers/eigen ruimtes) nog niet geheel in overeen
stemming zijn met de beschikbare voorzieningen. Dit kan leiden tot teleurstellingen bij docenten en studenten 
met mogelijk een negatief effect op het draagvlak voor DBE. Ook dit wordt projectmatig aangepakt en 
geïncorporeerd in de geplande interne verhuisbeweging in afstemming met de betreffende academies en 
diensten. Hierbij zijn goede ondersteuning, communicatie en verwachtingenmanagement richting studenten 
en medewerkers belangrijke aspecten.

 ›  Het risico bestaat dat de (ver)bouwkosten zullen stijgen, waarbij hier middels de planning en controlcyclus op 
gestuurd wordt.

 ›  Er bestaat in het kader van de fusie het risico dat we niet volledig voldoen aan de Europese aanbestedings
regeling. Vanuit de beheersmaatregelen worden er (extra) werkzaamheden verricht in het kader van ’Ambities 
waarmaken’. 

 ›  Er bestaat het risico van krimp, waardoor de studentpopulatie afneemt en de studentdocent verhouding 
onder druk komt te staan. De beheersmaatregelen die de hogeschool hierop treft zijn enerzijds het aanhouden 
van een flexibele schil en het meerjaren personeelsbeleid met onder meer natuurlijk verloop en verbeteren 
OP/OOPverhouding ten gunste van docentcapaciteit. Anderzijds wordt de krimp gemitigeerd door beleid 
gericht op groei van het aantal buitenlandse studenten. Bij deze laatste verwachting speelt het risico van 
geopolitieke maatregelen in de vorm van instroom barrières, wat weer kan worden opgevangen door de 
genoemde flexibele schil en personeelsbeleid.

B3. Rapportage toezichthoudend orgaan
Hier wordt verwezen naar het verslag van de raad van toezicht.

9.11 Verantwoording inzake Notitie Helderheid bekostiging

De hogeschool rapporteert over de activiteiten in het kader van de voor de hogeschool relevante thema’s uit de 
notitie ‘Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs’; OCW, 29 augustus 2003 en ‘Aanvulling op de 
notitie ‘Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs’; OCW, 27 augustus 2004. Hieronder worden deze 
notities verder aangeduid als ‘Helderheid’, respectievelijk ‘Aanvulling op Helderheid’. Per thema is eerst de 
omschrijving uit de oorspronkelijke notitie opgenomen en vervolgens is de verantwoording weergegeven.

Thema 1 Uitbesteding
Omschrijving:
Het gedeeltelijk uitbesteden van bekostigd onderwijs aan een niet door de overheid bekostigde private organi
satie tegen betaling voor de geleverde prestatie.
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Verantwoording:
De hogeschool besteedde in het kader van de Grand Tour delen van het onderwijs uit aan de International 
Campuses (IC’s). In 2019 namen 528 studenten deel aan de Grand Tour. In totaal liepen zij 885 modulen op één 
van de IC’s. De IC’s ontvingen daarvoor € 1.495K. Om studenten van de Hotel Management School (Ad, bachelor 
en master) in het kader van Real World Learning een realistische leeromgeving aan te kunnen bieden, bestaat 
het leerbedrijf Stenden Hotel. Stenden Hotel is een integraal onderdeel van het curriculum van de Hotel Manage
ment School en heeft een vestigingen in Leeuwarden en in Emmen (Stones). MeetingU is het eventorganisatie 
bureau van Stenden Hotel. In 2019 participeerden 1e, 2e en 3e jaars HMS studenten in dit leerbedrijf. Stenden 
Hotel ontving hiervoor € 2.903K. 

NHL Stenden verantwoordt zich hier over het uitbesteden van (delen van het) bekostigd onderwijs aan
zowel niet als welbekostigde instellingen, tegen betaling van de geleverde prestatie.

Grand Tour
 › Wat heeft NHL Stenden uitbesteed?

  NHL Stenden heeft in 2019 bachelor studenten in het kader van de Grand Tour in de gelegenheid gesteld één 
of twee modulen (maximaal een semester) te studeren aan één van de International Campuses van  
NHL Stenden.

 › Vanuit welke overwegingen?
  Vanuit het profielkenmerk Internationalisering heeft NHL Stenden het Grand Tourconcept ontwikkeld, waar 

mee zij studenten de mogelijkheid biedt om één of twee periodes (maximaal een semester) te studeren aan 
één van de buitenlandse vestigingen van NHL Stenden. Het Grand Tourconcept biedt studenten de kans een 
unieke ervaring op te doen in het buitenland, met programma’s die worden verzorgd op een gelijk kwaliteits
niveau en die plaats vinden in een veilige context. De Grand Tour staat in principe open voor studenten van 
alle opleidingen van alle vestigingen.

Stenden Hotel
 › Wat heeft NHL Stenden uitbesteed?

  Stenden Hotel is een leerbedrijf van en voor vooral de Stenden Hotelmanagement School. Elk jaar, zo ook in 
2019, participeren studenten in dit leerbedrijf waar zij praktijkonderwijs ontvangen.

 › Vanuit welke overwegingen?
  Binnen het voormalig Stendenconcept met PGO en het huidige NHL Stenden concept met DBE nemen 

leerbedrijven een belangrijke plaats in. Leerbedrijven zijn een beschermde omgeving waarin de student zijn of 
haar leerdoelstellingen kan verwezenlijken. In een leerbedrijf van NHL Stenden oefent de student relevante 
competenties door op een werkplek in de rol van werknemer realistische beroepstaken uit te voeren op 
hboniveau. De leerbedrijven voeren op commerciële basis werkzaamheden uit binnen de hogeschool en voor 
externe partijen. De studenten werken uitsluitend onder begeleiding van docenten.

Stenden MeetingU
 › Wat heeft NHL Stenden uitbesteed?

  Stenden MeetingU is onderdeel van Stenden Hotel en verzorgt vooral in opdracht van onderdelen van  
NHL Stenden congressen, studiedagen, evenementen, accreditaties en getuigschriftenuitreikingen. SMU is een 
leerbedrijf, waarin studenten worden opgeleid in het organiseren van meetings en events.

 › Vanuit welke overwegingen?
  Binnen het voormalig Stendenconcept met PGO en het huidige NHL Stenden concept met DBE nemen 

leerbedrijven een belangrijke plaats in. Leerbedrijven zijn een beschermde omgeving waarin de student zijn of 
haar leerdoelstellingen kan verwezenlijken. In een leerbedrijf van Stenden oefent de student relevante compe 
tenties door op een werkplek in de rol van werknemer realistische beroepstaken uit te voeren op hboniveau. 
De leerbedrijven voeren op commerciële basis werkzaamheden uit binnen de hogeschool en voor externe 
partijen. De studenten werken uitsluitend onder begeleiding van docenten.
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Overige vormen van samenwerking
Naast deze uitbestedingen werkt NHL Stenden op diverse punten samen met andere bekostigde
instellingen, waarbij partijen hun aandeel inbrengen in een gemeenschappelijk product, zonder strikt
genomen onderwijstaken uit te besteden in de zin van ‘Helderheid’ en ‘Aanvulling op Helderheid’.
Onderstaande voorbeelden illustreren dit:

Academische Pabo (AOLB)
Deze opleiding, die in september 2010 in Groningen van start ging, is een samenwerkingsverband tussen de 
Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en NHL Stenden. Genoemde instellingen bieden met 
deze opleiding studenten de mogelijkheid zowel de hbobachelor ‘Leraar Basisonderwijs’ als de WObachelor 
‘Pedagogische Wetenschappen’ te behalen. Het betreft hier een samenwerkingsverband, waarin partijen hun 
aandeel in het onderwijs inbrengen en zelf uitvoeren. Formeel wordt er niets uitbesteed. De opleidingen Life 
Sciences zijn een 8.1 WHW samenwerking met hogeschool Van Hall Larenstein (locatie Leeuwarden). De Master 
Kunsteducatie (MKE) is een joint degree en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Hanze Hogeschool.

Thema 2 Investeren van publieke middelen in private activiteiten
Omschrijving:
Als de bekostiging van de overheid aan universiteiten of hogescholen (rijksbijdrage) bijvoorbeeld wordt gebruikt:
 › in een privaatrechtelijke rechtspersoon (bijvoorbeeld een contractstichting), of
 › voor voorzieningen voor studenten (bijvoorbeeld huisvesting of sportfaciliteiten), of
 › om investeringen te doen in gebouwen in het buitenland, of
 › voor de ontwikkeling van onbekostigd onderwijs.

Het gaat hier uitdrukkelijk niet om investeringen die de instelling normaal doet in verband met het beheer en 
bestuur van de instelling (schoonmaak, huisvesting, catering, leveranciers etc). Het gaat om investeringen van 
een instelling in commerciële activiteiten voor of in samenwerking met derden, die op geen enkele wijze een 
relatie hebben met de kernactiviteiten onderwijs, onderzoek en kennisoverdracht.

Verantwoording:
Stenden Hotel B.V. is het leerbedrijf behorende bij de Stenden Hotelmanagement School. Stenden Hotel B.V. 
huurt de ruimten voor het leerbedrijf van de Stichting NHL Stenden. Om de studenten een goed geoutilleerde, 
real world learning omgeving te kunnen blijven bieden wordt jaarlijks geïnvesteerd in de gebouwen en inrich
ting daarvan. De investering bedroeg in 2019 € 200K.

International Campuses
NHL Stenden Hogeschool heeft werkzaamheden op het gebied van het onderwijsprogramma verricht voor de 
verschillende international campuses en de daarmee samenhangende directe kosten doorbelast. De inspectie 
van het onderwijs heeft in haar onderzoek van 2011 geconcludeerd dat Stenden de financiële administraties van 
haar publieke en private activiteiten op correcte wijze heeft gescheiden. De doorbelaste directe kosten zijn 
onderdeel van de financiële verantwoording van een international campus, c.q. houdstermaatschappij.
Daarnaast brengt NHL Stenden de indirecte kosten in verband met de bestuurs en beheersactiviteiten ten 
behoeve van de IC’s in rekening bij het private domein. Hiermee zijn alle kosten van activiteiten verrekend die 
vanuit het publieke domein zijn verricht ten behoeve van private activiteiten. In 2019 is er € 316K doorbelast op 
basis van de reguliere doorbelasting en € 284K extra als gevolg van de verfijning van de systematiek voor de IC’s 
in Qatar, ZuidAfrika en Bali over de jaren 2016 t/m 2019.

Thema 3 Het verlenen van vrijstellingen
Omschrijving:
De instelling kan een student vrijstelling verlenen van het afleggen van tentamens of examens. Die vrijstelling 
gebeurt op basis van eerder afgelegde (en gehaalde) tentamens of examens, of op basis van buiten het hoger 
onderwijs opgedane kennis of vaardigheden. De examencommissie verleent de vrijstellingen (aan een individuele 
student); in de onderwijs en examenregeling is geregeld op welke gronden ze dat kan doen.

Verantwoording:
In de onderwijs en examenregelingen heeft de hogeschool aangegeven op welke wijze een student de examen
commissie kan verzoeken vrijstelling te verlenen van het afleggen van een toets of een toetseenheid op grond van 
een buiten de opleiding met goed gevolg afgelegde toets of examen of op grond van buiten de opleiding opgeda
ne kennis, inzicht en vaardigheden. De examencommissie verleent een vrijstelling aan een individuele student 
indien uit een objectief onderzoek naar de kennis, het inzicht en de vaardigheden van die student blijkt dat de 
student over ten minste vergelijkbare kennis, inzicht en vaardigheden beschikt als zou zijn verworven bij het met 
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goed gevolg hebben afgelegd van de toets, de toetseenheid of het examen waarvoor vrijstelling wordt verzocht.
Een aantal opleidingen heeft afspraken met toeleverende mboinstellingen. Via aansluitmodulen kunnen de 
mbostudenten op een hoger niveau in de hboopleiding instromen. Voor welke opleidingen dit geldt en welke 
voorwaarden daaraan verbonden zijn, is vastgelegd in de OER’s van de desbetreffende opleidingen.
De wijze van vrijstellingverlening en de voorwaarden die daaraan verbonden zijn voor studenten die een oplei
ding volgen aan een international campus, die leidt tot een Nederlandse graad, is beschreven in de OER van de 
opleiding op de desbetreffende IC (de zogenaamde TER IC). Deze is nog van kracht in het studiejaar 2019-2020 
en zal daarna wijzigen c.q. vervallen volgend op het besluit ‘strikte scheiding’. 

‘Strategisch gedrag’ zoals omschreven in de notitie ‘Helderheid’ was bij de hogeschool in het verslagjaar 2019 
niet aan de orde.

Thema 4 Bekostiging van buitenlandse studenten in het kader van uitwisselingsprogramma’s
Omschrijving:
a.  Buitenlandse studenten in het buitenland die deelnemen aan distance learning (leren op afstand) via een 

Nederlandse instelling.
b. Buitenlandse studenten die in feite (grotendeels) in het buitenland studeren.
c. Buitenlandse studenten die in Nederland een deel van de opleiding c.q. stage volgen
d.  studenten die het laatste jaar zowel bij een buitenlandse als een Nederlandse hogeschool zijn ingeschreven 

en die een Nederlands diploma behalen.

Verantwoording:
Het betreft hier nietNHL Stenden studenten die studeren aan een buitenlandse instelling en gebruikmakend van 
een uitwisselingsprogramma een deel van hun studie volgen aan de hogeschool. Bij NHL Stenden was dit in het 
verslagjaar 2019 niet aan de orde. Er was sprake van uitwisselingsstudenten. Het totaal aantal NHL Stendenstu
denten dat in 2019 participeerde in een uitwisselingsprogramma bedroeg 282, van wie 207 in Europa (EER) en 75 
daarbuiten. Daar staan in 2019 264 exchangestudenten tegenover, die door NHL Stenden zijn ontvangen. Deze 
studenten studeerden een semester op één van de locaties in Nederland. Een overzicht van inkomende en 
uitgaande studenten is hieronder weergegeven.

Partner universiteiten Land Uitgaande exchange  
studenten

Inkomende exchange  
studenten 

Southern Cross University Australia 1

IMC University of Applied Sciences Krems Austria 1

Johannes Kepler University Linz Austria 3 1

Mci Management Center Innsbruck Austria 2 2

Pädagogische Hochschule Wien Austria 1 1

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Belgium 4 1

Karel De Grote University College Belgium 2

Universiteit Gent Belgium 1

Vives Belgium 1

Haute Ecole EPHEC University College Belgium 1

Helmo Belgium 2

Thomas More Mechelen Belgium 4

Sofia University Bulgaria 2

Brescia University College Canada 1

Universidad  Mayor Chile 4

City University of Hong Kong China 5

Guangzhou College of South China University of Technology China 2 1

The Hong Kong Institute Of Education China 4

Guangdong Peizheng College China 1

University of Rijeka Croatia 2 2

Zagreb School of Economics and Management Croatia 1

University Hradec Králové Czech Republic 1
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Partner universiteiten Land Uitgaande exchange  
studenten

Inkomende exchange  
studenten 

Via University College Denmark 1 2

University College Copenhagen Denmark 1

Kea Denmark 1

University of Southern Denmark Denmark 1

Centria Universiteit, Finland Finland 2

HAAGAHELIA Ammattikorkeakoulu Finland 5

JAMK University of Applied Sciences Finland 1

Kajaanin University of Applied Sciences Finland 1

Karelia University of Applied Sciences Finland 1 2

Novia University of Applied Sciences Finland 3 1

Tampere UniversityoOf Applied Sciences Finland 6 1

Savonia Uas Finland 3

Ecole Pratique Des Hautes Etudes Commerciales France 1

Universite de Rouen France 1

ISC Paris Business School France 2

Montpellier Business School France 2

Savoie University Mont Blanc France 1 8

Skema Business School France 1 1

Universite Lyon 1 Claude Bernard France 1

Université d’Angers France 3

Université Paris Sud France 1

IUT Annecy France 4

Universite d’Orleans France 1

Alice Salomon Hochschule Berlin Germany 1

HWR Berlin Germany 9 1

EBC Hochschule Hamburg Germany 1 2

Frankfurt University Of Applied Sciences Germany 1 1

Hochschule Hannover Germany 1

Hochschule Osnabruck Germany 1 2

Pädagogische Hochschule Weingarten Germany 1 1

University of Oldenburg Germany 2 1

Hochschule MagdeburgStendal Germany 3

Hochschule Karlsruhe Germany 1

Hochschule Zittau/ Görlitz Germany 4

Hochschule Bremen Germany 2

Hochschule Kempten Germany 3

Hochschule Heilbronn Germany 2

Hochschule Munchen Germany 5

Hochschule Wismar Germany 2

JADE Hochschule Germany 4

Reinhold Wurth University Germany 2

Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki Greece 2

Budapest Business School Hungary 2 8

Pearl Academy of Fashion India 3
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Partner universiteiten Land Uitgaande exchange  
studenten

Inkomende exchange  
studenten 

Andalas University Indonesia 4

GalwayMayo Institute of Technology Ireland 2

Institute of Technology Carlow Ireland 3

Institute of Technology Tralee Ireland 2

Universita Degli Studi Di Udine Italy 2 4

University of Macerata Italy 2

Accademia di Belle Arti di Venezia Italy 2

Universita Catolica Del Sacro Cuore Italy 3

Universita Degli Studi Suor Orsola Benincasa Italy 1

Hosei University Japan 6 5

Kansai Gaidai University Japan 2 1

Oita University Japan 12

Kyushu University Japan 1

Riseba Latvia 3

Mykolas Romeris University Lithuania 1

SMK University of Applied Science Lithuania 1 1

Vilnius College of Technologies & Design Lithuania 3

Taylor’s University Malaysia 2

Malta University Malta 1 2

Iteso Mexico 4 4

Universidad De Guadalajara Mexico 4 1

Inland Norway University Of Applied Sciences Norway 3 1

Molde University College Norway 2

Norwegian Business School Norway 2

Oslo Metropolitan University Norway 9

University Of SouthEastern Norway Norway 5 1

Vestfold University Norway 1

University of Tromso The Arctic University of Norway Norway 4

University of Security (safety & security) Poland 1

Warsaw University Poland 1 2

Poznan University of Economics And Business Poland 1

Universidade Europeia Portugal 6 5

Universidade Lusofona Portugal 1

University of Maribor Slovenia 1

Universa na Primorkem Slovenia 1

Dankook university South Korea 2

EWHA South Korea 8 8

Kyung Hee University South Korea 4

Sungkyunkwan University South Korea 4 1

Universitat de València Spain 14 24

Universitat Politecnico Valencia Spain 1 2

Escola Universitaria EramGirona Spain 3 2

Universidad Complutense De Madrid (Villanueva) Spain 6 1

Universidad de Alicante Spain 5 5



N
H

L Stend
en H

og
eschool

94

Partner universiteiten Land Uitgaande exchange  
studenten

Inkomende exchange  
studenten 

Universidad de Malaga Spain 2 12

Universidad de Zaragoza Spain 4 2

Universidad de Burgos Spain 1

Universidad de Sevilla Spain 1

Universidad Deusto Spain 2 4

Camara Bilbao University Business School Spain 4

Universidad Francisco de Vitoria Ufv Madrid Spain 1 1

Universidad Rey Juan Carlos Spain 3 5

Universitat Autònoma de Barcelona Spain 2

Universitat de Girona Spain 2 3

Universitat de las Illes Balears Spain 1 2

CEU San Pablo Spain 2

Chalmers University of Technology Sweden 1

Linnaeus University Sweden 2

Mid Sweden Sweden 4 1

FHS Sankt Gallen Switzerland 1

Ming Chuan University Taiwan 2

Anadolu University Turkey 1

Yasar University Turkey 1

Middle East Technical University Turkey 2

Mimar Sinan Fine Arts University Turkey 1

Marmara University Turkey 4

Birmingham City University United Kingdom 5

Cardiff Metropolitan University United Kingdom 2

Coventry University United Kingdom 9 3

Leeds Beckett University United Kingdom 6

London Metropolitan University United Kingdom 3

Sruc Edinburgh United Kingdom 2

Stranmillis University College United Kingdom 3 3

University College Birmingham United Kingdom 2 2

University of Derby United Kingdom 2 2

University of Roehampton United Kingdom 3 4

University of Strathclyde United Kingdom 3

University of Ulster United Kingdom 1 2

Michigan State University United States of America 7

University of Oklahoma United States of America 7

University of Tennessee Knoxville United States of America 2

University Of Economics Ho Chi Minh City Vietnam 2

International University of Struga Western Macedonia 1

282 264
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Thema 5 Collegegeld niet betaald door student zelf
Omschrijving:
Het door de student zelf betalen van collegegeld wordt gezien als een signaal dat de student de intentie heeft 
om onderwijs te volgen. In een aantal gevallen hebben studenten hun collegegeld niet zelf betaald. Dit kan om 
verschillende redenen zijn gebeurd, bijvoorbeeld omdat de student in een moeilijke financiële positie zit.

Verantwoording:
Conform de regelingen van het Profileringsfonds (WHW art 7.51) kunnen studenten, die als gevolg van persoonlij
ke problemen studievertraging hebben opgelopen, een aanvraag tot een financiële vergoeding bij het bestuur 
van het Profileringsfonds indienen. De uitkeringen over 2019 in het kader van het profileringsfonds en het 
noodfonds zijn verantwoord onder paragraaf 2.6 en onderstaand uiteengezet. Daarnaast volgden in 2019 32 NHL 
Stendenmedewerkers een bekostigde opleiding binnen de eigen organisatie.

Omschrijving Aantallen studenten Totaal van de  
toekenningen

Gemiddelde hoogte 
van de toekenningen

Gemiddelde duur  
van de toekenningen

Studenten in overmachtsituaties:
Ziekte, functiebeperking,  
familieomstandigheden, mantelzorg 
of niet-studeerbare opleidingen

Aanvragen: 135

Toewijzingen: 116  € 328.231  € 2.805 9 maanden

Bestuurders van studie- of  
studenten-verenigingen of MR

Aanvragen: 29

Toewijzingen: 32  € 12.000  € 375 2 maanden

Overige categorieën:
Prestaties op het gebied van sport 
of cultuur, fin. steun aan niet-EER 
studenten, uitgaande beurzen e.a.

Aanvragen: 2

Toewijzingen: 2  € 7.200  € 3.600 12 maanden

Tabel 8: Uitkeringen uit het profileringsfonds 2019

De aanvragen in 2019 met betrekking tot studentenverenigingen zijn met 15 aanvragen lager dan de 18 toewijzin
gen in diezelfde categorie. Dit wordt veroorzaakt door drie toewijzingen die betrekking hebben op aanvragen 
uit een voorgaand jaar. Daarnaast hebben nog 14 studenten een uitkering toegewezen gekregen voor hun 
werkzaamheden in het kader van de MR.

Thema 6 Studenten volgen modules van opleidingen
Omschrijving:
Een ‘module’ (of een ‘voorgestructureerde leerroute’) is een deel van een in het CROHO geregistreerde oplei 
ding die leidt tot een deelcertificaat. De instelling biedt modules van een CROHOopleiding met certificaat als 
aparte leerroute aan. Studenten worden ingeschreven voor de in het CROHO geregistreerde opleiding, maar ze 
volgen die opleiding niet daadwerkelijk en zijn ook niet gericht op het halen van het einddiploma.

Verantwoording:
Sinds 2010 neemt de hogeschool deel aan Kies op Maat. Dit is een samenwerkingsplatform van HBO en  
WOinstellingen dat studenten de mogelijkheid biedt om delen van hun eigen opleiding bij een andere instelling 
te volgen. Veelal gaat het om afgeronde minoren van 15 of 30 EC. Voor de student zijn aan deze deelname geen 
extra kosten verbonden. Hij/zij neemt deel op basis van een Bewijs Betaald Collegegeld. De instellingen ver
rekenen onderling de kosten van deelname op basis van een vastgestelde prijs per EC. Er is als het ware sprake 
van uitbesteed onderwijs, de student rondt de opleiding bij de eigen instelling af. NHL Stenden biedt daarnaast 
studenten in het kader van het experiment ‘Vraagfinanciering’ de gelegenheid tegen betaling van collegegeld 
deel te nemen aan delen van opleidingen. De deelnemer ontvangt na afronding van het onderwijs een certificaat 
of bewijs van deelname.
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Thema 7 De student volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven
Omschrijving:
Inschrijving van een student aan een in het CROHO geregistreerde opleiding, terwijl hij daadwerkelijk een 
andere al dan niet in het CROHO opgenomen opleiding volgt.

Verantwoording:
Dit was in het verslagjaar 2019 niet aan de orde.

Thema 8 Bekostiging van maatwerktrajecten
Omschrijving:
Instellingen ontwikkelen maatwerktrajecten waarbij een derde - een externe organisatie of bedrijf - een bijdrage 
betaalt voor het op maat snijden van een bestaande opleiding.

Verantwoording:
Alle maatwerktrajecten waarover wordt gerapporteerd betreffen reguliere opleidingen, waarbij NHL Stenden 
Hogeschool aanvullende inspanningen verricht tegen geëxpliciteerde meerkosten voor rekening van de vragen 
de partij. In geen van deze trajecten is sprake van ingrepen in het reguliere publiek opleidingsprogramma, noch 
in de inhoud, noch in de omvang.

NHL Stenden Hogeschool biedt de maatwerktrajecten aan onder voorwaarden conform de notitie ‘Helderheid’: 
Zo wordt er gewerkt met een contract, waarin de bedrijfsvraag en de inspanningen van NHL Stenden 
 Hogeschool worden geëxpliciteerd, als ook de meerkosten voor het bedrijf van de aanvullingen op het reguliere 
programma. Vanzelfsprekend is het bedrijf ook geïnformeerd over alle randvoorwaarden die publieke bekosti
ging en CROHOregistratie betreffen. Tevens volgen studenten ten minste tweederde van de opleiding in het 
kader van deze maatwerktrajecten op een locatie3 van NHL Stenden Hogeschool, conform de ‘Beleidsregel 
doelmatigheid hoger onderwijs’.

Voor het overige betreft het in alle genoemde gevallen een reguliere opleiding, die ook werd en wordt aan
geboden aan (andere) studenten die aan de normale toelatingseisen voldoen. Het overzicht van de maatwerk
contracten voor 2019 ziet er als volgt uit.

Bachelor en Associate Degree Ondernemerschap & Retail Management
Aanbieder: NHL Stenden Hogeschool, Academie Commerce & International Business

Maatwerktraject voor (aantal studenten):
 › Albert Heijn (89)
 › Kwantum (4)
 › Deen Supermarkten (15)
 › Plus Supermarkten (44)
 › Hema (32)

Thema 9 Bekostiging van het kunstonderwijs
Omschrijving:
Het kunstonderwijs kent een eigen bekostigingssystematiek. Studenten tellen mee voor bekostiging voor elk jaar 
dat zij zijn ingeschreven. Het diploma levert een half jaar extra bekostiging op.

Verantwoording:
De hogeschool heeft geen opleidingen die vallen onder bovengenoemde bekostigingssystematiek.

3  De (hoofd)vestigingsplaats van de in bijlage 8.3 genoemde bedrijven waarmee NHL Stenden een maatwerktraject is overeengekomen,  
is nadrukkelijk niet de ‘vanzelfsprekende’ locatie waar (een deel van) de betreffende opleiding plaats heeft gevonden in 2019
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9.12 Vraagfinanciering

Het overzicht vraagfinanciering is onderstaand weergegeven.

De peildatum is 1 januari 2020

Bachelor Werktuig-
bouwkunde (81021)

AD IT Service-
management (80901)

Bachelor ICT (81033)

1. Instroom studenten zonder voucher vraagfinanciering 0 0 0

2. Instroom studenten met een voucher vraagfinanciering 28 33 40

3.  Gemiddelde verblijfsduur studenten (met vouchers)  
in de opleiding (in maanden)

12 11 10

4. Hoogte collegegeld per 30 EC (exclusief voucherkorting) € 2.950, € 2.950, € 2.950,

5. Aantal vouchers gemiddeld per student in deze opleiding 2,3 1,8 1,6

6.  Aantal studenten dat met voucher heeft gestudeerd  
en een diploma heeft behaald

0 3 0

7.  Aantal studenten dat de 30 EC voor de module,  
waaraan met een voucher is deelgenomen, heeft  
behaald in de betreffende periode

5 7 13

8. Aantal her-inschrijvers met een voucher vraagfinanciering niet bekend niet bekend niet bekend

9.  Tijdstippen waarop studenten aan de toegelaten 
opleidingen een beroep hebben gedaan op 
collegegeldverlaging

niet bekend niet bekend niet bekend

De opleiding Bachelor HBOV kende evenals in het jaar 2017 en 2018 in het jaar 2019 geen inschrijvingen. 
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Bijlage 1: Organisatiestructuur van de hogeschool
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Bijlage 1: Organogram van de hogeschool
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Bijlage 2: Juridische structuur
Stichting
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Bijlage 3: Lijst met opleidingen
Croho/ISAT Niveau Naam opleiding Internationale naam 

opleiding
Onderwijs- 
vorm

Vestigings-
plaats

Einde instroom
Einde opleiding
Nieuwe 
opleiding

NL/ENG
Voertaal

Academie Commerce & International Business

80103 Ad Commerciële 
Economie

Marketing voltijd Emmen  NL

80010 Ad Ondernemerschap 
& Retail 
Management

Entrepreneurship & 
Retail Management

voltijd Leeuwarden  NL

80010 Ad Ondernemerschap 
& Retail 
Management

Entrepreneurship & 
Retail Management

duaal Leeuwarden  NL

80010 Ad Ondernemerschap 
& Retail 
Management

Entrepreneurship & 
Retail Management

duaal Amsterdam  NL

34402 Bachelor Commerciële 
Economie

Marketing 
Management

voltijd Leeuwarden  NL 

34402 Bachelor Commerciële 
Economie

Marketing 
Management

voltijd Emmen  NL 
ENG

35523 Bachelor Ondernemerschap 
& Retail 
Management

Entrepreneurship & 
Retail Management

voltijd Leeuwarden  NL

35523 Bachelor Ondernemerschap 
& Retail 
Management

Entrepreneurship & 
Retail Management

duaal Leeuwarden  NL

30029 Bachelor International 
Business

International 
Business

voltijd Leeuwarden  ENG

30029 Bachelor International 
Business

International 
Business

voltijd Emmen  ENG

34407 Bachelor International 
Business and 
Languages 

International 
Business and 
Languages 

voltijd Leeuwarden 01-09-2018
31-08-2023

NL

34407 Bachelor International 
Business and 
Languages 

International 
Business and 
Languages 

voltijd Emmen 01-09-2018
31-08-2023

ENG

34936 Bachelor International 
Business and 
Management 
Studies

International 
Business and 
Management Studies

voltijd Leeuwarden 01-09-2018
31-08-2023

ENG

Academie Communication & Creative Business

80151 Ad Creative Media 
Professional

Creative Media  
Professional

voltijd Leeuwarden  NL

80150 Ad Online 
Contentcreator

Online Content
creator

voltijd Leeuwarden  NL

34405 Bachelor Communicatie Communication voltijd Leeuwarden  NL

34405 Bachelor Communicatie Communication deeltijd Leeuwarden einde instroom
01-09-2017 

NL

35516 Bachelor Creative Business Creative Business voltijd Leeuwarden  NL 
ENG

34952 Bachelor Media en 
Entertainment 
Management

Media &  
Entertainment  
Management

voltijd Leeuwarden 01-09-2018
31-08-2023

NL
ENG

45284 Master Content & Media 
Strategy

Content & Media 
Strategy

voltijd Leeuwarden  ENG
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Croho/ISAT Niveau Naam opleiding Internationale naam 
opleiding

Onderwijs- 
vorm

Vestigings-
plaats

Einde instroom
Einde opleiding
Nieuwe  
opleiding

NL/ENG
Voertaal

Academie Economics & Logistics

80065 Ad Finance & Control Finance & Control voltijd Leeuwarden  NL

80065 Ad Finance & Control Finance & Control deeltijd Leeuwarden 14-04-2016
31-08-2020

NL

80115 Ad Logistiek en  
Economie

Logistics  
Management

duaal Emmen  NL

34406 Bachelor Accountancy Accountancy voltijd Leeuwarden  NL

35517 Bachelor Finance, Tax and 
Advice

Finance, Tax and 
Advice

duaal Leeuwarden  NL

34414 Bachelor Financial Services 
Management

Financial Services 
Management

duaal Leeuwarden 01-09-2018
31-08-2023

NL

35520 Bachelor Finance & Control Finance & Control voltijd Leeuwarden  NL

35520 Bachelor Finance & Control Finance & Control voltijd Emmen  NL

34401 Bachelor Bedrijfseconomie Finance and Control voltijd Leeuwarden 01-09-2018
31-08-2023

NL

34401 Bachelor Bedrijfseconomie Finance and Control voltijd Emmen 01-09-2018
31-08-2023

NL

34401 Bachelor Bedrijfseconomie Finance and Control deeltijd Leeuwarden 14-04-2016
31-08-2020

NL

35522 Bachelor Logistics 
Management

Logistics 
Management

voltijd Emmen  NL 
ENG

35522 Bachelor Logistics 
Management

Logistics 
Management

duaal Emmen  NL

34436 Bachelor Logistiek en 
Economie

Logistics 
Management 
(Economics)

voltijd Emmen 01-09-2018
31-08-2023

NL
ENG

34436 Bachelor Logistiek en 
Economie

Logistics 
Management 
(Economics)

duaal Emmen 01-09-2018
31-08-2023

NL

Academie Gezondheidszorg

34560 Bachelor Opleiding tot 
Verpleegkundige

Nursing voltijd Leeuwarden  NL

34560 Bachelor Opleiding tot 
Verpleegkundige

Nursing deeltijd Leeuwarden  NL

81030 Bachelor Opleiding tot 
Verpleegkundige

Nursing duaal Leeuwarden 01-09-2019 
31-08-2019

NL

34644 Bachelor Vaktherapie Arts Therapies voltijd Leeuwarden  NL

40120 Master Digitale Innovatie 
in Zorg en Welzijn

Digital Innovation 
in Healthcare and 
Social Work

voltijd Leeuwarden  NL

40120 Master Digitale Innovatie 
in Zorg en Welzijn

Digital Innovation 
in Healthcare and 
Social Work

deeltijd Leeuwarden  NL

Academie ICT & Creative Technologies

80024 Ad IT Service 
Management

IT Service 
Management

voltijd Leeuwarden  NL

80024 Ad IT Service 
Management

IT Service 
Management

deeltijd Leeuwarden PER 01-09-2019 
heropenstellen

NL

80901 Ad IT Service 
Management

IT Service 
Management

deeltijd Leeuwarden 31-08-2019
31-08-2024 

NL

80071 Ad ICTBeheer ICTService 
Management

voltijd Emmen  NL
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Croho/ISAT Niveau Naam opleiding Internationale naam 
opleiding

Onderwijs- 
vorm

Vestigings-
plaats

Einde instroom
Einde opleiding
Nieuwe  
opleiding

NL/ENG
Voertaal

34092 Bachelor Communication 
and Multimedia 
Design

Communication & 
Multimedia Design

voltijd Leeuwarden  NL

30020 Bachelor HBOICT Information & 
Communication 
Technology

voltijd Leeuwarden  NL

30020 Bachelor HBOICT Information & 
Communication 
Technology

deeltijd Leeuwarden NIEUW PER  
01-09-2019

NL

81033 Bachelor HBOICT Information & 
Communication 
Technology

deeltijd Leeuwarden 31-08-2019 
31-08-2024

NL

39118 Bachelor Business IT & 
Management

Business IT & 
Management

voltijd Leeuwarden 31-08-2017
31-08-2021

NL

39118 Bachelor Business IT & 
Management

Business IT & 
Management

deeltijd Leeuwarden 14-04-2016
31-08-2020

NL

34479 Bachelor Informatica Information 
Technology

voltijd Leeuwarden 31-08-2017
31-08-2021

NL

34479 Bachelor Informatica Information 
Technology

voltijd Emmen  NL 
ENG

34475 Bachelor Technische 
Informatica

Computer Science voltijd Emmen  NL

49126 Master Serious Gaming Serious Gaming deeltijd Leeuwarden  NL

49302 Master Design Driven 
Innovation

Design Driven 
Innovation

Deeltijd Leeuwarden NIEUW PER
01-09-2020 

NL

49302 Master Design Driven 
Innovation

Design Driven 
Innovation

voltijd Leeuwarden NIEUW PER 
01-09-2019

NL

Academie International Business Administration

80073 Ad Human Resource 
Management

Human Resource 
Management

voltijd Leeuwarden  NL

80073 Ad Human Resource 
Management

Human Resource 
Management

deeltijd Leeuwarden  NL

34609 Bachelor Human Resource 
Management

Human Resource 
Management

voltijd Leeuwarden  NL

34609 Bachelor Human Resource 
Management

Human Resource 
Management

deeltijd Leeuwarden  NL

34035 Bachelor Bedrijfskunde Business 
Administration

voltijd Leeuwarden  NL 
ENG

34035 Bachelor Bedrijfskunde Business 
Administration

deeltijd Leeuwarden  NL

34138 Bachelor Toegepaste 
Bedrijfskunde

International 
Applied Business 
Administration

voltijd Leeuwarden 01-09-2018
31-08-2023

ENG

34138 Bachelor Toegepaste 
Bedrijfskunde

International 
Applied Business 
Administration

deeltijd Leeuwarden 01-09-2018
31-08-2023

NL

34139 Bachelor Bedrijfskunde MER Business 
Management Studies

voltijd Leeuwarden 01-09-2018
31-08-2023

NL

34139 Bachelor Bedrijfskunde MER Business 
Management Studies

deeltijd Leeuwarden 01-09-2018
31-08-2023

NL

Academie Leisure & Tourism

80009 Ad Tourism 
Management

Tourism 
Management

voltijd Leeuwarden  NL

80009 Ad Tourism 
Management

Tourism 
Management

voltijd Emmen  NL



105

Jaarverslag
 2019

Croho/ISAT Niveau Naam opleiding Internationale naam 
opleiding

Onderwijs- 
vorm

Vestigings-
plaats

Einde instroom
Einde opleiding
Nieuwe  
opleiding

NL/ENG
Voertaal

80040 Ad Leisure & Events 
Management

Leisure & Events 
Management

voltijd Leeuwarden  NL 
ENG

80040 Ad Leisure & Events 
Management

Leisure & Events 
Management

voltijd Emmen  NL

80040 Ad Leisure & Events 
Management

Leisure & Events 
Management

deeltijd Leeuwarden  NL

35524 Bachelor Tourism 
Management

Tourism 
Management

voltijd Leeuwarden  ENG

35521 Bachelor Leisure & Events 
Management

Leisure & Events 
Management

voltijd Leeuwarden  NL 
ENG

49135 Master International 
Leisure, Tourism 
& Events 
Management

International Leisure, 
Tourism & Events 
Management

voltijd Leeuwarden  ENG

Maritiem Instituut Willem Barentsz

80067 Ad Maritieme Techniek Marine Technology voltijd Leeuwarden  NL

34276 Bachelor Maritieme Techniek Maritime Technology voltijd Leeuwarden  NL

34384 Bachelor Maritiem Officier Maritime Officer voltijd West
Terschelling

 NL

34190 Bachelor Ocean Technology Hydrographic 
Surveyor

voltijd West
Terschelling

 NL

49122 Master Marine Shipping 
Innovations

Marine Shipping 
Innovations

deeltijd West
Terschelling

 NL

Academie Primair Onderwijs

34808 Bachelor Opleiding tot leraar 
Basisonderwijs

Education in Primary 
Schools (age 4-12)

voltijd Leeuwarden  NL

34808 Bachelor Opleiding tot leraar 
Basisonderwijs

Education in Primary 
Schools (age 4-12)

voltijd Assen Einde instroom: 
31-01-2020, 
Einde opleiding 
31-01-2025

NL

34808 Bachelor Opleiding tot leraar 
Basisonderwijs

Education in Primary 
Schools (age 4-12)

voltijd Emmen  NL

34808 Bachelor Opleiding tot leraar 
Basisonderwijs

Education in Primary 
Schools (age 4-12)

voltijd Groningen  NL

34808 Bachelor Opleiding tot leraar 
Basisonderwijs

Education in Primary 
Schools (age 4-12)

voltijd Meppel  NL

34808 Bachelor Opleiding tot leraar 
Basisonderwijs

Education in Primary 
Schools (age 4-12)

deeltijd Assen NIEUW PER 
01-02-2020

NL

34808 Bachelor Opleiding tot leraar 
Basisonderwijs

Education in Primary 
Schools (age 4-12)

deeltijd Leeuwarden NIEUW PER 
01-02-2020

NL

35514 Bachelor International 
Teacher Education 
for Primary Schools 
(ITEps)

International 
Teacher Education 
for Primary Schools 
(ITEps)

voltijd Meppel  ENG

44136 Master Learning & 
Innovation

Learning & 
Innovation

deeltijd Leeuwarden  NL

49295 Master Master Educational 
Leadership

Master Educational 
Leadership

deeltijd Leeuwarden  NL

Academie Social Studies

80137 Ad Service, Welzijn & 
Zorg

Service, Social Work 
& Health

deeltijd Leeuwarden  NL

80137 Ad Service, Welzijn & 
Zorg

Service, Social Work 
& Health

deeltijd Emmen  NL

80137 Ad Service, Welzijn & 
Zorg

Service, Social Work 
& Health

voltijd Emmen NIEUW PER
01-09-2019

NL
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Croho/ISAT Niveau Naam opleiding Internationale naam 
opleiding

Onderwijs- 
vorm

Vestigings-
plaats

Einde instroom
Einde opleiding
Nieuwe  
opleiding

NL/ENG
Voertaal

34116 Bachelor Social Work Social Work voltijd Leeuwarden  NL

34116 Bachelor Social Work Social Work deeltijd Leeuwarden  NL

34610 Bachelor Culturele en 
Maatschappelijke 
Vorming

Cultural and Social 
Development

voltijd Leeuwarden 31-08-2017
31-08-2021

NL

34610 Bachelor Culturele en 
Maatschappelijke 
Vorming

Cultural and Social 
Development

deeltijd Leeuwarden 31-08-2017
31-08-2021

NL

34616 Bachelor Maatschappelijk 
Werk en 
Dienstverlening

Social Work and 
Social Services

voltijd Leeuwarden 31-08-2017
31-08-2021

NL

34616 Bachelor Maatschappelijk 
Werk en 
Dienstverlening

Social Work and 
Social Services

deeltijd Leeuwarden 31-08-2017
31-08-2021

NL

34617 Bachelor Sociaal 
Pedagogische 
Hulpverlening

Social Educational 
Care

voltijd Leeuwarden 01-09-2018
31-08-2023

NL

34617 Bachelor Sociaal 
Pedagogische 
Hulpverlening

Social Educational 
Care

deeltijd Leeuwarden 01-09-2018
31-08-2023

NL

35158 Bachelor Pedagogiek Educational Theory voltijd Leeuwarden  NL

35158 Bachelor Pedagogiek Educational Theory deeltijd Leeuwarden  NL

44113 Master Pedagogiek Educational Theory deeltijd Groningen  NL

44113 Master Pedagogiek Educational Theory deeltijd Zwolle  NL

49500 Master Social Work
(joint degree) 

Social Work
(joint degree)

deeltijd Leeuwarden joint degree 
met Hanze

NL

49500 Master Social Work 
(joint degree)

Social Work
(joint degree)

deeltijd Groningen joint degree 
met Hanze

NL

Stenden Hotel Management School

80041 Ad Hotel Management Hospitality  
Management

voltijd Leeuwarden  ENG

80041 Ad Hotel Management Hospitality  
Management

voltijd Emmen  ENG

80041 Ad Hotel Management Hospitality  
Management

deeltijd Leeuwarden  NL

80041 Ad Hotel Management Hospitality  
Management

duaal Leeuwarden  NL

80041 Ad Hotel Management Hospitality  
Management

duaal Emmen  NL

34411 Bachelor Hotel Management Hospitality  
Management

voltijd Leeuwarden  ENG

34411 Bachelor Hotel Management Hospitality  
Management

deeltijd Leeuwarden  ENG

34411 Bachelor Hotel Management Hospitality  
Management

duaal Leeuwarden  ENG

70134 Postinitiële 
master

International 
Hospitality 
and Service 
Management

International 
 Hospitality and  
Service Management

voltijd Leeuwarden  ENG

70134 Postinitiële 
master

International 
Hospitality 
and Service 
Management

International  
Hospitality and  
Service Management

deeltijd Leeuwarden  ENG
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Croho/ISAT Niveau Naam opleiding Internationale naam 
opleiding

Onderwijs- 
vorm

Vestigings-
plaats

Einde instroom
Einde opleiding
Nieuwe  
opleiding

NL/ENG
Voertaal

Academie Technology & Innovation

34263 Bachelor Bouwkunde Architecture  
and Construction 
Engineering

voltijd Leeuwarden  NL

34279 Bachelor Civiele Techniek Civil Engineering voltijd Leeuwarden  NL

30038 Bachelor Ruimtelijke 
ontwikkeling

Spatial Development voltijd Leeuwarden  NL

34371 Bachelor Mobiliteit Traffic and Transport 
Management

voltijd Leeuwarden 31-08-2015
31-08-2020

NL

34267 Bachelor Elektrotechniek Electrical and 
Electronic 
Engineering

voltijd Leeuwarden  NL

34421 Bachelor Technische  
Bedrijfskunde

Industrial 
Engineering & 
Management

voltijd Leeuwarden  NL

34421 Bachelor Technische  
Bedrijfskunde

Industrial 
Engineering & 
Management

deeltijd Leeuwarden  NL

81021 Bachelor Werktuigbouw
kunde

Mechanical 
Engineering

duaal Emmen 31-08-2019 
31-08-2024

NL

34280 Bachelor Werktuig
bouwkunde

Mechanical 
Engineering

duaal Emmen NIEUW PER
01-09-2019

NL

34280 Bachelor Werktuig
bouwkunde

Mechanical 
Engineering

voltijd Leeuwarden  NL

34280 Bachelor Werktuig
bouwkunde

Mechanical 
Engineering

voltijd Emmen  NL

35168 Bachelor Toegepaste 
 Wiskunde

Mathematical 
Engineering

voltijd Leeuwarden  NL

34397 Bachelor Biologie en 
 Medisch  
Laboratorium
onderzoek

Biology & Medical 
Laboratory Research

voltijd Leeuwarden 8.1 constructie 
met HVHL

NL

34397 Bachelor Biologie en 
 Medisch  
Laboratorium
onderzoek

Biology & Medical 
Laboratory Research

voltijd Emmen 8.1 constructie 
met HVHL

NL

34331 Bachelor Biotechnologie Biotechnology voltijd Leeuwarden 8.1 constructie 
met HVHL

NL

34396 Bachelor Chemie Chemistry voltijd Leeuwarden 8.1 constructie 
met HVHL

NL

34396 Bachelor Chemie Chemistry voltijd Emmen 8.1 constructie 
met HVHL

NL

34275 Bachelor Chemische 
Technologie

Chemical 
Engineering

voltijd Leeuwarden 8.1 constructie 
met HVHL

NL

70178 Postinitiële 
master

Polymer 
Engineering 
(joint degree)

Polymer Engineering
(joint degree)

deeltijd Emmen joint 
degree met 
Windesheim

NL

Thorbecke Academie

34464 Bachelor Bestuurskunde/ 
Overheids
management

Public Administration voltijd Leeuwarden  NL

34464 Bachelor Bestuurskunde/ 
Overheids
management

Public Administration deeltijd Leeuwarden 14-04-2016
31-08-2020

NL

34419 Bachelor European Studies European Studies voltijd Leeuwarden  NL 
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Croho/ISAT Niveau Naam opleiding Internationale naam 
opleiding

Onderwijs- 
vorm

Vestigings-
plaats

Einde instroom
Einde opleiding
Nieuwe  
opleiding

NL/ENG
Voertaal

39268 Bachelor Integrale 
Veiligheidskunde

Safety and Security 
Management

voltijd Leeuwarden  NL

39268 Bachelor Integrale 
Veiligheidskunde

Safety and Security 
Management

deeltijd Leeuwarden Nieuwe 
openstelling per 
01-09-2020

NL

39205 Bachelor HBORechten Law voltijd Leeuwarden  NL

Academie Vo & Mbo

35201 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Aardrijkskunde

Teacher Education 
in Geography

voltijd Leeuwarden  NL

35201 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Aardrijkskunde

Teacher Education 
in Geography

voltijd Groningen  NL

35201 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Aardrijkskunde

Teacher Education 
in Geography

deeltijd Leeuwarden  NL

35201 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Aardrijkskunde

Teacher Education 
in Geography

deeltijd Groningen  NL

35202 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad 
in Algemene 
Economie

Teacher Education 
in General Economics

voltijd Leeuwarden  NL

35202 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad 
in Algemene 
Economie

Teacher Education 
in General Economics

voltijd Groningen  NL

35202 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad 
in Algemene 
Economie

Teacher Education 
in General Economics

deeltijd Leeuwarden  NL

35202 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad 
in Algemene 
Economie

Teacher Education 
in General Economics

deeltijd Groningen  NL

35203 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Bedrijfseconomie

Teacher Education 
in Finance and 
Control

voltijd Leeuwarden  NL

35203 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Bedrijfseconomie

Teacher Education 
in Finance and 
Control

voltijd Groningen  NL
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Croho/ISAT Niveau Naam opleiding Internationale naam 
opleiding

Onderwijs- 
vorm

Vestigings-
plaats

Einde instroom
Einde opleiding
Nieuwe  
opleiding

NL/ENG
Voertaal

35203 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Bedrijfseconomie

Teacher Education 
in Finance and 
Control

deeltijd Leeuwarden  NL

35203 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Bedrijfseconomie

Teacher Education 
in Finance and 
Control

deeltijd Groningen  NL

35301 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Biologie

Teacher Education 
in Biology

voltijd Leeuwarden  NL

35301 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Biologie

Teacher Education 
in Biology

voltijd Groningen  NL

35301 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Biologie

Teacher Education 
in Biology

deeltijd Leeuwarden  NL

35301 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Biologie

Teacher Education 
in Biology

deeltijd Groningen  NL

35193 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Duits

Teacher Education 
in German

voltijd Leeuwarden  NL

35193 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Duits

Teacher Education 
in German

voltijd Groningen  NL

35193 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Duits

Teacher Education 
in German

deeltijd Leeuwarden  NL

35193 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Duits

Teacher Education 
in German

deeltijd Groningen  NL

35195 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Engels

Teacher Education 
in English

voltijd Leeuwarden  NL

35195 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Engels

Teacher Education 
in English

voltijd Groningen  NL
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Croho/ISAT Niveau Naam opleiding Internationale naam 
opleiding

Onderwijs- 
vorm

Vestigings-
plaats

Einde instroom
Einde opleiding
Nieuwe  
opleiding

NL/ENG
Voertaal

35195 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Engels

Teacher Education 
in English

deeltijd Leeuwarden  NL

35195 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Engels

Teacher Education 
in English

deeltijd Groningen  NL

35196 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Frans

Teacher Education 
in French

voltijd Leeuwarden  NL

35196 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Frans

Teacher Education 
in French

voltijd Groningen  NL

35196 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Frans

Teacher Education 
in French

deeltijd Leeuwarden  NL

35196 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Frans

Teacher Education 
in French

deeltijd Groningen  NL

35144 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Fries

Teacher Education 
in Frisian

voltijd Leeuwarden  NL

35144 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Fries

Teacher Education 
in Frisian

deeltijd Leeuwarden  NL

35197 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Geschiedenis

Teacher Education 
in History

voltijd Leeuwarden  NL

35197 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Geschiedenis

Teacher Education in 
History

voltijd Groningen  NL

35197 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Geschiedenis

Teacher Education 
in History

deeltijd Leeuwarden  NL

35197 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Geschiedenis

Teacher Education 
in History

deeltijd Groningen  NL
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Croho/ISAT Niveau Naam opleiding Internationale naam 
opleiding

Onderwijs- 
vorm

Vestigings-
plaats

Einde instroom
Einde opleiding
Nieuwe  
opleiding

NL/ENG
Voertaal

35388 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Gezondheidszorg 
en Welzijn

Teacher Education 
in Welfare and 
Health Care

voltijd Leeuwarden  NL

35388 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Gezondheidszorg 
en Welzijn

Teacher Education 
in Welfare and 
Health Care

voltijd Groningen  NL

35388 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Gezondheidszorg 
en Welzijn

Teacher Education 
in Welfare and 
Health Care

deeltijd Leeuwarden  NL

35388 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Gezondheidszorg 
en Welzijn

Teacher Education 
in Welfare and 
Health Care

deeltijd Groningen  NL

35411 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Maatschappijleer

Teacher Education 
in Social Studies

voltijd Leeuwarden  NL

35411 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Maatschappijleer

Teacher Education 
in Social Studies

voltijd Groningen  NL

35411 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Maatschappijleer

Teacher Education 
in Social Studies

deeltijd Leeuwarden  NL

35411 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Maatschappijleer

Teacher Education 
in Social Studies

deeltijd Groningen  NL

35261 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Natuurkunde

Teacher Education 
in Physics

voltijd Leeuwarden  NL

35261 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Natuurkunde

Teacher Education 
in Physics

deeltijd Leeuwarden  NL

35198 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Nederlands

Teacher Education 
in Dutch

voltijd Leeuwarden  NL
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Croho/ISAT Niveau Naam opleiding Internationale naam 
opleiding

Onderwijs- 
vorm

Vestigings-
plaats

Einde instroom
Einde opleiding
Nieuwe  
opleiding

NL/ENG
Voertaal

35198 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Nederlands

Teacher Education 
in Dutch

voltijd Groningen  NL

35198 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Nederlands

Teacher Education 
in Dutch

deeltijd Leeuwarden  NL

35198 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Nederlands

Teacher Education 
in Dutch

deeltijd Groningen  NL

35421 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Omgangskunde

Teacher Education 
in Social Skills

voltijd Leeuwarden  NL

35421 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Omgangskunde

Teacher Education 
in Social Skills

voltijd Groningen  NL

35421 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Omgangskunde

Teacher Education 
in Social Skills

deeltijd Leeuwarden  NL

35421 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Omgangskunde

Teacher Education 
in Social Skills

deeltijd Groningen  NL

35199 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Scheikunde

Teacher Education 
in Chemics

voltijd Leeuwarden  NL

35199 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Scheikunde

Teacher Education 
in Chemics

voltijd Groningen  NL

35199 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Scheikunde

Teacher Education 
in Chemics

deeltijd Leeuwarden  NL

35199 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Scheikunde

Teacher Education 
in Chemics

deeltijd Groningen  NL

35221 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Wiskunde

Teacher Education in 
Mathematics

voltijd Leeuwarden  NL
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Croho/ISAT Niveau Naam opleiding Internationale naam 
opleiding

Onderwijs- 
vorm

Vestigings-
plaats

Einde instroom
Einde opleiding
Nieuwe  
opleiding

NL/ENG
Voertaal

35221 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Wiskunde

Teacher Education 
in Mathematics

voltijd Groningen  NL

35221 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Wiskunde

Teacher Education 
in Mathematics

deeltijd Leeuwarden  NL

35221 Bachelor Opleiding tot 
leraar voortgezet 
onderwijs van de 
tweede graad in 
Wiskunde

Teacher Education 
in Mathematics

deeltijd Groningen  NL

39100 Bachelor Docent Beeldende 
Kunst en 
Vormgeving

Fine Art and Design 
in Education

voltijd Leeuwarden  NL

34745 Bachelor Docent Theater Theatre in Education voltijd Leeuwarden  NL

35525 Bachelor International 
Teacher Education 
for Secondary 
Schools (ITESS)

International Teacher 
Education for 
Secondary Schools 
(ITESS)

voltijd Groningen  ENG

49501 Master Kunsteducatie 
(joint degree)

Education in Arts
(joint degree)

deeltijd Groningen joint degree 
met Hanze

NL

45275 Master Leraar Algemene 
Economie

Teacher Education 
in General Economics

deeltijd Groningen  NL

45265 Master Leraar Duits Teacher Education 
in German

deeltijd Groningen  NL

45262 Master Leraar Engels Teacher Education
 in English

deeltijd Groningen  NL

45276 Master Leraar Fries Teacher Education 
in Frisian

deeltijd Groningen  NL

45272 Master Leraar Natuurkunde Teacher Education 
in Physics

deeltijd Groningen  NL

45269 Master Leraar Nederlands Teacher Education 
in Dutch

deeltijd Groningen  NL

45263 Master Leraar Wiskunde Teacher Education 
in Mathematics

deeltijd Groningen  NL
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Bijlage 4: Raad van toezicht
Gegevens leden raad van toezicht per 31 december 2019 

De heer drs. H.H. (Hayo) Apotheker (1950)
Voorzitter raad van toezicht
Lid remuneratiecommissie, lid werving & selectiecommissie en voorzitter transitiecommissie

Benoemingsperiode: 01-01-2018 t/m 31-12-2021

Hoofdfunctie: waarnemend burgemeester gemeente NoardeastFryslân 
Nevenfuncties: 
 › lid bestuur stichting Cambuur Leeuwarden
 › voorzitter raad van commissarissen stichting Acantus
 › voorzitter raad van toezicht stichting Beheer Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof

Nationaliteit: Nederlands

De heer J.N.M. (Hans) Haerkens MIB (1958)
Vicevoorzitter raad van toezicht
Voorzitter remuneratiecommissie, voorzitter werving & selectiecommissie, lid transitiecommissie, lid commissie 
onderwijs, onderzoek & internationalisering

Benoemingsperiode: 01-01-2018 t/m 31-12-2020

Hoofdfunctie: directeur Haerkens Resultancy B.V. 
Nevenfuncties:
 › Lid raad van commissarissen woningcorporatie Elkien
 › Lid algemeen bestuur waterschap Hunze en Aa’s
 › Lid raad van toezicht VeenbrandLid raad van toezicht kunst & cultuur 
 › Kwartiermaker Green Planet
 › Directeur Noordelijk Cultuurfonds
 › Lid raad van advies Vereniging Scholen voor Ondernemend Leren
 › Lid deskundigencommissie tender toerisme en recreatie Waddenfonds
 › Voorzitter bestuur Stichting Bevrijdingsfestival Drenthe
 › Lid landelijke jury Drentse cultuurprijzen
 › Voorzitter buurtvereniging De Hamerlanden

Nationaliteit: Nederlands
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Mevrouw J.G. (Anneke) Beukers-Maatje MGM (1955)
Voorzitter commissie onderwijs, onderzoek & internationalisering 

Benoemingsperiode: 01-01-2018 t/m 31-03-2020

Hoofdfunctie: eigenaar Anneke Beukers Advies
Nevenfuncties:
 › lid raad van Commissarissen Sociale Werkvoorziening Almelo (Soweco)
 › lid Provinciale Staten Overijssel
 › Lid bestuur stichting Steunfonds Stenden Hogeschool, voorheen Christelijke Hogeschool Nederland

Nationaliteit: Nederlands

De heer drs. T. (Tom) Cohen (1966)
Voorzitter auditcommissie

Benoemingsperiode: 01-01-2018 t/m 30-11-2021

Hoofdfunctie: algemeen directeur Oogcentrum NoordHolland
Nevenfuncties:
 › lid bestuur branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) 
 › lid raad van toezicht ROC Horizon College

Nationaliteit: Nederlands

De heer drs. K.H.A. (Kees) van Anken (1951)
Lid auditcommissie

Benoemingsperiode: 01-01-2018 t/m 31-12-2021

Hoofdfunctie: eigenaar Van Anken Ontwikkeling & Advies
Nevenfuncties:
 › voorzitter raad van toezicht stichting Thuiszorg het Friese Land
 › voorzitter bestuur stichting Zwerfjongeren Nederland
 › voorzitter atletiekvereniging Leonitas Leeuwarden
 › lid adviescommissie Kansfonds provincie Fryslân
 › lid bestuur stichting Vrienden van Talant
 › voorzitter stichting SOM ondersteuning mensen met een beperking

Nationaliteit: Nederlands
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De heer prof. dr. F.C. (Frans) Roozen (1959)
Lid auditcommissie, lid transitiecommissie, lid werving & selectiecommissie, lid remuneratiecommissie

Benoemingsperiode: 01-09-2018 t/m 31-08-2022

Hoofdfunctie: 
 › hoogleraar management accounting en control, VU Amsterdam
 › eigenaar Forward Finance B.V.

Nevenfuncties:
 › voorzitter dagelijks bestuur Center for Executive Education, VU Amsterdam
 › lid curatorium opleiding Compliance & Integrity Management, VU Amsterdam
 › lid raad van toezicht Esprit Scholengroep
 › lid raad van advies Vereniging van Register Controllers

Nationaliteit: Nederlands

Mevrouw drs. F. (Farah) Karimi (1960)
Lid commissie onderwijs, onderzoek & internationalisering

Benoemingsperiode: 01-09-2018 t/m 31-08-2022

Hoofdfunctie: eigenaar Farah Karimi Advies & Strategie
Nevenfuncties:
 › lid raad van advies Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
 › lid raad van advies Netherlands Network for Human Rights Research
 › voorzitter bestuur Writers Unlimited
 › lid raad van commissarissen FMO, de Nederlandse Ontwikkelingsbank
 › lid Eerste Kamer der Staten Generaal

Nationaliteit: Nederlands en Iraans

De heer drs. D. (Dave) Pieters (1978)
Lid commissie onderwijs, onderzoek & internationalisering

Benoemingsperiode: 01-03-2018 t/m 28-02-2022

Hoofdfunctie: CEO/Algemeen directeur PontMeyer Handelsbedrijven B.V. (met ingang van 1 januari 2020)

Nationaliteit: Nederlands
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Bijlage 5: Bestuur en management
Mevr. Ir. E. Schaper MBA 
Academies
Academie International Business Administration (tot 01-09-2019)
Academie Communication & Creative Business (tot 01-09-2019)
Academie Technology & Innovation
Academie ICT & Creative Business (vanaf 01-09-2019)
Academie Maritiem Instituut Willem Barentz (vanaf 01-09-2019

Diensten/verbindingseenheden
Dienst HRM (tot 01-09-2019)
Dienst Marketing & Communicatie 
Secretariaat College van Bestuur
Bestuursstaf
Expertnet
Verbindingseenheid R&D Zwaartepunten en Contractactiviteiten (vanaf 01-09-2019)

Beleids- en aandachtsgebieden
Eerste contactpersoon locatie Friesland (tot 01-09-2019)
Algemeen bestuur
Strategieontwikkeling (o.m. Instellingsplan) 
Contactpersoon raad van toezicht/medezeggenschap 
Regie Implementatie Fusie 
Externe profilering
Externe contacten: Vereniging Hogescholen, Den Haag, OCW, etc. 
Politiek bestuurlijke contacten Friesland, Groningen en Drenthe
Bestuur Stichting Simulator Training Nautisch Onderwijs/Maritiem Holland (vanaf 01-09-2019)
Instellingstoets Kwaliteitszorg
Lid algemene vergadering Vereniging Hogescholen
Lid bestuurscommissie Arbeidsvoorwaarden Vereniging Hogescholen
Adviesraad Elfde Faculteit/UCF 
Voorzitter Raad van Toezicht Centre of Expertise of Water Technology (CEW)
Lid Bestuur Innovatiepact Fryslân
Lid bestuur Zestor 
Voorzitter Raad van Advies Fries Sociaal Planbureau
Lid bestuur VNO NCW Friesland

Nevenactiviteiten 
Lid Raad van Toezicht COU Willibrord
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Drs. J. van Iersel
Tot 1 september 2019

Academies
Academie Social Studies
Academie Gezondheidszorg
Academie Leisure & Tourism
Academie Commerce & International Business
Thorbecke Academie
Maritiem Instituut Willem Barentsz

Dienst/verbindingseenheid
Dienst Onderwijs en Onderzoekskwaliteit
Dienst Finance, Control & Procurement
Dienst Onderwijslogistiek en Studentondersteuning
Dienst Verbindingseenheid R&D Onderwijs en Onderzoek

Beleids- en aandachtsgebieden Onderwijsbeleid
Kwaliteitsbeleid inclusief de IC’s
Studenttevredenheid (NSE)
Eerste contactpersoon locaties Emmen en Terschelling
Bestuur Stichting Studiestad
Kennispoort Emmen
Lid bestuurscommissie bekostiging, Vereniging Hogescholen
Bestuurslid Drentse Program Board Dutch Tech Zone 
Bestuurslid Stichting Leeuwarden Studiestad
Lid Healthy Ageing Network Noord Nederland
Secretaris SSTNO (Stichting Simulator Training Nautisch Onderwijs)
Lid Maritieme Academie Holland

Nevenactiviteiten
Vice voorzitter raad van toezicht Catent 
Vice voorzitter raad van toezicht Frion 

Drs. M.E.J. Merkx MBA
Vanaf 12 september 2019

Dienst/verbindingseenheid
Dienst Onderwijs en Onderzoekskwaliteit
Dienst Finance, Control & Procurement
Dienst Onderwijslogistiek en Studentondersteuning
Dienst HRM
Dienst Fysieke leer/werkomgeving
Dienst Digitale leer/werkomgeving

Beleids- en aandachtsgebieden
Bedrijfsvoering/dienstverlening en organisatieontwikkeling

Nevenactiviteiten
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Kolom
Voorzitter Raad van Toezicht van Het Cultuurgebouw
Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Fleurage residences
Voorzitter Raad van Toezicht C4C
Voorzitter bestuur Glashouwer Producties
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Drs. K.W. van der Hoek
Academies
Academie Zorg
Academie Welzijn
Academie Business & Commerce
Academie Economics & Logistics
Academie IABA
Thorbecke Academie
Academie Primair Onderwijs
Academie Vo & Mbo
Academy Tourism & Leisure
Academie Stenden Hotelmanagement School en Stenden Hotel en MeetingU
Academie Communication & Creative Business

Diensten/verbindingseenheden
Verbindingseenheid O&O
Verbindingseenheid Internationaal Profiel
Dienst Onderwijs en Onderzoekskwaliteit

Beleids- en aandachtsgebieden
Internationaliseringsbeleid en IC’s
Onderzoeksbeleid
Onderwijsbeleid
Kwaliteitsafspraken
Studenttevredenheid NSE

Eerste contactpersoon locaties Groningen, Assen en Meppel
Stichting Steunfonds Stenden
Bestuur Vonkt!
Bestuur verkiezing Friese Onderneming van het jaar
Lid bestuurscommissie Internationalisering Vereniging Hogescholen
Lid stuurgroep Lerarenopleidingen Vereniging Hogescholen 
Voorzitter Stuurgroep Aansluitingsnetwerk VoHo Fryslân

Nevenactiviteiten 
Gemeenteraadslid Westerkwartier
Voorzitter VV Grijpskerk
Bestuurslid Stichting Knappe Koppen (Fryslân Unlimited)
Bestuur Stichting Verkiezing Friese Onderneming van het Jaar
Voorzitter raad van toezicht Waddengroep
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Bijlage 6: Rapportage HMR over besteding  
van de studievoorschotmiddelen 
De HMR is nauw betrokken bij de inzet studievoorschotmiddelen. Dit gebeurt al in een vroeg stadium, namelijk 
tijdens de plan en uitvoeringsfase. Hierdoor houdt de raad vinger aan de pols.

Derhalve is de raad gevraagd om in de periode 2019-2024 jaarlijks terug te blikken op de daadwerkelijke inzet 
van de studievoorschotmiddelen en zoveel vaker indien nodig. De rapportage is mede opgebouwd naar aanlei
ding van de thema’s die in 2019 zijn uitgevoerd: ‘Invoering, monitoring en onderzoek DBE’, ‘Onderwijsdifferentia
tie en portfoliobeleid’, ‘Onderwijsfaciliteiten: Ateliers en digitale hogeschool’ en ‘Professionalisering docenten’. 

Traject studievoorschotmiddelen / kwaliteitsafspraken
Omdat dit de eerste keer is dat de hogeschoolmedezeggenschapsraad (HMR) een rapportage aanlevert, zet de 
raad eerst kort uiteen wat hier aan vooraf is gegaan (lees: ten grondslag ligt). In 2018 zijn er principeafspraken 
gemaakt tussen de bijzondere medezeggenschapsraad, welke zitting had tijdens de fusieperiode, en het college 
van bestuur. Deze afspraken waren de basis van de gesprekken tussen studenten, medewerkers en CvB om tot 
de kwaliteitsafspraken te komen, zoals deze per 2019 zijn gemaakt tussen het CvB, de HMR en de Raad van 
Toezicht. Deze afspraken staan in het document ‘Leren in Kwaliteit’. 

De studentgeleding is het meest betrokken geweest bij de gesprekken rond de kwaliteitsafspraken. Vanaf 
februari 2019 heeft deze geleding regelmatig met het CvB en de werkgroep over de kwaliteitsafspraken overleg 
gehad over hoe dit alles vorm te geven. De raad heeft de studentgeleding de opdracht meegegeven om het 
onderwerp zo breed mogelijk in de organisatie bekend te maken en hier ook de input vandaan te halen.  
Dit gebeurde onder andere door ‘roadshows’, waarbij leden van de HMR en leden van het CvB vragen input 
ophaalden uit het werkveld. Deze ‘roadshows’ waren binnen de organisatie ook wel bekend als de ‘bieren 
bitterballen’sessie, waarbij iedereen op een ontspannen manier vrij kon zijn inbreng leveren. 

Vanaf medio 2019 zijn de sessies tussen HMR en CvB geïntensiveerd en hebben beide partijen wekelijks contact 
met elkaar over de stand van zaken, welke stuurgroep hoe ver was met de uitwerking van de plannen, wat wel en 
niet haalbaar is, wat wel en geen kwaliteitsafspraken zijn, etc. Begin oktober 2019 gingen de RvT, CvB en de HMR 
akkoord met het definitieve plan. De uitwerkingen van dit plan, zijn terug te vinden in de verschillende thema’s, 
welke hieronder verder worden toegelicht. 

Invoering, monitoring en onderzoek DBE
De HMR is gedurende het jaar vooral bijgepraat over de voortgang van de invoering en monitoring van DBE.  
De raad constateert dat DBE dat de implementatie hiervan op schema ligt en er zorgvuldig geëvalueerd en 
gemonitord wordt. Studenten die met DBE werken zijn hier grotendeels positief over, de uitvalcijfers qua studenten 
binnen DBE, waren gematigd positief tot positief ten opzichte van voorgaande onderwijsuitvoering (PGO en CGO).

Onderwijsdifferentiatie
De HMR is blij met de programma’s Service Welzijn & Zorg (Ad) en Design Driven Innovation (MA). De raad ziet 
vooral toegevoegde waarde doordat beide programma’s tot stand zijn gekomen door nauwe samenwerking met 
het werkveld. 

Onderwijsfaciliteiten: ateliers en digitale hogeschool
De HMR blikt hier terug op de, volgens de raad, belangrijkste onderwerpen, namelijk ateliers en digitale leer en 
werkomgeving.

Ateliers
De reeds ingerichte ateliers zijn volgens de raad van toegevoegde waarde op het DBE onderwijs. Er komen 
diverse geluiden van de achterban binnen bij de raad, waaruit blijkt dat men de ateliers erg waardeert. Er dient 
nog veel te gebeuren in de komende jaren voor de overige opleidingen waarbij de fysieke onderwijsomgeving 
nog niet zodanig is ingericht dat werken in ateliers mogelijk is, maar de raad heeft vertrouwen dat dit   
gerealiseerd wordt.
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Digitale leer- en werkomgeving
Mede door de fusie tussen de hogescholen NHL en Stenden ontstonden er voor de studenten problemen 
omtrent het gebruik van programma’s, leeromgevingen en applicaties. Deze problemen zijn verholpen in de loop 
van 2019. Het resultaat hiervan is dat het voor zowel student als medewerker dat ‘ICT’ weer een bijdrage levert 
om zaken te vergemakkelijken, in plaats van belemmerend te werken. De inzet van de diverse ondersteunde 
diensten heeft hier een belangrijke rol in gespeeld. De uitrol van de digicoaches om de studenten en mede
werkers te helpen bij de diverse migraties is als positief ervaren. 
De medezeggenschap is tevens betrokken bij het ‘SIS’proces. Dit proces is nog gaande.

Professionalisering docenten
De raad ziet dat er in 2019 diverse ‘programma’s zijn aangeboden aan medewerkers, zoals vooraf was afgespro
ken. Professionalisering van docenten binnen DBE blijft een aandachtspunt voor de raad. 
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Bijlage 7: Internationalisation Advisory Board 
NHL Stenden wordt voor de ontwikkeling van het internationale onderwijs en onderzoeksbeleid bijgestaan door 
de Internationalisation Advisory Board. De board bestaat uit vijf leden en vergadert twee maal per jaar.

Leden: 
Prof. Stephen Dunnett, SUNY at Buffalo, NY, USA
Prof. Jiang Bo, Tongji University, Shanghai, P.R. China
Prof. dr. Hans de Wit, CHEI, Universita Cattolica del Sacro Cuore, Milan, Italy, 
2015 Director Center for International Higher Education Lynch School of Education, Boston College
Drs. Hanneke Teekens, Chair of the Board at AFS Intercultural Programmes Netherlands and board member a.i. 
Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB)
Mr. Jan Roersma, Hospitality Support Group, Amsterdam, The Netherlands
 
Ex officio:
Mrs. Ir. Erica Schaper MBA President of the Executive Board
Drs. KlaasWybo van der Hoek, VicePresident of the Executive Board
Drs. Wayne Johnson, Head of Sites and Internationalisation (Secretary to the IAB)
Dr. Robert Coelen, Professor of applied sciences, Internationalisation of Higher Education
Mrs. Andrine van Weelden, LLM, Secretary to the Executive Board
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Geconsolideerde jaarrekening 2019

1 Algemeen

1.1 Jaarrekening en algemeen jaarverslag
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de Regeling jaar
verslaggeving onderwijs, Titel 9 Boek 2 BW, en Hoofdstuk 660 van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving en 
de stellige uitspraken van de overige hoofdstukken van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, uitgegeven 
door de Raad voor de Jaarverslaggeving en met de bepalingen van de Wet normering bezoldiging top
functionarissen publieke en semipublieke sector (‘WNT‘).

1.2 Vestigingsadres en inschrijving handelsregister
De Stichting NHL Stenden Hogeschool heeft haar statutaire zetel in de gemeente Leeuwarden en is feitelijk 
gevestigd aan de Rengerslaan 10, 8900 CB Leeuwarden. De Stichting NHL Stenden Hogeschool is ingeschreven 
bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41002686.

1.3 Fusie tot Stichting NHL Stenden Hogeschool
Per 1 januari 2018 is de fusie gerealiseerd tussen de twee hogescholen Stichting NHL en Stichting Stenden 
Hogeschool. De Stichting NHL heeft als verkrijgende stichting het vermogen, de rechten en de verplichtingen 
overgenomen van de Stichting Stenden Hogeschool door middel van de ‘samensmelting van belangen’ 
 methode, waarna deze stichting ophield te bestaan. Aansluitend is de naam van de Stichting NHL gewijzigd in 
Stichting NHL Stenden Hogeschool. De naam van de fusiehogeschool is gewijzigd in NHL Stenden Hogeschool. 
Er zijn vanwege de fusie geen activiteiten beëindigd of afgestoten. 

1.4 Schattingen en vergelijking met voorgaand jaar
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt het bestuur van de 
Stichting NHL Stenden Hogeschool zich verschillende oordelen en schattingen die essentieel kunnen zijn voor de 
in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste 
inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen 
opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten.
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van het 
voorgaande jaar.
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Geconsolideerde balans per 31 december 2019  
(na voorgestelde resultaatsbestemming) (x € 1.000)

Activa 31 december 2019 31 december 2018

Vlottende activa

1.1.2. Materiële vaste activa

1.1.2.1. Bedrijfsgebouwen en terreinen 124.970 113.365 

1.1.2.2.  Inventaris en apparatuur 29.827 25.748 

1.1.2.3.  In uitvoering en vooruitbetalingen 4.317 8.802 

1.1.2.4.  Egalisatierekening 5.808 6.055

153.306 141.860 

1.1.3.  Financiële vaste activa

1.1.3.2.  Andere deelnimingen 137 137 

1.1.3.3.  Overige langlopende vorderingen 31 21 

 168  158 

153.474 142.018 

1.2.1.  Voorraden 201 206 

1.2.2.  Vorderingen

1.2.2.1.  Debiteuren 4.415 3.237 

1.2.2.4.  Kortlopende vorderingen op groepsmaatschappijen 121 394 

1.2.2.15.  Overige kortlopende vorderingen en overlopende activa 6.662 6.040 

11.198 9.671 

1.2.4. Liquide middelen 19.746 46.477 

31.145 56.354

Totaal activa 184.619 198.372 

Passiva

2.1.  Eigen vermogen 59.261 59.672 

2.2.  Voorzieningen

2.2.1.  Personele voorzieningen 12.145 10.620 

2.2.4.  Belastingvoorziening 71 196 

12.216 10.816 

2.3.  Langlopende schulden

2.3.3.  Schulden aan kredietinstellingen 46.577 60.541 

2.4.  Kortlopende schulden

2.4.3.  Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 3.965 4.964 

2.4.8. Crediteuren 13.408 11.046 

2.4.9. Belastingen en premies sociale verzekeringen 7.133 7.179 

2.4.10.  Schulden terzake van pensioenen 2.027 1.818 

2.4.12.  Overige schulden en overlopende passiva 40.032 42.336 

66.565 67.343 

Totaal passiva 184.619 198.372 
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Geconsolideerde staat van baten en lasten over 2019 (x € 1.000)

2019 Begroting 
2019

2018

3.  Baten

3.1. Rijksbijdragen  152.995  145.402  147.305

3.2. Subsidiebaten  3.726  3.741  5.690 

3.3.  College, cursus, les en examengelden  48.671 45.369  50.304

3.4.  Baten in opdracht van derden  10.051 8.111  7.209

3.5.  Overige baten  5.482 5.015  9.984

Totaal baten 220.925 207.638 220.492

4.  Lasten

4.1.  Personele lasten 162.209 152.623 160.165

4.2.  Afschrijvingen 11.341 12.712 11.837

4.3.  Huisvestingslasten 12.057 9.430 12.163

4.4.  Overige lasten 34.507 33.713 33.204

Totaal lasten 220.114 208.479 217.369

Saldo baten en lasten 811 842 3.123

6.   Financiële baten en lasten 1.226 1.417 1.737

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen -415 -2.258 1.386

7.   Resultaat deelnemingen  -  - 14

8.  Belastingen 40  - 133

Resultaat na belastingen -455 -2.258 1.505
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2019 (x € 1.000)

Kasstroom uit operationele activiteiten 2019 2018

Saldo baten en lasten 811 3.123

Aanpassingen voor aansluiting bedrijfsresultaat

 Afschrijvingen 11.341 11.837

 Mutaties voorzieningen 1.400 2.877

12.741 14.714

Verandering in werkkapitaal

 voorraden 5 6

 vorderingen 1.800 804 

  kortlopende schulden (exclusief schulden aan kredietinstellingen) 221 5.104

 kortlopende schulden investeringsactiviteiten 3.307  - 

4.881 4.306

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Finaciële baten en lasten 1.226  1.737 

Vennootschapsbelasting 40 133 

Overige resultaten uit deelnemingen  - 14 

1.266 1.618 

Kasstroom uit operationele activiteiten 7.405 20.525

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

Investeringen in materiële vaste activa 19.450 14.148 

Desinvesteringen in materiële vaste activa  - 1.657

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -19.450 -12.491 

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Opgenomen langlopende schulden  - 25.000

Aflossing langlopende schulden 14.964 4.443 

Mutatie overige langlopende vorderingen 10 5

Mutatie vordering op groepsmaatschappijen 273 5

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -14.701 20.567

Koers en omrekeningsverschillen op geldmiddelen 15 99

Mutatie liquide middelen 26.731 28.700 

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

Stand per 1 januari 46.477 17.777

Mutatie 26.731 28.700 

Stand per 31 december 19.746 46.477
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemeen

Activiteiten
De activiteiten van Stichting NHL Stenden Hogeschool, statutair gevestigd te Leeuwarden, bestaan voornamelijk 
uit het doen verzorgen en doen ontwikkelen van hoger beroepsonderwijs en het daarmee verband houdende of 
het daartoe bevorderlijke onderzoek.

Groepsverhoudingen
In de geconsolideerde jaarrekening zijn verwerkt de financiële gegevens van het groepshoofd Stichting
NHL Stenden Hogeschool, statutair gevestigd in de gemeente Leeuwarden en van haar groepsmaatschappijen
waarin zij een overheersende zeggenschap heeft, te weten:
 › Stichting Steunfonds Stenden Hogeschool, te Leeuwarden;
 › Stichting Management Trainingscentrum, te Leeuwarden;
 › Wyswert Beheer B.V., te Leeuwarden; 

 › Stenden University Hotel B.V., te Leeuwarden;
 › Stenden Professionals B.V., te Leeuwarden;
 › Stenden Masters B.V., te Leeuwarden (ontbonden in 2019);
 › Stenden University Qatar B.V., te Leeuwarden;
 › Stenden University Asia B.V., te Leeuwarden; 
 › Stenden University South Africa B.V., te Leeuwarden;
  › Educational Institute for Service Studies PTY Ltd, te Port Alfred (Zuid Afrika);
 › NHL Services B.V. te Leeuwarden;
 › NHL Plus B.V. te Leeuwarden (ontbonden in het najaar van 2019);
 › Beheersorganisatie Kenniscampus Leeuwarden B.V. te Leeuwarden;
 › Kenniscampus Beheer B.V. te Leeuwarden;
 › Kenniscampus C.V. te Leeuwarden.

Tevens is Wyswert Beheer B.V. voor 50% aandeelhouder in Stenden University Qatar joint venture Beheers
organisatie Kenniscampus Leeuwarden B.V en Kenniscampus Beheer B.V. Voorts heeft zij een 48% belang in 
Kennis campus C.V. en via de Kenniscampus Beheer B.V. een indirect belang van 2%. De deelnemingen zijn 
statutair gevestigd te Leeuwarden.

Stichting Praktijk en Wetenschap is op 11 september 2014 opgericht en behoort tot de groepsmaatschappijen 
van Stichting NHL Stenden Hogeschool. De stichting is niet meegeconsolideerd in 2019, omdat er tot op  
heden geen activiteiten zijn ontplooid binnen deze stichting en derhalve geen financiële mutaties hebben 
plaats gevonden.

De Stichting NHL Stenden Hogeschool bezit 100% van de aandelen in NHL Services B.V. en NHL Plus B.V. en heeft 
daarin de volledige zeggenschap. NHL Services B.V. bezit 50% van de aandelen in de Beheersorganisatie Kennis
campus Leeuwarden B.V. De Stichting NHL Stenden Hogeschool bezit 50% van de aandelen in de Kenniscampus 
Beheer B.V. en heeft een direct belang in de Kenniscampus C.V. van 48% en via de Kenniscampus Beheer B.V. een 
indirect belang van 2%. In 2019 is NHL Plus B.V. ontbonden.

Door de fusie per 1 januari 2018 zijn de rechtspersonen Beheersorganisatie Kenniscampus Leeuwarden B.V., 
Kenniscampus Beheer B.V. en Kenniscampus C.V. voor de volledige zeggenschap in beheer gekomen van  
de Stichting NHL Stenden Hogeschool. Deze rechtspersonen zijn derhalve volledig opgenomen in de consolida
tie van de Stichting NHL Stenden Hogeschool. De genoemde rechtspersonen hebben hun statutaire zetel 
in  Leeuwarden.

De Stichting NHL Stenden Hogeschool bezit daarnaast nog 50% van de aandelen in NHL Bedrijfsopleidingen  
ICT B.V., maar heeft daarin geen beslissende zeggenschap. De activiteiten van deze B.V. zijn al geruime tijd 
geleden beëindigd en de deelneming is afgewaardeerd tot nihil. Deze B.V. wordt daardoor niet opgenomen in 
de consolidatie.
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Presentatie van cijfers
De bedragen in de jaarrekening, tabellen en toelichtingen zijn allen in duizenden Euro’s. Als gevolg van afron
dingen zijn in een beperkt aantal gevallen geringe verschillen ontstaan in tellingen. Deze kleine afrondings
verschillen tasten de getrouwheid niet aan en zijn geen belemmering voor het verkrijgen van het vereiste inzicht. 
In de balans, de staat van baten en lasten en kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen die verwijzen naar 
de genummerde toelichting.

Consolidatie
In de consolidatie van de Stichting NHL Stenden Hogeschool worden de financiële gegevens van de instelling 
opgenomen, samen met haar groepsmaatschappijen en andere instellingen waarop zij een overheersende 
zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. De geconsolideerde jaarrekening is 
opgesteld met toepassing van de grondslagen voor de waardering en de resultaatbepaling van de Stichting  
NHL Stenden Hogeschool.

Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarop de instelling overheersende zeggenschap, direct of indirect, 
kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enig andere wijze de 
financiële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële 
stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend op balansdatum.

De groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop de Stichting NHL Stenden Hogeschool een over
heersende zeggenschap kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, worden in de consolidatie 
betrokken. De onderlinge verhoudingen en transacties worden hierbij geëlimineerd. Het eventuele aandeel van 
derden in het groepsvermogen en in het groepsresultaat wordt afzonderlijk vermeld. Deelnemingen worden niet 
betrokken in de consolidatie, wanneer daarop geen overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend 
(geassocieerde deelnemingen).

Een belang in een joint venture wordt proportioneel geconsolideerd. Van een joint venture is sprake, indien als 
gevolg van een overeenkomst tot samenwerking, de zeggenschap door de deelnemers gezamenlijk wordt 
uitgeoefend.

Intercompany transacties, intercompany winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen groepsmaat
schappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëlimineerd, voor zover de 
resultaten niet door transacties met derden buiten de groep zijn gerealiseerd. Ongerealiseerde verliezen op 
intercompany transacties worden ook geëlimineerd, tenzij er sprake is van een bijzondere waardevermindering. 
Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen 
zijn, waar nodig, gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de groep.

Verbonden partijen
Als verbonden partijen worden aangemerkt alle rechtspersonen waarop overheersende zeggenschap, gezamen
lijke zeggenschap of invloed van betekenis kan worden uitgeoefend. Ook rechtspersonen, die overwegende 
zeggenschap kunnen uitoefenen, worden aangemerkt als verbonden partij. Ook de statutaire directieleden, 
andere sleutelfunctionarissen in het management van de instelling en nauwe verwanten zijn verbonden partijen. 
Transacties van betekenis met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale 
marktvoorwaarden zijn aangegaan. Hiervan wordt toegelicht de aard en de omvang van de transactie en andere 
informatie die nodig is voor het verschaffen van het inzicht. Voor een overzicht van de verbonden partijen wordt 
verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
 
Pensioenen
De instelling heeft een pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze pensioenregeling zijn 
de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden op verplichte of contractuele 
basispremies betaald door de instelling. ABP hanteert het middelloon als pensioengevende salarisgrondslag.
ABP probeert ieder jaar de pensioenen te verhogen met de gemiddelde stijging van de lonen in de sectoren 
overheid en onderwijs. Wanneer de dekkingsgraad lager is dan 105% vindt er geen indexatie plaats. De premies 
worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden 
opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering van toekom
stige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans opgenomen. 
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Voor toegezegde bijdrageregelingen betaalt de instelling verplichte, contractuele of vrijwillige basispremies aan 
pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling van premies heeft de instelling geen 
verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenregelingen.

Ultimo 2019 had het ABP een dekkingsgraad van 97,8% (ultimo 2018 97,0%).
De premie ten behoeve van de opbouw van de pensioenaanspraken bedraagt in 2019 24,9% (in 2018 22,9%) van 
het pensioengevend salaris, nadat deze is verminderd met de franchise van € 13.800.
Het pensioengevend salaris is in 2019 gemaximeerd op € 107.593 (2018 € 105.075). De jaarlijkse premie die voor 
rekening komt van de werkgever bedraagt 17,43% (2018 16,03%) van het pensioengevend salaris. De hoogte van 
de premie wordt jaarlijks vastgesteld door het bestuur van het bedrijfstakpensioenfonds op basis van de dek
kingsgraad en de verwachte rendementen.
Het ABP heeft een herstelplan ingediend dat is gebaseerd op de stand ultimo 2015 en waaruit blijkt op welke 
 manier het fonds de financiële situatie binnen een aantal jaren kan herstellen. Het uiteindelijke doel van dit plan is 
dat de dekkingsgraad eind 2026 circa 128% bedraagt. In het herstelplan zijn o.a. de volgende mogelijke maat
regelen genoemd, die mede afhankelijk van de ontwikkeling van de dekkingsgraad, toegepast kunnen worden:
 ›  Verlagen van de (huidige en/of toekomstige) pensioenuitkeringen (voor 2018, 2019 en 2020 is deze maatregel 

niet toegepast);
 ›  Het niet indexeren van de bestaande pensioenuitkeringen (sinds 2011 heeft er geen indexatie plaatsgevonden 

en in 2020 is dat ook niet gedaan);
 ›  Verbeteren van het rendement door aanpassen van de rekenrenten indien dit gerechtvaardigd is;
 › Het verhogen van de te betalen pensioenpremie met een herstelopslag.

Financiële instrumenten
Onder financiële instrumenten worden zowel primaire financiële instrumenten (zoals vorderingen en schulden), 
als afgeleide financiële instrumenten (derivaten) verstaan.

In de toelichting op de onderscheiden posten van de balans wordt de reële waarde van het betreffende 
 instrument toegelicht als die afwijkt van de boekwaarde.

Primaire financiële instrumenten
Voor de grondslagen van primaire financiële instrumenten wordt verwezen naar de behandeling per balanspost 
van de ‘Grondslagen voor de waardering van activa en passiva’.

Alle in de balans opgenomen financiële instrumenten zijn gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Omrekening van vreemde valuta’s
Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen de koers per balans  
datum. Transacties in vreemde valuta’s gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen 
de koers die geldt op de datum van de transactie. De uit de omrekening per balansdatum voortvloeiende 
koersverschillen worden opgenomen in de winst  en verliesrekening.

De buitenlandse groepsmaatschappijen en nietgeconsolideerde deelnemingen kwalificeren als bedrijfs
uitoefening in het buitenland met een andere functionele valuta dan die van de vennootschap. Voor de 
 omrekening van de jaarrekening van deze bedrijfsuitoefening in het buitenland wordt de koers op balansdatum 
gehanteerd voor de balansposten en de wisselkoersen op de transactiedata voor de posten van de winst  en 
verliesrekening. De omrekeningsverschillen die optreden, worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van het 
groepsvermogen gebracht.

Valutarisico
Voor het valutabeleid kiest NHL Stenden Hogeschool voor prudent en eenvoudig beleid, zonder complexe
instrumenten, gericht op minimalisatie van (koers)risico’s. Hierbij hanteert NHL Stenden Hogeschool als prijs
beleid dat tarieven met zoveel mogelijk in € worden overeengekomen. Voorts hanteert NHL Stenden Hogeschool 
als beleidslijn dat ontstane winsten in het buitenland zoveel mogelijk worden uitgekeerd als dividend.
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Renterisico
De hogeschool conformeert zich aan de ‘regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016’. Deze regeling is met
ingang van 1 juli 2016 van kracht geworden en vervangt de regeling beleggen en belenen voor onderwijs en
onderzoek 2010. Een belangrijk onderdeel van deze regeling is de voorwaarde dat er een herzien treasurystatuut
moet worden opgesteld. Op basis hiervan paste zowel NHL als Stenden begin 2017 haar bestaan de treasury
statuut aan, dat door de raad van toezicht was goedgekeurd. NHL Stenden heeft een strategie van niet specule
ren, waarbij wordt uitgegaan van schatkistbankieren en het beleggen en belenen van middelen hoofdzakelijk
bij het ministerie van Financiën. Ook voor het valutabeleid kiest de hogeschool voor prudent en eenvoudig
beleid (geen complexe instrumenten), gericht op minimalisatie van de (koers)risico’s. De hogeschool had geen
beleggingen en maakt geen gebruik van derivaten. We hebben geen nietonderwijsgerelateerde beleningen.

Krediet-, liquiditeits- en kasstroomrisico
NHL Stenden Hogeschool beperkt het kredietrisico door gebruik te maken van schatkistbankieren en door
uitsluitend zaken te doen met debiteuren met een hoge kredietwaardigheid. Op balansdatum waren er geen
significante concentraties van kredietrisico.

Liquiditeitsrisico en kasstroomrisico
Door tussentijdse monitoring en eventuele bijsturing worden liquiditeitsrisico’s beheerst.

Gebeurtenissen na balansdatum
Financiële gevolgen corona-uitbraak
De wereldwijde uitbraak van het coronavirus begin 2020 heeft een grote impact op Stichting NHL Stenden.
Tot aan in ieder geval 1 juni zal er geen onderwijs en toetsing op locatie meer plaatsvinden, medewerkers
werken zoveel mogelijk thuis en het bindend studieadvies is opgeschort. Vooralsnog verwacht NHL Stenden dat 
begin september 2020 een regulier studiejaar van start kan gaan.

Op basis van de beschikbare informatie, de liquiditeitspositie en het eigen vermogen heeft NHL Stenden geen 
gerede twijfel ten aanzien van de continuïteit van de organisatie en wordt er geen continuïteitsrisico onderkend. 
De jaarrekening is zodoende opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling.

Verder verwijzen wij u naar hetgeen in paragraaf 9.9 van het jaarverslag is beschreven over de coronauitbraak en 
de gevolgen daarvan voor de Stichting NHL Stenden.
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Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Algemeen
Indien niet anders vermeld, zijn activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs.

Materiële vaste activa
De terreinen, gebouwen en schepen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of 
vervaardigingsprijs verminderd met de jaarlijkse lineaire afschrijvingen op basis van de geschatte levensduur.  
Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Inventaris en apparatuur zijn gewaardeerd tegen verkrijgings  of vervaardigingsprijs, inclusief direct toekenbare 
kosten, verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen op basis van de geschatte levensduur.

Door de instelling wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een 
bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de reali
seerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individu
ele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroom genererende eenheid waartoe 
het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is 
dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfs
waarde. Een bijzonder waardeverminderingsverlies wordt direct als last verwerkt in de staat van baten en lasten 
onder gelijktijdige verlaging van de boekwaarde van het betreffende actief.

Kosten voor periodiek groot onderhoud worden geactiveerd onder de materiële vaste activa en daarop wordt 
vervolgens afgeschreven.

Subsidies in verband met de aanschaf van (materiele) vaste activa zijn gepassiveerd onder de materiele vaste 
activa. Deze subsidies worden tijdsevenredig over de geschatte economische levensduur van deze activa ten 
gunste van de staat van baten en lasten gebracht en gepresenteerd in de afschrijvingskosten.

Financiële vaste activa
Deelnemingen waarop invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd volgens de 
 ver mogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Er wordt van uitgegaan dat er invloed van betekenis is, 
wanneer 20% of meer van de stemrechten uitgebracht kan worden.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening.
Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief is, wordt deze op nihil 
gewaardeerd. Indien en voor zover de instelling in deze situatie geheel of gedeeltelijk in staat voor de schulden 
van de deelneming, dan wel het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat 
te stellen, wordt hiervoor een voorziening getroffen.

De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare 
activa en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden de grondslagen toegepast 
die gelden voor deze jaarrekening, uitgaande van de waarden bij eerste waardering. Als resultaat wordt het 
bedrag verantwoord waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is 
gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde resultaat. Voor het geboekte, maar nog niet uitge
keerde resultaat van de deelnemingen wordt een wettelijke reserve aangehouden.

Deelnemingen waarop, geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs. Als resultaat wordt in aanmerking genomen het in het verslagjaar gedeclareerde dividend van 
de deelneming, waarbij niet in contanten uitgekeerde dividenden worden gewaardeerd tegen reële waarde.
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De onder financiële vaste activa opgenomen vorderingen op deelnemingen worden initieel gewaardeerd tegen 
de reële waarde onder aftrek van transactiekosten (indien materieel). Vervolgens worden deze vorderingen 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Bij de waardering wordt rekening gehouden met eventuele 
waardeverminderingen en bijzondere waardeverminderingen van vaste activa.

Voorraden
De voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder toepassing van de FIFO methode (“first in, first 
out”) of tegen lagere opbrengstwaarde. De opbrengstwaarde is de geschatte verkoopprijs onder aftrek van 
direct  toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de 
incourantheid van de voorraden.

Vorderingen en overlopende activa
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. 
 Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst 
van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn, wordt de reële 
waarde bepaald aan de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er, op basis van 
de effectieve rente, renteinkomsten ten gunste van de staat van baten en lasten gebracht. Voorzieningen 
wegens oninbaarheid worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering.

De vorderingen betreffen onder andere externe debiteuren uit hoofde van contractactiviteiten en studenten 
inzake collegegelden.

Onderhanden projecten
De onderhanden projecten bestaan voornamelijk uit subsidieprojecten. De projecten worden gewaardeerd met 
behulp van de “percentage of completion” methode. De op deze projecten gemaakte kosten, bestaande uit 
personeelskosten en kosten van derden, worden rechtstreeks in het resultaat geboekt. De ontvangen voorschot
ten aan subsidie worden als vooruit  ontvangen subsidie op de balans opgenomen onder de overige schulden. 
Periodiek wordt mede vanuit de projectplanning de feitelijke voortgang van het project vastgesteld, waarna met 
behulp van het “percentage of completion” een deel van de subsidie als vordering op de balans en tevens als 
resultaat op het project geboekt.

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kastegoeden, banktegoeden en deposito’s. De tegoeden zijn direct opeisbaar, 
tenzij anders is vermeld. Rekening courant schulden bij banken en/of bij het Ministerie van Financiën zijn opgeno
men onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen zijn gewaardeerd 
tegen nominale waarde.

Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum 
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op 
betrouwbare wijze is te schatten.

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de 
verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale 
waarde van deze bedragen, tenzij anders is vermeld.

Langlopende en kortlopende schulden
Langlopende schulden worden bij de eerste waardering gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die 
direct zijn toe te rekenen aan de verwerving van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking 
opgenomen. Langlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, 
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten.
Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt, samen met de ver
schuldigde rentevergoeding, zodanig bepaald dat de effectieve rente gedurende de looptijd van de schulden in 
de staat van baten en lasten wordt verwerkt.



N
H

L Stend
en H

og
eschool

138

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag 
rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Salderen
Een actief en een post van het vreemd vermogen worden gesaldeerd in de jaarrekening opgenomen uitsluitend 
indien en voor zover:
 ›  een deugdelijk juridisch instrument beschikbaar is om het actief en de post van het vreemd vermogen 

gesaldeerd en simultaan af te wikkelen; en
 › het stellige voornemen bestaat om het saldo als zodanig of beide posten simultaan af te wikkelen.

Niet langer in de balans opnemen van financiële activa en verplichtingen
Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle,  
of nagenoeg alle, rechten op economische voordelen en alle, of nagenoeg alle, risico’s met betrekking tot de 
positie aan een derde zijn overgedragen.

Leasing
De beoordeling of een overeenkomst een lease bevat, vindt plaats op grond van de economische realiteit op het 
tijdstip van het aangaan van het contract. Het contract wordt aangemerkt als een leaseovereenkomst als de 
nakoming van de overeenkomst afhankelijk is van het gebruik van een specifiek actief of de overeenkomst het 
recht van het gebruik van een specifiek actief omvat.
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Grondslagen voor resultaatbepaling

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de 
kosten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. 
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.
Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun 
oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van 
de jaarrekening bekend zijn geworden.

Rijksbijdrage
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de niet geoormerkte OCWsubsidies (vrij besteedbare doelsubsidies 
zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen betrekking hebben volledig als baten 
verwerkt.

Geoormerkte OCWsubsidies met een vrij besteedbaar overschot (doelsubsidies waarbij het overschot geen 
verrekeningsclausule heeft) worden ten gunste van het resultaat gebracht naar rato van de voortgang van de 
gesubsidieerde activiteiten. Het deel van de subsidies waarvoor nog geen activiteiten zijn verricht per balans
datum, wordt verantwoord onder de overlopende passiva.

Geoormerkte OCWsubsidies (doelsubsidies met een verrekeningsclausule) worden ten gunste van het resultaat 
gebracht in het jaar waarop de gesubsidieerde lasten in het resultaat zijn verantwoord. Niet bestede middelen 
worden verantwoord als overlopende passiva zolang de bestedingstermijn nog niet is verlopen.

Overige rijksbijdragen
In de exploitatierekening is als bate het bedrag opgenomen dat aan het betreffende verslagjaar is toe te rekenen.

College-, cursus-, les- en examengelden
De collegegelden worden in de staat van baten en lasten verantwoord volgens het baten  en lastenstelsel.  
De verwerking van de vooruitgefactureerde collegegelden is conform het door Ministerie van OCW in 2017 
uitgebrachte standpunt hierover. Dat standpunt houdt in dat vooruitgefactureerde collegegelden, welke nog 
niet zijn verschuldigd door de studenten, omdat die betrekking hebben op de periode januari augustus van het 
 lopende collegejaar, op de balans zijn gesaldeerd met de collegegelddebiteuren. Dit heeft geen effect op het 
resultaat, het eigen vermogen of de kasstromen.

Overige exploitatiesubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar waarin de gesubsidi
eerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer zich een gesubsidieerd exploitatietekort 
heeft voorgedaan.

Verlenen van diensten
De verantwoording van opbrengsten uit de levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde presta
ties, gebaseerd op de verrichte diensten tot aan de balansdatum in verhouding van de in totaal te verrichten 
diensten.

Afschrijvingen
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toe
komstige gebruiksduur van het actief. Beperkte boekwinsten en  verliezen bij verkoop van materiële vaste activa 
zijn begrepen onder de afschrijvingen. Aanzienlijke boekwinsten of boekverliezen worden verantwoord en 
toe gelicht onder de Overige baten dan wel Overige lasten.
 
Personeelsbeloningen
Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de staat van baten 
en lasten voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers respectievelijk de belastingautoriteit.
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Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van 
de betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de ver
antwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Vennootschapsbelasting
De ‘Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen’ is in werking getreden per
1 januari 2016. Deze wet leidt er toe dat onderwijsinstellingen in beginsel vennootschapsbelastingplichtig zijn.
In de wet is een specifieke vrijstelling opgenomen voor onderwijsinstellingen die bekostigd onderwijs verrichten
en voldoen aan de in de wet opgenomen voorwaarden. De Stichting NHL Stenden Hogeschool heeft vastgesteld
dat zij voor de Stichting NHL Stenden Hogeschool voldoet aan de voorwaarden om een beroep te kunnen doen
op de onderwijsvrijstelling en is derhalve vrijgesteld van vennootschapsbelasting.

De vrijstelling geldt echter niet voor de besloten vennootschappen die als groepsmaatschappij in de jaar
rekening zijn opgenomen. De vennootschapsbelasting is berekend tegen het geldende tarief over het resultaat 
van het boekjaar, waarbij rekening is gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens 
de jaarrekening en de fiscale winstberekening en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing) 
slechts zijn gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is.
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Grondslagen voor de opstelling van het geconsolideerd kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroom
overzicht bestaan uit de liquide middelen. 

Kasstromen in vreemde valuta’s worden omgerekend tegen een geschatte gemiddelde koers. Koersverschillen 
inzake geldmiddelen worden afzonderlijk in het kasstroomoverzicht getoond.

Winstbelastingen, ontvangen interest en ontvangen dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit 
operationele activiteiten. Betaalde interest en betaalde dividenden worden opgenomen onder de kasstroom uit 
operationele activiteiten.

De verkrijgingsprijs van verworven groepsmaatschappij wordt opgenomen onder de kasstroom uit investerings
activiteiten, voor zover betaling in geldmiddelen heeft plaatsgevonden. Hierbij worden geldmiddelen aanwezig 
in deze groepsmaatschappijen afgetrokken van de aankoopprijs.

Transacties waarbij geen ruil van geldmiddelen plaatsvindt, waaronder financial leasing, worden niet in het 
kasstroomoverzicht opgenomen. De betalingen van de leasetermijnen uit hoofde van het financial leasecontract 
worden gepresenteerd als aflossingen van schulden voor het aflossingsbestanddeel en als betaalde interest voor 
het interestbestanddeel.
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Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december 2019 (x € 1.000)

1. Activa

Vaste activa

1.1.2. Materiële vaste activa 1.1.2.1.
Bedrijfs-

 gebouwen en
-terreinen

1.1.2.2.
Inventaris en

apparatuur

1.1.2.3.  
Gebouwen

in aanbouw

1.1.2.4.
Egalisatie
rekening

Totaal

€ € € € €

Stand per 1 januari 2019

Aanschafwaarde  178.536  63.234  8.802 8718 241.854

Afschrijvingen 65.171 37.486  - 2.663 99.994

Boekwaarden  113.365  25.748  8.802 (6.055)  141.860 

Mutaties

Investeringen  8.093  10.510  4.156  - 22.759

Desinvesteringen  7 89  -  - 82

Omrekeningsverschillen investeringen 22 8  -  - 30

Herclassicificatie aanschafwaarde 6.990 1.651 8641  - 

Afschrijvingen 3.501 8.087  247 11.341

Omrekeningsverschillen afschrijvingen 1 3  -  - 2

Afschrijvingen desinvesteringen 7 89  -  -  82 

Saldo 11.605 4.079 -4.485  247 11.446

Stand per 31 december 2019

Aanschafwaarde  193.648  75.314  4.317 8718 264.561

Afschrijvingen 68.678 45.487  - 2.910 111.255

Boekwaarden  124.970  29.827  4.317 -5.808  153.306 

In het verslagjaar is regulier geïnvesteerd in het vervangen en verbeteren van de huisvesting, de ICTomgeving 
en in het leer  en ervaringsbedrijf Stenden Hotel. Daarnaast is er geïnvesteerd in het z.g. “Locatieplan 
 Leeuwarden”. Op Terschelling is in 2017 gestart met het renoveren van de gebouwen van Maritiem Instituut 
Willem Barentsz. In 2019 is een groot deel van deze renovatie opgeleverd. 

Afschrijvingspercentages %

1.1.2.1.  Bedrijfsgebouwen en terreinen 0 - 7

1.1.1.3. Inventaris en apparatuur 10 - 25

1.1.1.4. In uitvoering en vooruitbetalingen 0

1.1.1.5. Egalisatierekening 0 - 3

Omrekenverschillen
De omrekeningsverschillen hebben betrekking op de materiële vaste activa van de deelnemingen die dochter
maatschappij Wyswert Beheer B.V. heeft in Stenden South Africa B.V. en Stenden University Qatar Joint Venture. 
De activa ultimo boekjaar zijn opgenomen tegen de koers per balansdatum. De omrekenverschillen zijn het 
gevolg van de omrekening van de beginbalans tegen de koers per ultimo boekjaar.
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1.1.3.  Financiële vaste activa 31–12–18 Mutatie
2019

31–12–19

1.1.3.2.  Andere deelnemingen

Coöperatie Maritieme Academie Holland U.A. 137   137

1.1.3.3. Overige langlopende vorderingen

Lening IO Vivat 2009 3 3  - 

Lening IO Vivat 2015 18 2 16

Lening IO Vivat 2019  -  15 15

21 10 31 

Totaal financiële vaste activa  158 10  168 

1.1.3.2. Coöperatie Maritieme Academie Holland U.A.
De Stichting NHL Stenden Hogeschool is in 2013 een samenwerking aangegaan met vijf andere onderwijs
instellingen onder de naam Coöperatie Maritieme Academie Holland U.A. Het doel van de samenwerking is het 
leveren van een bijdrage aan de maritieme sector door het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs in de 
maritieme sector in de brede zin. Het aandeel in de Coöperatie van de Stichting NHL Stenden Hogeschool is 32,7%.

1.1.3.3. Overige langlopende vorderingen
Lening IO Vitat 2009
Wyswert Beheer B.V. heeft een lening verstrekt aan de studentenvereniging IO Vivat Nostrorum Sanitas.
De hoofdsom van de lening bedraagt € 25.000. De looptijd van de lening bedraagt 10 jaar. De laatste termijn van 
de aflossingen ad € 2.500 is in 2019 betaald. Het rentepercentage bedroeg 6% per jaar. Er zijn geen zekerheden 
gesteld.

Lening IO Vitat 2015
Stichting NHL Stenden Hogeschool heeft in 2015 een lening verstrekt aan de studentenvereniging IO Vivat 
Nostrorum Sanitas. De hoofdsom van de lening bedraagt € 27.000. De aflossing bedraagt € 1.350 per halfjaar.  
De looptijd van de lening bedraagt 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 1% per jaar. Er zijn geen zekerheden 
gesteld.

Lening IO Vitat 2019
Stichting NHL Stenden Hogeschool heeft in 2019 een lening verstrekt aan de studentenvereniging IO Vivat 
Nostrorum Sanitas. De hoofdsom van de lening bedraagt € 15.000. De aflossing bedraagt € 750 per halfjaar.  
De looptijd van de lening bedraagt 10 jaar. Het rentepercentage bedraagt 1% per jaar. Er zijn geen zeker 
heden gesteld.
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Vlottende activa

1.2.1.  Voorraden 31–12–2019 31–12–2018

€ €

1.2.1.1.  Grond en hulpstoffen 89 90 

1.2.1.2.  Gebruiksgoederen 112 116 

201 206 

1.2.2.  Vorderingen 31–12–2019 31–12–2018

€ €

1.2.2.1.  Debiteuren

1.2.2.1.1.  Studentendebiteuren 470 289 

1.2.2.1.2.  Overige debiteuren 5.096 3.944 

5.566 4.233 

Voorziening dubieuze debiteuren 1.151 996

4.415 3.237 

1.2.2.4. Kortlopende vorderingen op groepsmaatschappijen

Stenden University Qatar (50%) joint venture  121  394

1.2.2.15.  Overige vorderingen en overlopende activa

Personeelsvoorschotten 111 72 

Overlopende posten projecten 2.697 2.304 

Vooruitbetaalde kosten 1.915 2.134 

Overige vorderingen 1.939 1.530 

6.662 6.040 

Totaal vorderingen 11.198 9.671

De vordering op ‘studentdebiteuren’ bestaat voor het overgrote deel uit collegegeldvorderingen voor het 
academische jaar 2019/2020. Onder overige debiteuren zijn begrepen vorderingen op derden uit hoofde en 
wegens detacheringen van personeel en van leveringen en diensten van Stenden Hotel en Stenden Professionals.  
Voor het risico op oninbaarheid van de vordering is een voorziening gevormd. 

Onder ‘overlopende posten projecten’ zijn begrepen uitgaven aan personeel, diensten en materialen van  
o.a. Stenden Professionals en Stenden Hotel die op balansdatum nog niet zijn afgerond.

Onder ‘vooruitbetaalde kosten’ zijn begrepen uitgaven aan licenties wegens onderhoudscontracten waarvan de 
prestatie in 2020 en verder wordt geleverd. Hiervan heeft € 122.000 een looptijd van langer dan 2 jaar.

Onder ‘overige vorderingen’ zijn vorderingen opgenomen op collega hogescholen waarmee gezamenlijke 
activiteiten worden uitgevoerd. Hierbij zijn geen vorderingen opgenomen met een verwachte looptijd langer 
dan één jaar. 

1.2.4. Liquide middelen 31–12–2019 31–12–2018

€ €

1.2.4.1.  Kas 11 14 

1.2.4.2. Banken 19.735 46.459 

1.2.4.3. Gelden onderweg  - 4 

19.746 46.477 
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Bij het ministerie van Financiën heeft de Stichting NHL Stenden Hogeschool de mogelijkheid krediet in rekening 
courant op te nemen ten bedrage van € 11,7 miljoen. Daarnaast heeft de Stichting NHL Stenden Hogeschool bij 
ING Bank N.V. de mogelijkheid krediet in rekening courant op te nemen van € 10 miljoen (zie 2.3.1.7). 

Onder de liquide middelen is een bedrag van € 2.560.891 (2018 € 3.606.147) opgenomen dat niet ter vrije 
beschikking staat.

2. Passiva

2.1.  Eigen vermogen Saldo per  
31–12–2018

Bestemming  
resultaat 

2018

Saldo per  
31–12–2018 

bestemming
resultaat 

Mutaties  
2019

Bestemming
resultaat

2019 

Saldo per  
31–12–2019

€ € € € € €

2.1.2.  Algemene reserve publieke gelden 50.399 1.067 51.466  - 327 51.793 

2.1.3.  Algemene reserve private gelden 8.362 437 8.799  265 782 7.752

2.1.4.  Reserve omrekeningsverschillen 594 1 593 309  - 284

Resultaten boekjaar 58.167 1.505 59.672 44 -455 59.261 

Toelichting eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit de in voorgaande jaren opgebouwde exploitatieresultaten van de diverse 
organisatieonderdelen. Hierin is tevens een scheiding opgenomen naar publieke en private middelen.

De algemene reserve private gelden bestaat deels ook uit een wettelijke reserve. Deze wettelijke reserve bestaat 
voornamelijk uit een reserve ‘niet uitgekeerde resultaat deelnemingen’. De reserve ‘niet uitgekeerde resultaten 
deelnemingen’ bestaat uit de ingehouden resultaten en rechtstreekse vermogensvermeerderingen van de 
deelneming Stenden University Qatar B.V., waarvan uitkering niet zonder beperking kan worden bewerkstelligd.

Financiële toelichting wettelijke reserve
De wettelijke reserve wordt gevormd voor het geboekte resultaat van de deelnemingen. Het resultaat van de 
deelnemingen wordt bepaald met behulp van de vermogensmutatiemethode.

Deze totale wettelijke reserve bedraagt ultimo 2019 - € 230.831 (2018 : € 1.868.210).
De mutatie van - € 2.099.041 heeft voor - € 2.442.524 betrekking op de resultaten en uitgekeerd dividend en 
voor € 343.483 betrekking op de mutatie omrekeningsverschillen.

Toelichting geconsolideerd vermogen / enkelvoudig vermogen
Ultimo 2019 wijkt het enkelvoudig vermogen van Stichting NHL Stenden Hogeschool af van het geconsolideerde 
vermogen van de stichting. Het verschil van € 1,5 miljoen wordt veroorzaakt door het opnemen van het 
 vermogen van de groepsmaatschappijen Stichting Steunfonds Stenden Hogeschool en Stichting Management 
Trainings centrum in de geconsolideerde cijfers van Stichting NHL Stenden Hogeschool.
 

Verloop inzake verschil eigen vermogen Stand per
31–12–19

Stand per
31–12–18

€ €

Enkelvoudig vermogen Stichting NHL Stenden Hogeschool 57.768 58.191 

Eigen vermogen Stichting Steunfonds Stenden Hogeschool 883 878 

Eigen vermogen Stichting Management Trainingscentrum 610 603 

Groepsvermogen Stichting NHL Stenden Hogeschool 59.261 59.672 

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat (x € 1.000) 2019 2018

€ €

Resultaat na belastingen 455 1.505

Omrekenverschillen bedrijfsuitoefening in het buitenland 44  - 

Totaal van de rechtstreekse mutaties in het eigen vermogen 44  - 

Totaalresultaat -411 1.505
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2.2 Voorzieningen Stand per
31–12–18

Dotaties Onttrek-
kingen

Vrijval Stand per
31–12–19

€ € € € €

2.2.1 Personeelskostenvoorzieningen

2.2.1.1.  Voorziening voor jubileumuitkeringen  2.354  - 116 507  1.731 

2.2.1.2.1.  Voorziening Werktijdvermindering Senioren  5.248  2.803  622 164  7.265 

2.2.1.2.2. Voorziening Duurzame Inzetbaarheid personeel  988  235  -  -  1.223 

2.2.1.3.  Voorziening Eigen Risico WAO/WIA  661  367  179 242  607 

2.2.1.4.  Voorziening wachtgelden  1.369  924  773 201  1.319 

Totaal personeelsvoorzieningen 10.620 4.329 1.690 1.114 12.145 

2.2.4.  Belastingvoorziening 196 18  143  -  71 

Totaal voorzieningen 10.816 4.347 1.833 1.114 12.216 

2.2.1 Onderverdeling saldo voorzieningen naar looptijd Stand per
31–12–19

< 1 jaar 1 – 5 jaar > 5 jaar

€ € € €

2.2.1.1.  Voorziening voor jubileumuitkeringen  1.731  74 425  1.232 

2.2.1.2.1.  Voorziening Werktijdvermindering Senioren  7.265  1.200  3.600  2.465 

2.2.1.2.2.  Voorziening Duurzame Inzetbaarheid personeel  1.223  305  918  - 

2.2.1.3.  Voorziening Eigen Risico WAO/WIA  607  180  427  - 

2.2.1.4.  Voorziening wachtgelden  1.319  526  700 93

2.2.4.  Belastingvoorziening  71  -  71  - 

Totaal voorzieningen 12.216 2.285 6.141 3.790 

2.2.1.1. Voorziening voor jubileumuitkeringen
Op grond van hoofdstuk H artikel 5.2 van de CAO voor het HBO hebben werknemers recht op een gratificatie bij 
het bereiken van een 25jarig, een 40jarig en een 50jarig dienstverband ter grootte van resp. 50%, 100% en 
100% van het inkomen per maand. De voorziening heeft betrekking op de per de balansdatum opgebouwde 
rechten. Er wordt rekening gehouden met een blijfkans van het aanwezige personeel per ultimo van het verslag
jaar. Het is gebaseerd op een natuurlijk verloop percentage van 5% per jaar. Daarnaast is rekening gehouden met 
een disconteringsvoet van 0,7% en met een salarisstijging van 1,6%. De vrijval van de voorziening komt doordat 
er vanaf 2019 rekening wordt gehouden met een opbouw van de uitkeringen per jaar, waardoor de jaarlijkse 
dotatie wordt verminderd. 

2.2.1.2.1. Voorziening werktijdvermindering senioren
In de CAO voor het Hoger Beroepsonderwijs 2018-2020 wordt in artikel M 2 Werktijdvermindering Senioren 
beschreven dat werknemers, die de leeftijd van 10 jaar voor hun pensioendatum hebben bereikt, recht hebben 
op werktijdverkorting tegen inlevering van een deel van het salaris. Zij moeten voldoen aan de volgende twee 
criteria: een arbeidsovereenkomst van 0,4 FTE en hoger en 5 aaneengesloten jaren werkzaam in het HBO.  
Binnen de regeling zijn 5 categorieën medewerkers waarmee bij de berekening van de voorziening rekening 
moet worden gehouden. Deze categorieën zijn:

Categorie A: medewerkers die al deelnemen aan een vergelijkbare regeling. Deze medewerkers mogen niet 
deelnemen aan de werktijdvermindering senioren en daarom bestaat er voor deze medewerkers geen toekom
stige verplichting.

Categorie B: dit zijn de medewerkers die reeds deelnemen aan de regeling.

Categorie C: dit betreft alle medewerkers die voldoen aan de genoemde criteria, maar die nog niet feitelijk 
hebben aangegeven dat zij gaan deelnemen aan de regeling.
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Categorie D: dit betreft alle medewerkers die aan één of geen van beide criteria voldoen om in aanmerking te 
komen voor gebruik maken van de regeling, maar binnen 5 jaar aan beide criteria zullen voldoen.

Categorie E: dit betreft alle medewerkers die nog niet aan alle criteria voldoen om in aanmerking te komen voor 
deelname aan de regeling en naar verwachting ook niet binnen 5 jaar aan deze criteria zullen gaan voldoen.

De categorieën B, C en D zijn in de voorziening opgenomen.

Bij de berekening van de voorziening wordt rekening gehouden met het huidige salaris, het kortingspercentage, 
de eigen bijdrage, de werkgeverslasten en schattingen voor de deelnamekans en de blijfkans. De waardering is 
tegen contante waarde, waarbij rekening is gehouden met een disconteringsvoet van 0,7%. In 2018 is er aanzien
lijke aanpassing in de berekening doorgevoerd door de bijstelling van de deelnamekans te verhogen.  
Op grond van het voortschrijdend inzicht in de ontwikkeling van het aantal actieve deelnemers aan de regeling, 
gecombineerd met het aantal actieve deelnemers aan de nog lopende SOP regeling, is de deelnamekans 
opnieuw ingeschat en bepaald op 27% (2018 25%). De stijging van de voorziening wordt veroorzaakt door de 
verdubbeling van het aantal deelnemers en de toename van het aantal jaren wat er is opgebouwd.

Er is rekening gehouden met een stijging van de salariskosten van 1,6% per jaar. Verder wordt rekening gehouden 
met een blijfkans die is gebaseerd op een natuurlijk verloop van 5% per jaar.

2.2.1.2.2. Voorziening duurzame inzetbaarheid personeel
Op grond van hoofdstuk M van de CAO voor het HBO hebben werknemers met een dienstverband van tenminste 
0,4 fte in het kader van duurzame inzetbaarheid recht op maximaal 40 uur en vanaf een bepaalde leeftijd nog 
eens maximaal 50 uur. Deze uren mogen over een periode van 5 jaar worden gespaard. Voor dat aantal gespaar
de uren in 2019 is een voorziening opgenomen. De voorziening is berekend met een gemiddeld uurtarief.  
De waardering is tegen nominale waarde.

2.2.1.3. Voorziening eigen risico WAO/WIA
De Stichting NHL Stenden Hogeschool is eigen risicodrager voor de WGA. Als gevolg hiervan heeft Stichting  
NHL Stenden Hogeschool de verplichting op zich genomen om de kosten van de uitkeringen van de betreffende 
voormalige werknemers te betalen. De maximale duur van deze verplichting is per werknemer 10 jaar.  
De voorziening is berekend door voor de resterende looptijd de contante waarde te nemen van de 
 WGA uitkeringen die voor eigen rekening komen. De in het boekjaar betaalde uitkeringen zijn aan de voorziening 
onttrokken.

2.2.1.4. Voorziening wachtgelden
De Stichting NHL Stenden Hogeschool is wettelijk verplicht eigen risicodrager voor de uitkeringen van per
soneelsleden waarvan het dienstverband is beëindigd, niet zijnde om redenen van pensionering, met betrekking 
tot het wettelijke en het bovenwettelijke deel van de WW uitkeringen. De belangrijkste oorzaak voor het 
ontstaan van deze WW verplichtingen is de beëindiging van tijdelijke arbeidscontracten. 

De voorziening wordt gebaseerd op de te betalen bedragen voor de wettelijke en bovenwettelijke uitkeringen 
conform de opgaven van het UWV en het APG tot het einde van de WW periode. De waardering is tegen 
contante waarde met een disconteringsvoet van 0,7% per jaar en een sterftekans van 1,5% per jaar.

2.2.4. Belastingvoorziening 
De Stichting NHL Stenden is belastingplichtig voor haar aandeel in de winst van de joint venture ‘Stenden 
University Qatar’ te Qatar. Wegens het te laat doen van aangiften en het te laat betalen van de verschuldigde 
belastingen is een voorziening gevormd voor boetes en rente. In 2019 is van de definitieve aanslag 2009 t/m 
2015 vastgesteld en betaald. De voorziening per 31 december 2019 heeft betrekking op de jaren 2016 t/m 2019. 
NHL Stenden verwacht dat de voorziening binnen vijf jaren wordt afgewikkeld. De waardering van de voorziening 
is tegen nominale waarde.
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2.3. Langlopende schulden

Hypothecaire leningen Langlopend
31–12–18

Kortlopende 
schuld 

31–12–18

Saldo
leningen
31–12–18

Aflossing
2019

Stand per
31–12–19

Kortlopende 
schuld  

31–12–19

Langlopend
31–12–19

€ € € € € € €

2.3.1.1.  Lening Ministerie van Financiën .657 667 667  1.334  667 667  667  - 

2.3.1.2.  Lening Ministerie van Financiën .954 5.208 289  5.497  289 5.208  289  4.919 

2.3.1.3.  Lening Ministerie van Financiën .476 1.750 175  1.925  175 1.750  175  1.575 

2.3.1.4.  Lening Ministerie van Financiën 11.250 1250  12.500  1.250 11.250  1.250  10.000 

2.3.1.5.  Lening Ministerie van Financiën 7.500 750  8.250  750 7.500  750  6.750 

2.3.1.6.  Lening ING Bank N.V. .639  - 1000  1.000  1.000  -  -  - 

2.3.1.7.  Lening ING Bank N.V. .279 10.000  -  10.000  10.000  -  -  - 

2.3.1.8.  Lening Ministerie van Financiën 24.166 834  25.000  833 24.167  834  23.333 

60.541 4.965 65.506 14.964 50.542 3.965 46.577 

Hypothecaire leningen naar looptijd Langlopend
31–12–19

Resterende
looptijd 

1 – 5 jaar

Resterende
looptijd > 5

jaar

€ € €

2.3.1.1.  Lening Ministerie van Financiën .657  -  -  - 

2.3.1.2.  Lening Ministerie van Financiën .954 4.919  1.156  3.763 

2.3.1.3.  Lening Ministerie van Financiën .476 1.575  700  875 

2.3.1.4.  Lening Ministerie van Financiën 10.000  5.000  5.000 

2.3.1.5.  Lening Ministerie van Financiën 6.750  3.000  3.750 

2.3.1.6.  Lening ING Bank N.V. .639  -  -  - 

2.3.1.7.  Lening ING Bank N.V. .279  -  -  - 

2.3.1.8.  Lening Ministerie van Financiën 23.333  3.336  19.997 

46.577 13.192 33.385 

              
2.3.1.1. Lening Ministerie van Financiën .657
In 2005 is bij het Ministerie van Financiën een langlopende hypothecaire lening ad € 10 miljoen afgesloten.
Deze hypothecaire lening had een looptijd van 15 jaar. Het rentepercentage bedroeg 3,34%. De laatste aflossing 
van € 666.667 en wordt in oktober 2020 voldaan. 

2.3.1.2. Lening Ministerie van Financiën .954
In 2007 is bij het Ministerie van Financiën een langlopende hypothecaire lening ad € 9 miljoen afgesloten.  
Deze hypothecaire lening heeft een looptijd van 30 jaar. Het rentepercentage bedraagt 0,77%. De aflossing betreft 
per jaar een bedrag van € 289.286 en wordt voldaan in maart. Het aantal resterende termijnen bedraagt 18. 

2.3.1.3. Lening Ministerie van Financiën .476
In 2009 is bij het Ministerie van Financiën een langlopende hypothecaire lening ad € 3,5 miljoen afgesloten.  
Deze hypothecaire lening heeft een looptijd van 20 jaar. Het rentepercentage bedraagt 3,75%. De aflossing betreft 
per jaar een bedrag van € 175.000 en wordt voldaan in augustus. Het aantal resterende termijnen bedraagt 10. 

2.3.1.4. Lening Ministerie van Financiën
In 2007 is bij het Ministerie van Financiën een langlopende hypothecaire lening ad € 25 miljoen afgesloten.  
Deze hypothecaire lening heeft een looptijd van 22 jaar. Het rentepercentage bedraagt 3,83%. De aflossing betreft 
per jaar een bedrag van € 1.250.000. Het aantal resterende termijnen bedraagt 9. 
 
2.3.1.5. Lening Ministerie van Financiën
In 2008 is bij het Ministerie van Financiën een langlopende hypothecaire lening ad € 15 miljoen afgesloten.  
Deze hypothecaire lening heeft een looptijd van 22 jaar. Het rentepercentage bedraagt 4,61%. De aflossing 
betreft per jaar een bedrag van € 750.000. Het aantal resterende termijnen bedraagt 10. 
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2.3.1.6. Lening ING Bank N.V. .639
In 2008 is bij de ING Bank een langlopende hypothecaire lening ad € 10 miljoen afgesloten. In januari 2019 is de 
laatste aflossingstermijn betaald.

2.3.1.7. Lening ING Bank N.V. .279
In 2008 is bij de ING Bank een langlopende hypothecaire lening ad € 10 miljoen afgesloten. Deze hypothecaire 
lening heeft een onbepaalde looptijd. Het rentepercentage bedraagt 1 maands Euribor tarief + 1, 2% opslag.  
Om moverende redenen (waaronder besparing op rentekosten) is de lening in 2019 volledig afgelost. De lening 
kan volledig worden opgenomen, wanneer daar reden toe is. In het verslagjaar wordt de lening gepresenteerd 
als een krediet (zie 1.2.4. Liquide middelen).
 
2.3.1.8. Lening Ministerie van Financiën
In 2018 is bij het Ministerie van Financiën een langlopende hypothecaire lening ad € 25 miljoen afgesloten.  
Deze hypothecaire lening heeft een looptijd van 30 jaar. Het rentepercentage bedraagt 1,02% De aflossing betreft 
per jaar een bedrag van € 833.333,33 en wordt voldaan in mei. Het aantal resterende termijnen bedraagt 29. 

Zekerheden leningen onder 2.3.1.1., 2.3.1.2., 2.3.1.3., 2.3.1.4., 2.3.1.5. en 2.3.1.8. Ministerie van Financiën:
a.  Eerste hypotheek tot een bedrag van € 56.628.929 op de panden met ondergrond aan de Rengerslaan 8, 

alsmede op de panden met ondergrond die daaraan grenzen en die bij de Stichting NHL Stenden in eigendom 
zijn of waarvan zij het recht van erfpacht heeft voor onbepaalde tijd.

b.  Eerste hypotheek tot een bedrag van € 40.000.000 op het complex “De Bouhof” gelegen op het perceel 
Rengerslaan 10 te Leeuwarden, alsmede op het perceel Dokkumertrekweg 39 te Leeuwarden.

c.  Pandrecht op roerende zaken die bestemd zijn om hetgeen onder a. en b. is genoemd duurzaam te dienen en 
door hun vorm als zodanig zijn te herkennen en op machines en werktuigen die bestemd zijn om daarin een 
bedrijf uit te oefenen.

Tevens het pandrecht op hetgeen aan a. en b. is toegevoegd of veranderd.

Zekerheden lening onder 2.3.1.7. ING Bank N.V.:
Eerste hypotheek op het pand met ondergrond en erf aan de Dellewal 8 en het pand met ondergrond en erf aan 
de Burgemeester van Heusdeweg 33. Beide panden zijn kadastraal bekend bij de gemeente Terschelling, sectie A 
respectievelijk onder de nummers 3507 en 3504. Tweede hypotheek op het pand met ondergrond, erf en verder 
aan  en bijbehoren van het pand aan de Rengerslaan 10 te Leeuwarden. Het pand is kadastraal bekend bij 
gemeente Leeuwarden, sectie E onder het nummer 8029. Verpanding (2e pandrecht) van roerende zaken in de 
gebouwen aan de Rengerslaan 10 te Leeuwarden.

Ter afdekking van het renterisico van de lening onder 2.3.1.7. is een overeenkomst voor een renteswap afgeslo
ten, waarin het 1  maands Euribor tarief wordt geruild tegen een vaste rente van 4,54% over een periode van  
10 jaar. Deze overeenkomst is per 2 januari 2009 gesloten en is geëindigd op 2 januari 2019. Daarom is besloten 
om de lening volledig af te lossen zolang de liquide middelen dat toelaten. In de praktijk is de aard van de lening 
gewijzigd in een rekening courant krediet (zie 1.2.4. Liquide middelen).
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2.4.  Kortlopende schulden Saldo per
31–12–19

Saldo per
31–12–18

€ €

2.4.3.  Aflossingverplichtingen langlopende leningen 3.965 4.964

2.4.8.  Crediteuren 13.408 11.046

2.4.9.  Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing  7.449  7.139 

Omzetbelasting 200  27 

Overig 116  13 

7.133 7.179

2.4.10.  Schulden terzake van pensioenen 2.027 1.818

2.4.12.  Overige schulden en overlopende passiva

Reservering vakantiedagen en geld 6.659 6.640

Te betalen lonen en salarissen 106 18

Voruitontvangen bedragen 4.483 3.635

Vooruitontvangen collegegelden 17.337 17.523

Te betalen rente 820 1.046

Overlopende posten projecten 6.513 6.327

Vooruitontvangen doelsubsidies OCW/EL&I geoormerkt 687 1.385

Overige schulden 3.427 5.762

40.032 42.336 

Totaal kortlopende schulden 66.565 67.343

Onder de ‘crediteuren’ zijn begrepen de aan derden verschuldigde bedragen voor leveringen en diensten die op 
balansdatum nog niet zijn betaald. Hieronder zijn begrepen de verschuldigde bedragen voor de inhuur van 
personeel, aanschaf van inventaris, schoonmaak, verbouwingen alsmede (tussentijdse) afdrachten uit hoofde van 
projecten met andere hogescholen.

Onder ‘vooruitontvangen bedragen’ zijn begrepen de van studenten ontvangen bedragen in het kader van 
Grand Tour. Met deze gelden worden o.a. accommodaties betaald. Voorts zijn hieronder begrepen de borg
sommen die zijn ontvangen van toekomstige studenten van buiten de EU. Bij definitieve inschrijving vindt 
restitutie of verrekening plaats. 

Onder de ‘vooruitontvangen collegegelden’ zijn begrepen de ontvangen bedragen voor academisch jaar 
2019/2020 die betrekking hebben op kalenderjaar 2020.

Onder ‘overlopende posten projecten’ zijn de bedragen opgenomen die zijn ontvangen voor o.a. Erasmus 
beurzen, Stenden Professionals en diverse subsidieprojecten (SIA Raak, Leven Lang Leren, CP verkenning en 
Opleidingsschool Primair Onderwijs) waarbij de tegenprestatie door NHL Stenden nog niet is geleverd.

Een toelichting op de geoormerkte doelsubsidies OCW/EL&I is opgenomen als bijlage (model G) bij de jaarrekening.

Onder de opgenomen overige schulden en overlopende passiva bevinden zich geen posten met een looptijd 
van meer dan een jaar.
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Bankgarantie
Van de ABN AMRO bank N.V. is een bankgarantie verkregen ten bedrage van € 166.396, die vooral betrekking 
heeft op Stichting Waarborgfonds HBO.

Fiscale eenheid
Stichting NHL Stenden Hogeschool vormt met haar dochtermaatschappijen, Stenden University Hotel B.V.,
Stenden South Africa B.V., Stenden University Qatar B.V., Stenden University Asia B.V., Stenden Professionals B.V. 
en Stenden Masters B.V. een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Op grond daarvan is de vennootschap 
hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel.

Campus Terschelling
Woningbouwstichting De Veste heeft in overleg met de Gemeente en de NHL in 2015 besloten om over te gaan 
tot de realisatie van een campusgebouw ten behoeve van het MIWB op Terschelling. De Veste en de NHL zijn 
hierbij overeengekomen dat, ingeval het MIWB niet langer gevestigd zal zijn op Terschelling waardoor het 
onderwijs op Terschelling beëindigd zal worden, de NHL het campusgebouw en de ondergrond op schriftelijk 
verzoek van de Veste zal overnemen. De eventuele overnameprijs zal gebaseerd worden op de RICS Red Book 
methode die een reële benadering geeft van de werkelijke verkoopprijs. Deze verplichting is aangegaan op 15 juli 
2017 en blijft gedurende een termijn van 50 jaar in stand.

Meerjarige financiële verplichtingen

Niet uit de balans blijkende rechten naar looptijd (x € 1.000)

Soort verplichting Totaal Voor 2020 Looptijd
1 – 5 jaar

Looptijd
> 5 jaar

Aannemingsovereenkomsten 6.552 5.876 676  - 

Huurovereenkomsten 2.401 1.052 615 734

Leaseovereenkomsten 1.365 571 794  - 

Onderhoudscontracten 813 739 74  - 

Licenties 3.400 2.480 901 19

Overige overeenkomsten 14.449 6.596 7.767 86

28.980 17.314 10.827 839

Aannemingsovereenkomsten
De totale verplichting van de aannemingsovereenkomsten was € 7.647.351 en is afgesloten voor de ver
bouwingen van Stenden University Hotel in Leeuwarden en de ateliers en ontmoetingsplekken in Leeuwarden  
en Emmen. In 2019 hebben hiervoor de eerste deelbetalingen plaatsgevonden (€ 1.095.515). Voor 2020 is de 
verplichting € 5.876.127. Het resterende deel (€ 675.709) heeft betrekking op 2021.

Huurovereenkomsten
Ten behoeve van het onderwijs zijn door Stichting NHL Stenden Hogeschool de volgende huurverplichtingen 
aangegaan:

Locatie Emmen
Huur extra lokaalruimte Drenthe College per jaar € 27.500 incl. servicekosten (€ 43.472 resterende looptijd).
Huur extra laboratorium ruimte Emmtec per jaar € 9.723. Erfpacht gemeente Emmen, € 16.341 per jaar  
(€ 359.726 resterende looptijd). Huur mobiele units € 46.740.

Locatie Leeuwarden
Huur bewegingscentrum, Rengerslaan 1, looptijd tot 31 augustus 2020, € 63.246. Huur sportaccommodatie
€ 20.030. Erfpacht Dokkumertrekweg € 52.720 (resterende looptijd € 527.489). Huur Kelvinstraat/Celsiusweg 
t.b.v. onderwijs, € 98.000. Huur diverse ruimten Blokhuispoort, € 80.000 (resterende looptijd € 133.260). 
De Kanselarij, € 77.185. Huur mobiele units € 143.003 (huidige looptijd is tot en met 31 augustus 2020).  
Huur vergaderruimten en kantoor Ubbo Emiuslaan € 57.010 (resterende looptijd € 437.178).

Locatie Terschelling
Huur opslagruimte, € 4.488.
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Locatie Groningen
Huur Phebenstraat 1: De huur bedraagt jaarlijks € 288.279 (€ 167.438 resterende looptijd). De overeenkomst  
loopt tot en met 1 augustus 2020. Voor deze overeenkomst is door NHL Stenden Hogeschool een waarborgsom 
afgegeven van € 65.250. Huur Eemsgolaan 17, Groningen t.b.v. kantoor en onderwijs, € 167.399. 

Locatie Amsterdam 
Huur lokalen Jollemanhof 5, Amsterdam, € 3.073 (huidige looptijd tot en met 31 augustus 2020).
De totale verplichting van de huidige huurcontracten (incl. zaken omtrent gas en elektriciteit) (€ 2.400.668) is als 
volgt opgebouwd: € 1.052.313 heeft een looptijd van < 1 jaar, € 614.629 heeft een looptijd tussen 1 en 5 jaar en  
€ 733.727 heeft een looptijd > 5 jaar.

Leaseovereenkomsten
De verplichting van de huidige leasecontracten (€ 181.421) binnen Nederland is als volgt opgebouwd:  
€ 128.434 heeft een looptijd van < 1 jaar, € 52.968 heeft een looptijd tussen 1 en 5 jaar.

Leaseovereenkomsten internationale locaties
De totale leaseverplichting in Qatar bedraagt € 695.117, waarvan € 296.082 een looptijd heeft van < 1 jaar en  
€ 399.035 een looptijd tussen 1 en 5 jaar. 
De totale leaseverplichting in ZuidAfrika bedraagt € 489.077 waarvan €147.425 een looptijd heeft van < 1 jaar en 
€ 341.652 een looptijd tussen 1 en 5 jaar.

Onderhoudscontracten
De totale verplichting van de onderhoudscontracten (€ 812.626) is als volgt opgebouwd: € 738.846 heeft een 
looptijd van < 1 jaar. € 73.562 heeft een looptijd tussen 1 en 5 jaar. De duur van deze contracten variëren in 
looptijd, maar worden overwegend telkens met 1 jaar verlengd.

Licenties
De totale verplichting van de licenties (€ 3.399.689) is als volgt opgebouwd: € 2.479.799 heeft een looptijd van  
< 1 jaar en € 900.805 heeft een looptijd tussen 1 en 5 jaar. Voor vrijwel alle licenties geldt dat deze behoren c.q. 
nodig zijn voor de primaire activiteit van NHL Stenden Hogeschool, te weten onderwijs en onderzoek.
Deze licenties zullen per definitie worden verlengd.

Overige overeenkomsten
Hieronder vallen overige overeenkomsten (€ 212.452 deze bevatten samenwerkingsovereenkomsten,  
raamovereenkomsten, eenmalige opdrachten en bruikleenovereenkomsten), hosting (€ 75.805), abonnementen 
(€ 314.846) en overeenkomsten. De overeenkomsten bestaan uit: telefonie (€ 585.303), schoonmaak  
(€ 5.011.627), printen en kopiëren (€ 218.600), koffievoorziening (€ 948.812), afval (€ 66.920), Arbo (€ 75.871),  
NS reizen (€ 298.536), verzekeringen (€ 228.843), accountant (€ 675.912), Stichting Surf (€ 771.768), Studielink  
(€ 184.000), beveiliging (€ 411.682), Cirfood (€ 499.559), Loyalis (€ 249.528), Zilveren kruis (€ 58.657) en diverse 
overeenkomsten met contractwaardes onder de € 40.000 per jaar.
Deze overeenkomsten hebben gezamenlijk een totale verplichting van € 14.448.059. Dit is als volgt opgebouwd: 
€ 6.595.532 heeft een looptijd van < 1 jaar. € 7.766.543 heeft een looptijd tussen 1 en 5 jaar en € 85.985 heeft een 
looptijd > 5 jaar.

Niet in de balans opgenomen rechten

Soort recht Totaal Voor 2020 Looptijd
1 – 5 jaar

Looptijd
> 5 jaar

Verhuurovereenkomsten 813 209 517 87

Waarborgfonds 186  - 186  - 

999 209 703 87

Verhuurovereenkomsten
Onder verhuurovereenkomsten zijn diverse contracten ten aanzien van verhuur van ruimtes opgenomen.  
Dit betreft onder andere de verhuur van onderwijsruimten aan het Drenthe College. Het contract met Drenthe 
College loopt tot 31 juli 2025 en de huur betreft € 122.213 voor 2020.

Waarborgfonds
In 2014 is in verband met de liquidatie van de Stichting Waarborgfonds een bedrag van € 3.531.000 ter beschik
king gesteld aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Uiterlijk in 2022 valt dit bedrag vrij aan de 
hogescholen. De Stichting NHL Stenden heeft dan recht op 5,27 % daarvan of € 186.100.
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Toelichting op de geconsolideerde staat van baten en lasten over 2019 (x € 1.000) 

3. Baten

3.1. Rijksbijdragen Baten
2019

Begroting
2019 

Baten
2018 

€ € €

3.1.1.  Normatieve rijksbijdrage hbo 151.302 145.402 146.628 

3.1.2. Overige rijksbijdragen hbo 1.693  - 677 

Totaal rijksbijdragen 152.995 145.402 147.305

De rijksbijdrage is in 2019 € 5,6 miljoen hoger dan in 2018. De hogere bijdrage werd onder andere veroorzaakt 
door de compensatie halvering collegegelden en door de compensatie van de loonkostenstijging.

Voor een nadere toelichting van de overige rijksbijdragen verwijzen wij u naar het model G, dat als bijlage aan 
deze jaarrekening is toegevoegd. 

3.2.  Subsidiebaten Baten
2019

Begroting
2019 

Baten
2018 

€ € €

Subsidiebaten 3.726 3.741 5.690

De subsidiebaten zijn ten opzichte van 2018 gedaald met € 2,0 miljoen, met name als gevolg dat het open 
innovatiecentrum Green PAC minder projecten had, waardoor minder subsidie ten bedrage van € 1,1 miljoen is 
ontvangen. Daarnaast ontving het European Tourism Futures Institute (ETFI) € 0,2 miljoen minder subsidies en 
ook de Leven Lang Leren subsidie van OCW was € 0,2 miljoen lager dan in het vorige verslagjaar.

3.3.  College- , cursus-, les- en examengelden Baten
2019

Begroting
2019 

Baten
2018 

€ € €

Collegegelden 48.671 45.369 50.304 

De opbrengst van college, cursus, les en examengelden is € 1,7 miljoen lager dan in 2018. Dit werd veroorzaakt
door de halvering van het wettelijk collegegeld die in september 2018 inging. De halvering collegegelden werd
gecompenseerd met aanvullende rijksbijdrage.

3.4. Baten werk in opdracht van derden Baten
2019

Begroting
2019 

Baten
2018 

€ € €

3.4.1.  Contractonderzoek en onderwijs 8.127 6.627 5.224

3.4.5.1.  Omzet Horeca Operations  1.924 1.484  1.985 

Totaal  10.051  8.111  7.209 



157

Jaarverslag
 2019

3.5. Overige baten Baten
2019

Begroting
2019 

Baten
2018 

€ € €

3.5.1.  Verhuuropbrengsten  260  -  345 

3.5.2.  Detacheringen personeel  1.472 292  1.794 

3.5.3.  Diverse overige opbrengsten 3.750 4.723  7.845 

Totaal 5.482 5.015  9.984

Het totaal van de baten werk in opdracht van derden en de overige baten ad € 15,5 miljoen is ten opzichte van 
2018 (€ 17,2 miljoen) € 1,6 miljoen gedaald. In 2018 was er een extra bate in verband met teruggevorderde 
omzetbelasting van de jaren daarvoor. In 2019 bedroeg deze € 0,4 miljoen en in 2018 € 1,4 miljoen. Door een 
aanpassing van de rubricering van de post diverse overige opbrengsten naar contractonderzoek en -onderwijs is 
de realisatie van 2019 op deze posten conform begroting verantwoord.

4. Lasten

4.1. Personele lasten Lasten
2019

Begroting
2019 

Lasten
2018 

€ € €

4.1.1.1.  Brutolonen en salarissen 113.677 111.679 110.221 

4.1.1.1.  Sociale lasten 14.154 13.447 13.271 

4.1.1.1.  Pensioenlasten 17.514 16.000 15.791 

4.1.2.  Overige personeelslasten 16.864 11.498 20.882 

Totaal personelslasten  162.209  152.624  160.165 

4.1.2. Overige personeelslasten Lasten
2019

Begroting
2019 

Lasten
2018 

€ € €

4.1.2.1.  Dotatie personele voorzieningen 4.329 1.345 2.711 

4.1.2.2.  Personeel niet in loondienst 11.504 6.217 14.396 

4.1.2.3.  Overige personeelskosten 2.257  3.936 4.254 

4.1.2.4.  Ontvangen ziekegelduitkeringen 112  - 479

4.1.2.5.  Vrijval personele voorzieningen 1.114  -  - 

 16.864  11.498  20.882

 
De personele lasten zijn in 2019 toegenomen met € 2,0 miljoen tot ruim € 162 miljoen. Deze groei wordt vooral 
verklaard door een CAO verhoging van de salarissen in april 2019 met 2,4%. Vanwege een verhoging van het 
pensioenpremiepercentage zijn de pensioenlasten (in relatie tot brutoloon) gestegen. 
De afname van de kosten uitzendkrachten (c.q. personeel niet in loondienst) met € 2,9 miljoen is te verklaren uit 
het feit dat in 2018 veel personeel is ingehuurd om de fusie te kunnen realiseren. Het aantal personeelsleden is 
vrijwel gelijk aan dat van 2018. 
De gemiddelde personele lasten per persoon zijn met 4,5% gestegen. Deze toename van de personeelslasten 
zien we ook ten opzichte van de begroting, waarbij daarnaast de post overige loonkosten ook € 5,4 miljoen 
hoger is dan begroot. De verhoging komt voort uit de mutatie van voorzieningen en door de hogere inhuur van 
personeel dan begroot.

Personeelsleden
Bij de stichting waren in 2019 gemiddeld 1739 personeelsleden werkzaam (2018: 1741). Dit is exclusief het personeel 
van de International Campuses. Inclusief de International Campuses zijn er 1.856 (2018 1.858) personeelsleden.
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4.2. Afschrijvingen Lasten
2019

Begroting
2019 

Lasten
2018 

€ € €

4.2.1  Bedrijfsgebouwen en - terreinen 4.817 9.125 5.224 

4.2.2  Inventaris en apparatuur 6.771 3.858 6.884 

4.2.3  Vrijval egalisatierekening 247 271 271

11.341 12.712 11.837

 

4.3. Huisvestingslasten Lasten
2019

Begroting
2019 

Lasten
2018 

€ € €

4.3.1.  Huur 2.331 1.443 2.106 

4.3.2.  Verzekeringen 145  - 148 

4.3.3.  Onderhoud onroerend goed 2.483 3.104 2.504 

4.3.4.  Energie en water 1.435 1.430 1.438 

4.3.5.  Schoonmaakkosten 2.517 1.041 2.499 

4.3.6.  Wettelijke lasten 1.036 6 884 

4.3.8.1.  Bewakingskosten 569  - 426 

4.3.8.2.  Kosten inventaris  -  - 511 

4.3.8.3.  Overige huisvestingslasten  1.541 2.406 1.647 

12.057 9.430 12.163

 
Ten opzichte van de begroting zijn de huisvestings lasten € 2,6 miljoen hoger, wat met name wordt veroorzaakt 
door de extra huurlasten, schoonmaaklasten en wettelijke lasten. Dit als gevolg van de tijdelijke huisvesting in 
verband met de transitie (academievorming en realisatie van ateliers).  

4.4. Overige lasten Lasten
2019

Begroting
2019 

Lasten
2018 

€ € €

4.4.1.  Administratie en beheerslasten 11.446 16.334 11.671 

4.4.2.  Inventaris en apparatuurkosten 8.364 7.783 6.490 

4.4.3.  Leermiddelen 4.113 4.285 58 

4.4.5.1.  Reis en verblijfkosten 2.965 2.389 2.746 

4.4.5.2.  Representatiekosten 589 353 460 

4.4.5.3.  PR en reclamekosten 1.937 961 2.115 

4.4.5.4.  Kosten bestuur en overlegorganen  -  - 177 

4.4.5.5.  Overige beheerslasten 5.093 1.607 9.487 

34.507 33.712 33.204

 
In 2018 was er voor € 3,9 miljoen aan leermiddelen verantwoord onder 4.4.5.5. Overige beheerslasten.

De overige lasten zijn € 1,3 miljoen hoger dan in 2018 en € 0,8 miljoen hoger dan begroot. Deze hogere lasten 
zitten met name onder de post inventaris en apparatuurkosten. Hier zien we dat de doorontwikkeling van 
Stichting NHL Stenden Hogeschool naar een digitale hogeschool, in combinatie met de keuze om steeds meer 
applicaties als Saas (Software as a Service) te gebruiken, zorgt voor een toename van de kosten van licenties en 
onderhoudscontracten van deze software. Voor onder andere de digitale systemen (studenten informatie, 
plannings en learning management systeem) zijn aanbestedingstrajecten uitgevoerd in 2018, waarbij deze 
contracten eind 2018 / begin 2019 zijn ingegaan. 
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Onderdeel van de administratie en beheerslasten zijn de kosten voor accountantsdiensten. De ten laste van het 
boekjaar gebrachte kosten van de externe accountant en de accountantsorganisatie en het gehele netwerk 
waartoe deze accountantsorganisatie behoort, zijn als volgt voor de groep:

Accountantshonoraria 2019 (x € 1.000)

Ernst & Young 
Accountants 

LLP

Ernst & Young 
Overig

Totaal

Onderzoek van de jaarrekening 214 0 214

Andere controleopdrachten  - 14 14

Adviesdiensten op fiscaal terrein  -  -  - 

Andere nietcontrolediensten  -  -  - 

214 14 228

Accountantshonoraria 2018 (x € 1.000)

Deloitte 
 Accountants

PWC  
Accountants

Totaal

Onderzoek van de jaarrekening 234 90 324

Andere controleopdrachten 73 3 76

Adviesdiensten op fiscaal terrein 80  - 80

Andere nietcontrolediensten  -  -  - 

387 93 480

Bovenstaande honoraria voor onderzoek van de jaarrekening is gebaseerd op de totale honoraria voor het 
onderzoek van de jaarrekening ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht. 

In 2018 was er sprake van twee accountants (PWC voorheen NHL en Deloitte voorheen Stenden) waarbij Deloitte 
controlerend accountant was. 

6. Financiële baten en lasten Baten en 
lasten 2019

Begroting
2019 

Baten en
lasten 2018 

€ € €

6.1.  Financiële baten 26 26 193

6.2.  Financiële lasten 1.252 1.443 1.930

-1.226 -1.417 -1.737

 

7. Resultaat deelnemingen Baten en 
lasten 2019

Begroting
2019 

Baten en 
lasten 2018 

€ € €

Coöpreratieve Maritieme Academy Holland  -  - 14

Totaal resultaat deelnemingen - - -14

 

8. Belastingen Baten en 
lasten 2019

Begroting
2019 

Baten en 
lasten 2018 

€ € €

8.2. Mutatie belastingvoorziening en winstbelasting -40  – 133
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Enkelvoudige jaarrekening 2019 
Enkelvoudige balans per 31 december 2019  
(na voorgestelde resultaatsbestemming) (x € 1.000)

Activa 31 december 2019 31 december 2018

1.1.2.  Materiële vaste activa

1.1.2.1.  Bedrijfsgebouwen en terreinen 121.708 109.669 

1.1.2.2.  Inventaris en apparatuur 28.718 25.081 

1.1.2.3.  In uitvoering en vooruitbetalingen 4.295 8.802 

1.1.2.4.  Egalisatierekening 5.265 5.494

149.456 138.058 

1.1.3.  Financiële vaste activa

1.1.3.1.  Deelnemingen in groepsmaatschappijen 4.863 5.630 

1.1.3.2.  Andere deelnemingen 137 137 

1.1.3.3.  Langlopende vorderingen op groepsmaatschappijen 2.040 2.040 

 7.040  7.807 

Totaal vaste activa 156.496 145.865 

1.2.1. Voorraden 94 95

1.2.2.  Vorderingen

1.2.2.1.  Debiteuren 3.206 1.959 

1.2.2.4.  Kortlopende vorderingen op groepsmaatschappijen 5.822 5.479 

1.2.2.15.  Overige kortlopende vorderingen en overlopende activa 5.686 4.823 

14.714 12.261 

1.2.4. Liquide middelen 16.597 41.030 

Totaal vlottende activa 31.405 53.386

Totaal activa 187.901 199.251 

Passiva

2.1. Eigen vermogen 57.768 58.191 

2.2. Voorzieningen

2.2.1.  Personele voorzieningen 12.107 10.580 

2.3. Langlopende schulden

2.3.3.  Schulden aan kredietinstellingen 46.578 60.542 

2.4.  Kortlopende schulden

2.4.1.  Schulden aan groepsmaatschappijen 7.054 5.106 

2.4.3.  Aflossingsverplichtingen langlopende schulden 3.965 4.964 

2.4.8.  Crediteuren 12.914 10.380 

2.4.9.  Belastingen en sociale verzekeringen 7.064 7.067 

2.4.10.  Schulden terzake van pensioenen 1.993 1.791 

2.4.12.  Overige schulden en overlopende passiva 38.458 40.630 

71.448 69.938 

Totaal passiva 187.901 199.251 
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Enkelvoudige staat van baten en lasten over 2019 (x € 1.000)

2019 Begroting 
2019

2018

3.  Baten

3.1. Rijksbijdragen  152.995  145.402  147.305

3.2. Subsidiebaten  3.726  3.741  5.690

3.3.  College, cursus, les en examengelden  44.738  45.369  46.404

3.4.  Baten in opdracht van derden  6.638  5.891  3.991

3.5.  Overige baten  7.141  3.672  9.078

Totaal baten 215.238 204.075 212.468

4.  Lasten

4.1.  Personele lasten 156.378 148.788 153.900

4.2.  Afschrijvingen 10.935 12.498 11.393

4.3.  Huisvestingslasten 11.096 9.332 11.043

4.4.  Overige lasten 35.251 34.376 33.301 

Totaal lasten 213.660 204.994 209.637

Saldo baten en lasten 1.578 -919 2.831

6.   Financiële baten en lasten 1.252 1.417 1.751

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen 326 -2.336 1.080

7.   Resultaat deelnemingen 793 450 431

8.  Belastingen  -  -  - 

Resultaat na belastingen -467 -1.886 1.511
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Algemene grondslagen voor de opstelling van de enkelvoudige jaarrekening

De enkelvoudige jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en volgens de Richtlijn 
voor de Jaarverslaggeving voor onderwijsinstellingen (RJ 660). Voor de algemene grondslagen voor de opstelling 
van de jaarrekening, de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat, 
alsmede de toelichting op de onderscheidende activa en passiva en de resultaten wordt verwezen naar de 
toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, voor zover hierna niets anders wordt vermeld.

Financiële vaste activa
Deelnemingen in groepsmaatschappijen, waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid  
wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd op de nettovermogenswaarde, doch niet lager dan nihil. Deze netto
vermogenswaarde wordt berekend op basis van de grondslagen van Stichting NHL Stenden Hogeschool.

Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer de vennoot
schap geheel of ten dele instaat voor schulden van de desbetreffende deelneming, wordt een voorziening 
gevormd, primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming en voor het overige onder de voorzieningen 
ter grootte van het resterende aandeel in de door de deelneming geleden verliezen, dan wel voor de verwachte 
betalingen door de vennootschap ten behoeve van deze deelnemingen.
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Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december 2019 (x € 1.000)

Activa

Vaste activa

1.1.2. Materiële vaste activa 1.1.2.1.
Bedrijfs-

 gebouwen en
-terreinen

1.1.2.2.
Inventaris en

apparatuur

1.1.2.3.  
Gebouwen

in aanbouw

1.1.2.4.
Egalisatie
rekening

Totaal

€ € € € €

Stand per 1 januari 2019

Aanschafwaarde  172.050  58.288  8.802 7.974 231.166

Afschrijvingen 62.381 33.207  - 2.480 93.108

Boekwaarden  109.669  25.081  8.802 -5.494  138.058 

Mutaties

Investeringen  8.003  10.196  4.134  - 22.333

Herclassicificatie aanschafwaarde  7.590  1.051 8.641  -  - 

Afschrijvingen 3.554 7.610  -  229 10.935

Saldo 12.039 3.637 -4.507  229 11.398

Stand per 31 december 2019

Aanschafwaarde  187.643  69.535  4.295  7.974 253.499

Afschrijvingen 65.935 40.817  - 2.709 104.043

Boekwaarden  121.708  28.718  4.295 -5.265  149.456 

1.1.3. Financiële vaste activa Percentage Boekwaarde
31–12–18

Mutatie
2019

Boekwaarde
31–12–19

€ € €

1.1.3.1.  Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Wyswert Beheer B.V. 100% 5.082 702 4.380

NHL Bedrijfsopleidingen ICT B.V. 50%  -  -  - 

NHL Services B.V. 100% 16  - 16

NHL Plus B.V. (ontbonden in 2019) 100% 18 18  - 

Kenniscampus Beheer B.V. 50% 18 8 26

Kenniscampus C.V. 48% 496 55 441

5.630 767 4863 

1.1.3.2.  Andere deelnemingen

Coöperatie Maritieme Academie Holland U.A. 137  - 137

1.1.3.3.  Lening u/g

Beheersorganisatie Kenniscampus Leeuwarden B.V. 2.040  - 2.040

Totaal financiële vaste activa  7.807 -767  7.040 

De lening u/g is door de rechtsvoorgangers van de Stichting NHL Stenden voor onbepaalde tijd verstrekt aan de 
Beheersorganisatie Kenniscampus Leeuwarden B.V. voor de aankoop van het parkeerterrein. Het rentepercentage 
is gelijk aan het driemaands Euribor tarief per 1 januari van het kalenderjaar met een opslag van 1%.
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Vlottende activa Saldo
31–12–2019

Saldo
31–12–2018

€ €

1.2.1.  Voorraden 

1.2.1.1.  Grond en hulpstoffen 94 95 

94 95

1.2.2.  Vorderingen

1.2.2.1.  Debiteuren

1.2.2.1.1.  Studentdebiteuren 461 289 

1.2.2.1.2.  Overige debiteuren 3.304 2.142 

3.765 2.431 

Voorziening dubieuze debiteuren 559 472

3.206 1.959 

1.2.2.4.  Kortlopende vorderingen op groepsmaatschappijen

Wyswert Beheer B.V. 5.722 4.937 

Stenden South Africa B.V. 60 3 

Stenden Proffesionals B.V.  - 13 

Stenden Masters B.V.  - 2 

Stenden University Qatar Joint Venture (50%)  40 438 

Beheersorganisatie Kenniscampus Leeuwarden B.V.  - 86 

5.822 5.479

1.2.2.15.  Overige kortlopende vorderingen en overlopende activa

Personeelsvoorschotten 108 72 

Vooruitbetaalde kosten 1.300 1.593 

Overlopende posten projecten 2.471 1.886 

Overige vorderingen 1.807 1.272 

5.686 4.823

Totaal vorderingen 14.714 12.261

1.2.4. Liquide middelen

1.2.4.1.  Kas  1 1 

1.2.4.2. Banken  16.596 41.029

16.597 41.030 

Totaal vlottende activa 31.405 53.386
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Passiva (x € 1000)

2.1 . Eigen vermogen Saldo per
31–12–18

Bestemming
resultaat

2018 

Saldo per
31–12–18 na

bestemming
resultaat

Mutaties 
2019

Bestemming
resultaat

2019 

Saldo per
31–12–19

€ € € € €

Algemene reserve publieke gelden 50.399 1.067 51.466  327 51.793 

Algemene reserve private gelden 6.874 444 7.318 265 794 6.259 

Reserve omrekeningsverschillen 594 1 593 309  - 284

56.679 1.512 58.191 44 -467 57.768 

Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2018
De jaarrekening 2018 is door het College van Bestuur, na goedkeuring van de Raad van Toezicht, op 24 juni 2019 
vastgesteld. Overeenkomstig dit besluit is het resultaat over 2018 ten bate van het eigen vermogen gebracht.

Bestemming van het resultaat 2019
Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming van het bestuur is het verlies over 2019 van € 467.256 ten laste 
van het eigen vermogen gebracht.

2.2. Voorzieningen Saldo per
31–12–18

Dotaties Onttrek-
kingen

Vrijval Saldo per
31–12–19

€ € € € €

2.2.1.  Personeelskostenvoorzieningen

2.2.1.1.  Voorziening voor jubileumuitkeringen  2.333  - 116 499  1.718 

2.2.1.2.1.  Voorziening Werktijdvermindering Senioren  5.247  2.803  622 164  7.264 

2.2.1.2.2.  Voorziening Duurzame Inzetbaarheid personeel  970  229  -  -  1.199 

2.2.1.3.  Voorziening Eigen Risico WAO/WIA  661  367  179 242  607 

2.2.1.4.  Voorziening wachtgelden  1.369  924  773 201  1.319 

Totaal voorzieningen 10.580 4.323 1.690 1.106 12.107 

2.2.1 Onderverdeling saldo voorzieningen naar looptijd Stand per
31–12–19

< 1 jaar 1 – 5 jaar > 5 jaar

€ € € €

2.2.1.1.  Voorziening voor jubileumuitkeringen  1.718  72 423  1.223 

2.2.1.2.1.  Voorziening Werktijdvermindering Senioren  7.264  1.200  3.600  2.464 

2.2.1.2.2.  Voorziening Duurzame Inzetbaarheid personeel  1.199  300  899  - 

2.2.1.3.  Voorziening Eigen Risico WAO/WIA  607  180  427  - 

2.2.1.4.  Voorziening wachtgelden  1.319  526  700  93 

Totaal voorzieningen 12.107 2.278 6.049 3.780 

2.3. Langlopende schulden

Hypothecaire leningen 31–12–19 31–12–18

€ €

2.3.1.1.  Lening Ministerie van Financiën .657  - 667 

2.3.1.2.  Lening Ministerie van Financiën .954  4.919 5.208 

2.3.1.3.  Lening Ministerie van Financiën .476  1.575 1.750 

2.3.1.4.  Lening Ministerie van Financiën  10.000 11.250 

2.3.1.5.  Lening Ministerie van Financiën  6.750 7.500 

2.3.1.6.  Lening ING Bank N.V. .639  -  - 

2.3.1.7.  Lening ING Bank N.V. .279  - 10.000 

2.3.1.8.  Lening Ministerie van Financiën  23.334 24.167 

46.578 60.542 
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2.4. Kortlopende schulden Saldo per
31–12–19

Saldo per
31–12–18

€ €

2.4.1.  Schulden aan groepsmaatschappijen

Stichting Steunfonds Stenden Hogeschool 874 815

Stichting Management Trainingscentrum 284 281

Stenden University Hotel B.V. 1.224 946

Stenden University Qatar B.V. 3.345 2.093

Stenden University Asia B.V. 956 945

Stenden Professionals B.V. 328  - 

Behersorganisatie Kenniscampus Lwd B.V. 35  - 

NHL Services B.V. 8  8 

NHL Plus B.V.  -  18 

7.054 5.106

De schulden aan NHL Services B.V. en NHL Plus B.V. waren in de jaarrekening van 2018 gerubriceerd onder de Financiële vaste activa

2.4.3.  Aflossingverplichtingen langlopende leningen 3.965 4.964

2.4.8.  Crediteuren 12.914 10.380

2.4.9.  Belastingen en premies sociale verzekeringen

Loonheffing  7.311  7.003 

Omzetbelasting 175  64 

Overig 72  - 

7.064 7.067

2.4.10.  Schulden terzake van pensioenen 1.993 1.791

2.4.12.  Overige schulden en overlopende passiva

Reservering vakantiedagen en geld 6.562 6.323

Te betalen lonen en salarissen 103 15

Voruitontvangen bedragen 3.967 3.635

Vooruitontvangen collegegelden 17.337 16.901

Te betalen rente 820 1.046

Overlopende posten projecten 6.035 5.824

Vooruitontvangen doelsubsidies OCW/EL&I geoormerkt 687 1.385

Overige schulden 2.947 5.501

38.458 40.630

Totaal kortlopende schulden 71.448 69.938
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Toelichting op de enkelvoudige staat van baten en lasten over 2019 (x € 1.000) 

3. Baten

Baten
2019

Begroting
2019 

Baten
2018 

€ € €

3.1. Rijksbijdragen

3.1.1.  Normatieve rijksbijdrage hbo 151.302 145.402 146.628 

3.1.2.  Overige rijksbijdragen hbo 1.693  - 677 

Totaal rijksbijdragen 152.995 145.402 147.305

Voor een nadere toelichting van de overige rijksbijdragen verwijzen wij u naar de bijlage in deze jaarrekening.  

3.2.  Subsidiebaten 3.726 3.741 5.690 

3.3.  College- , cursus-, les- en examengelden

Collegegelden 44.738 45.369 46.404

3.4  Baten werk in opdracht van derden  6.638  5.891  3.991

3.5 Overige baten

3.5.1.  Verhuuropbrengsten  299   -  345 

3.5.2.  Detacheringen personeel  1.521 292  1.794 

3.5.3.  Diverse overige opbrengsten  5.321 3.380  6.939 

Totaal  7.141  3.672  9.078

Totaal van de baten  215.238  204.075  212.468

4. Lasten

Lasten
2019

Begroting
2019 

Lasten
2018 

€ € €

4.1  Personeelslasten

4.1.1.1.  Brutolonen en salarissen 108.329 108.334 105.458 

4.1.1.1.  Sociale lasten 13.729 13.216 12.865 

4.1.1.1.  Pensioenlasten 17.240 15.958 15.534 

4.1.2.  Overige personeelslasten 17.080 11.280 20.043 

Totaal personeelslasten 156.378  148.788  153.900

4.1.2.  Overige personeelslasten

4.1.2.1.  Dotatie personele voorzieningen 4.323 1.345 2.693 

4.1.2.2.  Personeel niet in loondienst 11.858 5.949 14.135 

4.1.2.3.  Overige personeelskosten 2.098 3.986 3.695 

4.1.2.4.  Ontvangen ziekegelduitkeringen 93  - 480

4.1.2.5.  Vrijval personele voorzieningen 1.106  -  - 

 17.080  11.280  20.043

Bij de stichting waren in 2019 gemiddeld 1.681 personeelsleden werkzaam (2018: 1.682).
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Lasten
2019

Begroting
2019 

Lasten
2018 

€ € €

4.2 Afschrijvingen

4.2.1  Bedrijfsgebouwen en - terreinen 4.647 9.125 4.997 

4.2.2  Inventaris en apparatuur 6.517 3.602 6.648 

4.2.3  Vrijval egalisatierekening 229 229 252

10.935 12.498 11.393

4.3. Huisvestingslasten

4.3.1.  Huur 1.425 1.428 1.167 

4.3.2.  Verzekeringen 121  - 120 

4.3.3.  Onderhoud onroerend goed 2.734 3.068 2.715 

4.3.4.  Energie en water 1.334 1.430 1.360 

4.3.5.  Schoonmaakkosten 2.420 1.000 2.400 

4.3.6.  Wettelijke lasten 1.019  - 876 

4.3.8.1.  Bewakingskosten 544  - 401 

4.3.8.2.  Kosten inventaris  -  - 383 

4.3.8.3.  Overige huisvestingslasten  1.499 2.406 1.621 

11.096 9.332 11.043

4.4. Overige lasten

4.4.1.  Administratie en beheerslasten 10.394 15.677 11.076 

4.4.2.  Inventaris en apparatuurkosten 8.085 7.544 4.911 

4.4.3.  Leermiddelen 7.242 7.399  - 

4.4.5.1.  Reis en verblijfkosten 2.719 2.333 2.447 

4.4.5.2.  Representatiekosten 412 127 304 

4.4.5.3.  PR en reclamekosten 1.695 926 1.991 

4.4.5.4.  Kosten bestuur en overlegorganen  -  - 177 

4.4.5.5.  Overige beheerslasten 4.704 370 12.395 

35.251 34.376 33.301

6.  Financiële baten en lasten

6.1.  Financiële baten 91 26 217

6.2.  Financiële lasten 1.343 1.443 1.968

-1.252 -1.417 -1.751

7.  Resultaat deelnemingen

Wyswert Beheer BV 746  450 465

NHL Services BV  -  -  - 

NHL Plus BV  -  -  - 

Kenniscampus Beheer B.V.  8  - 1

Kenniscampus Leeuwarden C.V. 55  - 21

Coöperatieve Maritieme Academie Holland U.A.  -  - 14

Totaal resultaat deelnemingen -793  450 431

In 4.4.3. Leermiddelen zijn kosten verantwoord voor kosten uitbesteed onderwijs. Studenten volgen hiervoor  
bij Stenden University Hotel B.V. een deel van de studie. 

Het resultaat deelnemingen betreft het resultaat van de private activiteiten. Het resultaat Wyswert Beheer B.V. is 
inclusief € 42.000 omrekenverschillen. Bij de overige gegevens van deze jaarrekening (2 Resultaatverdeling) is dit 
resultaat nader toegelicht.
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WNT: Bezoldiging Topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder 
dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Vaststelling aantal complexiteitspunten 2019
In het kader van de Wet Normering Topinkomens en de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCWsectoren 
is het bezoldigingsmaximum 2019 van de leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur vastgesteld 
aan de hand van de volgende criteria voor de complexiteitspunten:

A.   Het gemiddelde van de totale begrote baten over het jaar 2019 en de werkelijke totale baten uit de jaar
rekening 2018. Dit gemiddelde komt uit op € 213,0 miljoen, wat resulteert in 10 complexiteitspunten.

B.  Het gemiddelde van het begrote aantal bekostigde studenten over het jaar 2019 en het werkelijke aantal 
bekostigde studenten uit het jaarverslag van 2018. Het gemiddeld aantal studenten van Stichting NHL Stenden 
Hogeschool was 15.197. Dit resulteert in 4 complexiteitspunten.

C.  Het aantal gewogen onderwijssoorten of sectoren van de instelling in het voorafgaande jaar aan het verslagjaar. 

Voor nietgefuseerde organisaties wordt voor de berekening van de bezoldigingsmaximum (categorie A en B) 
uitgegaan van 3jaars gemiddelden over de jaren t2, t3 en t4. Voor categorie C wordt uitgegaan van t2. Als 
gevolg van de fusie van NHL Stenden in 2018 (t1) is de berekening van het bezoldigingsmaximum afwijkend.  
Voor de categorieën A en B wordt gerekend met het gemiddelde van begroting 2019 en realisatie 2018. Voor 
categorie C wordt gerekend met t1.

Stichting NHL Stenden Hogeschool had en heeft opleidingen in de volgende onderwijssoorten:  
Onderwijs, Landbouw en natuurlijke omgeving, Techniek, Gezondheidszorg, Economie, Gedrag en maatschappij. Elk 
van deze sectoren kan worden vermenigvuldigd met factor 2, waardoor de score uitkomt op 5 complexiteitspunten.

Het totaal aan complexiteitspunten komt daarmee op 19, waarbij een bezoldigingsmaximum hoort van € 194.000.

Gegevens 2019 (bedragen x € 1)

 E. Schaper  J. van Iersel  K.W. van der Hoek 

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2019  01-01 t/m 31-12  01-01 t/m 31-08  01-01 t/m 31-12 

Deeltijdfactor in fte  1,0  1,0  1,0 

(Fictieve) dienstbetrekking?  ja  ja  ja 

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  171.890  108.713  154.294 

Beloningen betaalbaar op termijn  21.610  13.909  20.306 

Subtotaal 193.500  122.622  174.600 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 194.000 129.156  194.000 

/ Onverschuldigd betaald bedrag  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

Bezoldiging  193.500  122.622  174.600 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

Anti cumulatiebepaling
De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking 
hebben geen dienstbetrekking bij andere WNTplichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris  
(die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2018).
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Gegevens 2018 (bedragen x € 1)

E. Schaper J. van Iersel K.W. van der Hoek 

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01-01 t/m 31-12  01-01 t/m 31-12 01-01 t/m 31-12 

Deeltijdfactor in fte 1,0 1,0 1,0 

(Fictieve) dienstbetrekking? ja ja ja 

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 167.292 149.458 149.484 

Beloningen betaalbaar op termijn 19.208 18.842 18.816 

Subtotaal 186.500 168.300 168.300 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 189.000 189.000 189.000 

Bezoldiging 186.500 168.300 168.300 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking 
die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen. 

Het WNT maximum is vastgesteld op € 189.000. Stichting NHL Stenden Hogeschool is ingedeeld in klasse G met
19 complexiteitspunten.

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12   

Gegevens 2019 (bedragen x € 1)

M. Merkx 

Functiegegevens lid CvB (a.i.) 

Kalenderjaar 2019 2018

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde) 12-09 t/m 31-12 N.v.t. 

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 4 0

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar 187 182 

Maxima op basis van de normbedragen per maand 103.600  -

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 103.600

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief? Ja N.v.t.

Bezoldiging in de betreffende periode 93.600  -

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 93.600

/ Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.

Totale bezoldiging , exclusief BTW 93.600

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2019 (bedragen x € 1)

C. Bijl H.H.  
Apotheker 

 T. Cohen  J.N.M. 
Haerkens 

 J.G. 
Beukers-

Maatje 

D. Pieters K.H.  
van  

Anken

F.A. 
Roozen

F. Karimi

Functiegegevens Voorzitter Voorzitter 
(per 1-7) Lid 

(t/m 30-6)

Lid Lid Lid Lid Lid Lid Lid 

Aanvang en einde functie 
vervulling in 2019

 1-1 t/m 
30-6 

 1-1 t/m 
31-12 

 1-1 t/m 
31-12 

 1-1 t/m 
31-12 

 1-1 t/m 
31-12 

 1-1 t/m 
31-12 

 1-1 t/m 
31-12 

 1-1 t/m 
31-12 

 1-1 t/m 
31-12 

Bezoldiging

Bezoldiging  7.700  15.400  11.000  13.200  11.000  11.000  11.000  11.000  11.000 

Individueel toepasselijke bezoldi
gingsmaximum

14.430  24.290  19.400 19.400  19.400  19.400  19.400  19.400  19.400 

/ Onverschuldigd betaald bedrag  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

Totale bezoldiging  7.700  15.400  11.000  13.200  11.000  11.000  11.000  11.000  11.000 

Reden waarom de overschrijding al 
dan niet is toegestaan

 N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

Toelichting op de vordering wegens 
onverschuldigde betaling

 N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

Gegevens 2018 (bedragen x € 1)

 C. Bijl H.H.  
Apotheker 

 T. Cohen  J.N.M. 
Haerkens 

 J.G. 
Beukers-

Maatje 

 D. Pieters  K.H. van 
Anken 

 F.A. 
Roozen 

 F. Karimi 

Aanvang en einde functievervulling 
in 2018

 1-1 t/m 
31-12 

 1-1 t/m 
31-12 

 1-1 t/m 
31-12 

 1-1 t/m 
31-12 

 1-1 t/m 
31-12 

 1-3 t/m 
31-12 

 1-1 t/m 
31-12 

 1-9 t/m 
31-12 

 1-9 t/m 
31-12 

Bezoldiging

Bezoldiging  15.400  15.400  11.000  11.000  11.145  9.167  11.000  3.667  3.667 

Individueel toepasselijke bezoldi
gingsmaximum

28.350  18.900  18.900  18.900  18.900  15.750  18.900  6.300  6.300 

De maximum beloning voor de voorzitter van de Raad van Toezicht is 15 % van het WNT maximum en 10% voor 
de overige leden van de Raad.
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Model G doelsubsidies OCW (x € 1.000)

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag van 
Toewijzing

Ontvangen 
t/m  

verslagjaar

Geheel uit-
gevoerd en 

afgerond

Nog niet 
geheel uit-
gevoerd en 

afgerond

G1 Verantwoording van subsidies waarvan het eventuele overschot wordt toegevoegd aan de lump sum

Opleidingschool Openbaar Primair Onderwijs 
Fryslan

OS2017C004 01-12-17 700 584 x

Lerarenbeurzen

Lerarenbeurzen 2018 928160-1 20-09-18 191 175 x

Lerarenbeurzen 2018 940920-1 20-09-18 23 23 x

Leserarenbeurzen 2018 928153-1 20-09-18 295 295 x

Lerarenbeurzen 2019 958703-1 02-01-19 26 26 x

Lerarenbeurzen 2019 1012271-1 30-10-19 43 43 x

Lerarenbeurzen 2019 terugbetaling 1004350-1 26-07-19 7 7 x

Lerarenbeurzen 2019 1006220-01 28-08-19 548 548 x

Open en online hoger onderwijs Peer feedback  
bij een Projectmanagement Simulatiegame

0018-26 23-04-18 58 58 x

Totaal Geoormerkt 1.877 1.745

Een bedrag van € 249.000 (2018: € 779.000) is nog niet besteed en is vooruitontvangen van OCW, dit is opgeno
men onder de kortlopende schulden “Schulden aan OCW”.  
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G2 Verantwoording van subsidies die volledig aan het doel/activiteit moeten worden besteed met verrekening 
van het eventueele overschot.

Omschrijving Kenmerk Datum Bedrag van 
Toewijzing

Ontvangen 
per  

1 januari 
2019

Subsidie 
ontvang-

sten  
in 2019

Eigen  
bijdrage  

in 2019

Lasten in 
2019

Totale 
kosten 

 per  
31–12–2019

Saldo  
nog te 

besteden  
31–12–2019

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

Doorstroomprogramma 
mbo hbo 1e ronde

DHB017007 23-10-17 173 173  -  - 81 111 62

Doorstroomprogramma 
mbo hbo 2e ronde

DHB018023 15-03-18 197 197  -  - 35 53 144

Doorstroomprogramma 
mbo hbo 2e ronde

BHB017005 23-10-17 199 199  -  - 76 129 70

Flexibel hoger onderwijs 
voor volwassenen

875683 04-02-16 3.426 3.012 207 197 387 6.397 126

Totaal G2 3.995 3.581 207 197 580 6.691 401
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Bijlagen bij de jaarrekening
1 Overzicht verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen Juridische
vorm

Statutaire
zetel

Code 
activiteit

Eigen 
vermogen
31–12–19

Exploitatie- 
saldo 2019

Omzet  
2019

Verklaring 
art. 403.2 BW

ja/nee

Consoli- 
datie

%

Wyswert beheer BV BV Leeuwarden 3,4 4.379.667 746.645  - Nee Ja 100

NHL Plus BV  
(ontbonden 2019)

BV Leeuwarden 4  -  -  - Nee Ja 100

NHL bedrijfsopleidingen 
ICT BV

BV Leeuwarden 4  -  -  - Nee Nee 50

NHL Services BV BV Leeuwarden 4 16.403  -  - Nee Ja 100

Kenniscampus Beheer BV BV Leeuwarden 4 51.218 3.041  - Nee Ja 100

Kenniscampus CV CV Leeuwarden 4 917.627 95.674  - Nee ja 100

Stenden University Hotel BV BV Leeuwarden 1,2 2.661.705 85.764 6.359.863 Nee Ja 100

Stenden Professionals BV BV Leeuwarden 4 229.630 1.569 1.897.696 Nee Ja 100

Stenden South Africa BV BV Leeuwarden 4 978.172 13.482 2.855.145 Nee Ja 100

Stenden University Asia BV BV Leeuwarden 4 924.658 8.527  - Nee Ja 100

Stenden University Qatar BV BV Leeuwarden 4 5.154.372 58.268  - Nee Ja 100

Stenden Masters BV  
(ontbonden 2019)

BV Leeuwarden 4  -  -  - Nee Ja 100

Beheersorganisatie  
Kenniscampus Leeuwarden BV

BV Leeuwarden 4 16.740 112 508.483 Nee Ja 100

Stenden University Qatar JV JV Doha 4 305.332 272.326 1.738.438 Nee ja 50

Educational Institute Ltd Port Alfred 3  -  -  - Nee Ja 100

for Service Studies PTY Ltd  -  -  - 

Coöperatieve vereniging 
Maritieme Academie Holland 
U.A.*

Coöperatie Amsterdam 1 418.697  8.647 170.424 Nee nee 32.7

Omschrijving code activiteit
1 = Contractonderwijs     2 = Contractonderzoek     3 = Onroerende zaken     4 = Overig

* De genoemde cijfers zijn per ultimo 2017. De jaarcijfers van 2018 en 2019 zijn niet beschikbaar.

2 Beslissende zeggenschap (stichting of vereniging)

Naam Juridische 
vorm

Statituaire
zetel

Code
activiteit

Eigen vermogen
31–12–19

Exploitatie- 
saldo 2019

Baten Verklaring 
2019   

art 403.2 BW
ja/nee

€ € €

Stichting Steunfonds Stenden Hogeschool Stichting Leeuwarden 4 882.887 4.796 10.829 Nee

Stichting Management Trainingscentrum Stichting Leeuwarden 3, 4 610.189 6.912 25.254 Nee

Stichting Praktijk en Wetenschap Stichting Leeuwarden 4  -  -  - Nee
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Overige gegevens
1 Statutaire regeling resultaatbestemming
In de statuten van de Stichting NHL Stenden hogeschool zijn geen voorschriften weergegeven omtrent de 
bestemming van het resultaat in een boekjaar.

2 Resultaatverdeling (x € 1.000)

 2019 2018 

€ €

Afname algemene reserve publiek vermogen

Stichting NHL Stenden Hogeschool, enkelvoudig 327 1.068

327 1.068

Toename algemene reserve privaat vermogen

Stichting Steunfonds Stenden 5 10

Stichting ManagementTrainingscentrum 7 5

Wyswert Beheer B.V., enkelvoudig 824 411

Stenden University Hotel B.V. 86 320

Stenden South Africa B.V. 13 42

Stenden University Qatar B.V. 214 611

Stenden University Asia B.V. 9 10

Stenden Professionals B.V. 2 1

Kenniscampus Leeuwarden CV 95 44

Kenniscampus Beheer B.V. 1 1

-782 437

-455 1.505
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Ondertekening door het Bestuur en Raad van Toezicht

Stichting NHL Stenden Hogeschool
Leeuwarden, 24 juni 2020

College van bestuur
Mw. Ir. Erica Schaper MBA

Drs. KlaasWybo van der Hoek

Drs. Max Merkx MBA

Raad van toezicht
Drs. Hayo Apotheker, voorzitter

Hans Haerkens MIB, vicevoorzitter

Prof. dr. Sietske Waslander

Drs. Kees van Anken

Drs. Tom Cohen

Drs. Farah Karimi

Drs. Dave Pieters

Prof. dr. Frans Roozen
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Controleverklaring
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