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Voorwoord Bestuursverslag 2017        
NHL Hogeschool

Alleen ga je sneller, samen kom je verder.	Deze	zin	beschrijft	één	van	de	kernwaarden	van	

onze	nieuwe	hogeschool	NHL	Stenden	Hogeschool.	In	2017	liepen	de	voorbereidingen	van	

de	fusie	tussen	NHL	Hogeschool	en	Stenden	Hogeschool	als	een	rode	draad	door	al	onze	ac-

tiviteiten.	De	fusie	mag	dan	ook	niet	ontbreken	in	dit	jaarverslag.	Sinds	januari	2018	is	NHL	

Stenden	Hogeschool	een	feit.	Een	resultaat	waar	we	niet	alleen	ontzettend	trots	op	zijn,	

maar	dat	ons	bovendien	sterkt	in	de	overtuiging	dat	we	samen	meer	bereiken	dan	alleen.	

Naast de fusievoorbereiding focusten we in 2017 op een drietal speerpunten. Het verhogen van 
de onderwijskwaliteit staat met stip bovenaan. En met succes. In het laatste kalenderjaar van 
NHL Hogeschool mochten we een ongekend succes bijschrijven. Niet eerder steeg de student-
tevredenheid zo hard als afgelopen jaar. De resultaten uit de Nationale Studenten Enquête 2017 
lieten op álle 18 thema’s een stijging zien ten opzichte het jaar daarvoor. Studenten beoordeel-
den onze docenten met uitstekende scores, waardoor we als hogeschool zelfs in de top 3 van 
middelgrote hogescholen staan. Kers op de taart was het nieuws dat een groeiend aantal NHL-
opleidingen het stempel Excellent mag dragen.

Een tweede focuspunt is een verdere daling van het aantal langstudeerders. De reeds in gang 
gezette maatregelen hebben ook in 2017 hun vruchten afgeworpen. Een intensieve begeleiding 
van afstudeerders en zogenoemde langstudeerders zorgde ervoor dat we ruim 300 meer 
diploma’s aan deze doelgroep mochten uitreiken. Het resultaat van hard werken. 

Klaar zijn voor de toekomst is het derde focuspunt waar we afgelopen jaar hard aan hebben 
gewerkt. De fusievoorbereidingen brachten extra werkdruk voor onze medewerkers met zich 
mee. Daar zijn we ons terdege van bewust. In het kader van duurzame inzetbaarheid hebben we 
afgelopen jaar extra geïnvesteerd in persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers en het ver-
minderen van de werkdruk. Lekker in je vel en goed op je plek zitten zijn daarbij leidend. Fit en 
flexibel met het oog op de toekomst. 

Ook op het gebied van gebouwen en studiefaciliteiten willen we klaar zijn voor de toekomst. 
De renovatie van het Maritiem Instituut Willem Barentsz op Terschelling kreeg daarbij afgelopen 
jaar volop de aandacht. Een intensieve samenwerking tussen studenten en docenten resulteerde 
in het ontwerp voor een moderne eigentijdse onderwijsomgeving. Na de aanbesteding in het 
voorjaar van 2018, zal de renovatie na het treffen van de benodigde voorbereidingen in de 
zomer van 2018 worden opgestart. 

Terugkijkend op 2017 kunnen we niet anders dan trots zijn op wat we met elkaar hebben bereikt. 
NHL Hogeschool is een begrip in de regio. Samen met bedrijven en overheden spelen we in op 
maatschappelijke en economische vraagstukken. Een toekomst die een nieuw hoofdstuk krijgt 
door de fusie. Een hoofdstuk dat we samen met Stenden schrijven en waar we met elkaar 
co-auteur van zijn. Want alleen ga je sneller, samen kom je verder.

College van Bestuur NHL Hogeschool
Jan van Iersel
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1.1 Kernwaarden en activiteiten

Belofte	en	waarden
‘NHL Hogeschool vergroot je perspectief’. Dat is de belofte aan onze studenten. Belangrijke 
speerpunten daarbij zijn een multidisciplinaire benadering en aandacht voor ondernemerschap 
en praktijkgerichte innovatie. We leren onze studenten om samen te werken en daarbij over de 
grenzen van hun eigen vak heen te kijken. Essentiële vaardigheden voor een innovatieve profes-
sional. Tijdens hun studie werken onze studenten aan real-life praktijk- en onderzoeksopdrachten 
van bedrijven, overheden en instellingen. Op die manier is het werkveld onze medeopleider. 
We stimuleren onze studenten om het beste uit zichzelf te halen. De waarden die wij hierin 
belangrijk vinden zijn: ambitie en talent, ondernemend en onderzoekend, betrokken en 
vertrouwd, stoer en trots. 
Voltijd- en deeltijdstudenten formuleren deels zelf hun onderwijsvraag, binnen de kaders van de 
beroepscompetenties. De NHL biedt studenten flexibel onderwijs en gepersonaliseerde leer
routes. Op die manier geven we invulling aan competentiegericht onderwijs. 

Focus
Onze studenten, docenten, onderzoeksgroepen, lectoraten en kenniscentra dragen via 
onderwijs, onderzoek en ondernemerschap bij aan kenniscirculatie en het kennisniveau in de 
regio. Onderzoekers aan NHL Hogeschool leggen hun focus op twee gebieden: Vital Regions en 
Smart Sustainable Industries. De sterke verbinding die we met het werkveld en de omgeving 
hebben, zorgt ervoor dat ons praktijkgerichte onderzoek actueel en relevant is. Mooie voorbeel-
den zijn de digitale innovaties in de zorg, die ontstaan uit de samenwerking tussen de 
onderzoeksgroepen Zorg & Welzijn en Smart Industries. 

Onderwijs
NHL Hogeschool biedt een breed scala aan opleidingen in velerlei vakgebieden. Studenten 
kunnen kiezen uit ruim zeventig opleidingen. Naast voltijd-, associate degree-, en bacheloroplei-
dingen biedt de NHL ook veel opleidingen aan die in deeltijd te volgen zijn, waaronder onze 
masteropleidingen. Met een groot aanbod aan minors en het X-Honours programma waarin 
 multidisciplinair samenwerken centraal staat, biedt de NHL haar studenten alle gelegenheid om 
hun perspectief te vergroten.

In 2016 zijn we succesvol van start gegaan met de landelijke pilot Leven Lang Leren. Binnen de 
NHL beter bekend als Programma Flexibel Onderwijs. Binnen dit programma bieden opleidin-
gen studenten de mogelijkheid om tijd, plaats en leerwegonafhankelijk te studeren. Naast het 
bekostigd onderwijs kent de NHL ook een aanbod van cursorisch en post-hbo-onderwijs. 

Onderzoek	met	impact	
Met praktijkgericht onderzoek op het gebied van Vital Regions en Smart Sustainable Industries 
geeft de NHL een impuls aan het innovatievermogen binnen en buiten de hogeschool. 
De vraagstukken waar onze studenten, docenten en onderzoekers zich over buigen, komen 
rechtstreeks voort uit de praktijk. Ook de resultaten zijn direct toepasbaar in de praktijk. Onze 
multidisciplinaire aanpak zorgt ook hier voor een grote meerwaarde. Mooie voorbeelden hiervan 
zijn het X-Lab en de Frisian Design Factory. In het X-Lab werken onze studenten uit verschillende 
opleidingen samen aan innovatieve toepassingen en helpen ze elkaar om grenzen te verleggen. 
In de Frisian Design Factory kunnen het bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen gebruik 
maken van onze tools en onderzoekscapaciteit, om innovatie sneller tot stand te brengen. 

Profiel NHL Hogeschool
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Krachten	bundelen
In 2014 spraken NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool de intentie uit om te komen tot een 
instellingenfusie. Beide hogescholen staan middenin regio’s waarin urgente maatschappelijke 
vraagstukken aan de orde zijn. Door onze krachten te bundelen en samen één nieuwe hoge-
school te worden, zijn we nog beter in staat te voldoen aan deze kennis- en innovatievragen. 

Na enkele jaren van voorbereiding gaf de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in de 
zomer van 2017 groen licht voor onze fusieplannen. Dat betekent dat vanaf 2018 de nieuwe 
hogeschool een feit is. Vanaf 1 januari 2018 vallen we onder een gezamenlijke stichting en in 
september 2018 starten de eerste studenten aan onze nieuwe hogeschool: NHL Stenden 
Hogeschool.

 De opgave van de nieuwe hogeschool is om een samenhangend, breed en onderscheidend 
onderwijs- en onderzoeksaanbod te bieden, waarin er voortdurend wisselwerking plaatsvindt 
tussen onderwijs, onderzoek en de (internationale) praktijk. Door ons bredere aanbod groeit het 
aantal mogelijkheden en kansen voor onze studenten en medewerkers. 

Het profiel van NHL Stenden Hogeschool onderscheidt zich op drie thema’s: 
•	 	Uniek	onderwijsconcept 

We geven onderwijs op basis van ‘Design Based Education’. In co-creatie met het werk-
veld en de maatschappelijke omgeving werken onze studenten, docenten en onderzoekers 
 multidisciplinair aan het oplossen van real-life vraagstukken. We werken vanuit kleine groepen 
in overzichtelijke opleidingen en academies. 

•	 	Drie	zwaartepunten 
We kiezen voor een stevig inhoudelijk onderzoeksprofiel aan de hand van de zwaartepunten 
Vital Regions, Smart Sustainable Industries en Service Economy. 

•	 	Internationale	multi-campus	hogeschool 
We zijn een internationale multi-campus hogeschool, met regionale verankering en een 
 uitgesproken internationaal profiel met lesplaatsen in binnen en buitenland. 

1.2 Strategisch Plan

Het Strategisch Plan 2016-2018 bouwt voort op dat van 2012-2015. Docenten, studenten, 
lectoren, management en de medezeggenschapsraad zijn betrokken geweest bij de totstand-
koming van dit Strategisch Plan.

Een succesvolle fusie met Stenden Hogeschool is een belangrijke ambitie binnen het Strategisch 
Plan. De positieve besluitvorming over de fusie plaatst het Strategisch Plan NHL Hogeschool en 
de realisatie ervan in een specifieke context. 

Ambities
De volgende vier samenhangende ambities staan centraal in het Strategisch Plan 2016-2018:
1.	Kwalitatief	hoogwaardiger	onderwijs
2.	Onderzoek	dat	ons	onderwijs	én	de	regionale	innovatie	versterkt
3.	Een	succesvolle	fusie	met	Stenden	Hogeschool
4.	Een	opener	lerende	organisatie	op	basis	van	teams

Iedere ambitie is uitgewerkt in concrete indicatoren. Deze ambities en de indicatoren vormen 
het uitgangspunt voor iedereen binnen NHL Hogeschool.
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1.	Kwalitatief	hoogwaardiger	onderwijs

De afgelopen jaren heeft de NHL hard gewerkt om het eindniveau van studenten te verhogen. 
De effecten daarvan zijn zichtbaar geworden in positieve visitaties in 2016. In 2017 hebben 15 
opleidingen een visitatie gehad. Alle visitaties zijn met positief resultaat afgesloten. Van deze 
opleidingen hebben 6 opleidingen voldaan aan de uitgangspunten van het strategisch plan 
(minimaal één standaard ‘goed’). De overige 9 opleidingen hadden op alle standaarden een 
‘voldoende’.

De inzet op de verhoging van het eindniveau hebben we in 2017 gecombineerd met intensieve 
begeleiding van afstudeerders en zogenoemde langstudeerders. Via het project ‘Studiesucces: 
Samen naar nominaal’ hebben we in 2017 verder ingezet op het analyseren van factoren die stu-
diesucces bepalen, het ontwikkelen van een conceptueel model, het ontwikkelen van 
handreikingen, het ondersteunen van opleidingen en het delen van ervaringen tijdens studiesuc-
cesdagen. Indicatoren voor studiesucces zijn het bachelor-rendement van 55% m.b.t. cohort 
2012-2013 en 65% voor cohort 2014-2015 en een uitval in het eerste jaar van maximaal 25%.

Studeerbaar, doceerbaar en praktijkgericht onderwijs blijven belangrijke thema’s. De NHL kiest 
voor een robuuste programmering in samenhangende eenheden van 15 of 30 EC. De verbinding 
onderwijs, onderzoek en werkveld versterken we o.a. via co-creatie in ateliers. In deze ateliers 
werken we volgens de principes van Design Thinking. In 2018 zal 75% van de opleidingen 
verbonden aan een atelier. Daarmee anticiperen we op de implementatie van ‘Design Based 
Education’, het nieuwe onderwijsconcept van NHL Stenden Hogeschool. 

De kwaliteit van toetsing is een belangrijke waarborg voor het eindniveau. De NHL is ook in 
2017 blijven investeren in de kwaliteit van de toetsing en de toetsdeskundigheid (BKE/SKE). 
Veel opleidingsteams hebben we ondersteund bij het ontwikkelen van een eigen toetsvisie, 
het opstellen van een evenwichtig programma van toetsen en het inrichten van een goede toets-
organisatie met aandacht voor ‘vreemde ogen dwingen’ en externe validering. 

X-Honours

NHL Hogeschool kent een NHL-breed programma voor studenten die een extra uitdaging 
zoeken: X-Honours. Een X-Honours-student ontwikkelt zich gedurende en naast de eigen studie 
op 5 pijlers: persoonlijk leiderschap, innovatief vermogen, multidisciplinair werken, ondernemer-
schap en waarde(n)vol handelen. De X-Honours-student laat gedurende de studie zien een brug 
te kunnen slaan tussen deze pijlers en het eigen vakgebied.

Vaste waarden binnen het programma zijn de eigen ruimte (het X-Lab), de X-Honours minoren, 
de coachingslijn, de basecampmiddagen en de facebookpagina. X-Honours heeft samen-
werkingsverbanden met diverse interne partners (het Innovation Lab, SiGa-Lab en de Frisian 
Design Factory) en externe partners. Studenten kunnen bij deze partners werken aan projecten 
waarmee ze invulling geven aan de pijlers. Een voorbeeld van een grote externe partner in 2017 
is Innofest.

In 2017 hebben we ook de samenwerking met Stenden Hogeschool verder uitgebouwd, 
wat heeft geresulteerd in een vaste plek binnen de nieuwe hogeschool onder de verbindings-
eenheid Onderwijs en Onderzoek. Verder heeft het X-Honours programma in 2017 de 
organisatie van het jaarlijkse Honours Congres naar zich toe weten te trekken. Dit congres vindt 
plaats in juni 2018. 
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Voor studenten ook van belang: X-Honours is opgenomen in het Onderwijs- en Examen 
Reglement en kan vanaf 2017 zichtbaar worden gemaakt op de resultatenlijst en in Educator. 
We stimuleren studenten om deel te nemen aan het X-Honours programma en om internationale 
ervaring op te doen. 

Hieronder een indruk van het aantal X-Honours-deelnemers in 2016-2017 en het aantal uitge-
reikte certificaten:

Studenten	geregistreerd	voor	studiejaar	2016-2017

Verkenningsprogramma 60

Verdiepingsprogramma 31

Expertprogramma 20

Totaal 120

 

Uitgereikte	certificaten	studiejaar	2016-2017

Basis/Verkenning 41

Gevorderd/ Verdieping 49

Expert 12

Degree 7

Totaal	 109

De NHL profileert zich als opleider voor alle levensfasen. Daarbij horen flexibilisering van het 
aanbod aan deeltijdopleidingen, vwo-routes, samenwerking met ROC’s en de uitbreiding van de 
masteropleidingen. Vanaf september 2017 bieden 24 van onze Associate degree en bachelor-
opleidingen flexibel, gemodulariseerd onderwijs aan in deeltijd. Het concept ‘Bepaal je eigen 
leerroute’ valt goed bij de beoogde doelgroep, getuige de forse toename in instroom en de 
gestegen belangstelling voor de voorlichtingsevenementen.

2.	Onderzoek	dat	ons	onderwijs	én	de	regionale	innovatie	versterkt

De NHL draagt bij aan het innovatievermogen van de regio via de innovatieve kwaliteiten van 
onze afgestudeerden en via projecten met regionale partners. Nauwe samenwerking tussen 
onderwijs en onderzoek draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs; het niveau van eindwerken 
en het innovatieve vermogen van de afgestudeerden verbetert. Iedere onderzoeksgroep levert 
een bijdrage aan docentprofessionalisering en het onderwijs. Omgekeerd is elke opleiding 
verbonden aan een onderzoeksgroep. Co-creatie met partners draagt bij aan de groei van het 
ontwikkelvermogen van onze hogeschool.

De NHL profileert zich op de zwaartepunten ‘Vital Regions’ en ‘Smart Sustainable Industries’. 
Binnen deze zwaartepunten werken de lectoraten samen in onderzoeksgroepen. Op deze 
terreinen gaan we meer onderzoek doen met (internationale) partners en investeren we in extra 
docenten met onderzoekstaken (40 in 2017). Hiermee geven we een impuls aan de zwaarte-
punten, onderwijsontwikkeling en het niveau van onze afgestudeerden.

Via onderwijs(ontwikkeling), kennisontwikkeling en netwerkvorming wil de NHL met haar 
onderzoek impact creëren in de regio’s waarin we actief zijn. Ook streven we naar een hoge 
tevredenheid van onze partners over de resultaten van projecten.
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3.	Een	succesvolle	fusie	met	Stenden	Hogeschool

In het Strategisch Plan is aangegeven dat de fusie van NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool 
in het belang zal zijn van alle stakeholders: studenten, medewerkers, beroepenveld en de regio. 
De juridische fusie van de stichtingen is gerealiseerd per 1 januari 2018, de instellingsfusie van 
de beide scholen volgt per 1 september 2018. Nadere informatie over de fusie is opgenomen in 
de paragrafen 1.4 tot en met 1.6 van dit hoofdstuk. 

4.	Een	open	lerende	organisatie	op	basis	van	teams

Het werken in teams is een belangrijke voorwaarde voor onze lerende organisatie. We kiezen 
voor resultaatverantwoordelijke teams met een duidelijke taakverdeling tussen teams en 
management. In 2017 hebben we in twee pilots onderzoek gedaan naar het instellen van resul-
taatverantwoordelijke teams en het werken met teamleiders. De ervaringen uit deze pilots 
hebben we vertaald in de ‘Visie op teamgericht organiseren’. In dit visiedocument zijn onder 
andere de fasen van de ontwikkeling naar resultaatverantwoordelijke teams beschreven. Ook is 
de TeamToolBox ontwikkeld, waarin voor elke fase geschikte instrumenten zijn opgenomen.

Ter ondersteuning hebben we inwerkprogramma’s voor teamleiders ontworpen en uitgevoerd. 
Tevens zijn teams door HRM begeleid in teamontwikkelingstrajecten van verschillende aard. 
Zo zijn diverse nulmetingen verricht en hebben teams ook trajecten gevolgd vanuit een inhoude-
lijk thema als toetsing. 

1.3 De organisatie

NHL Hogeschool zette in 2017 door op de ingeslagen weg om een kwaliteitssprong te realiseren 
in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering met als doel de externe positionering te versterken 
en stevig te staan in de naderende fusie.

Besturing	
In de eerste maanden van 2017 was sprake van een driehoofdig College van Bestuur met een 
duidelijke scheiding van portefeuilles.
-  De voorzitter had een algemene en onafhankelijke positie en richtte zich op de fusie, de daar 

bijbehorende besluitvormings-, innovatie- en implementatietrajecten en de externe positione-
ring van de hogeschool.

-  Het CvB-lid Onderwijs en Onderzoek gaf sturing aan de portefeuilles onderwijs en onderzoek, 
inclusief de verbindingseenheden Leven Lang Leren, Master College en AD College.

-  Het tijdelijke CvB-lid bedrijfsvoering/ondersteuning stuurde de eenheden Onderwijs en 
Onderzoeks Kwaliteit, Finance & Control, Human Resource Management, Facilitaire Zaken /
ICT, Marketing & Communicatie, Studentenadministratie, Onderwijslogistiek en 
Studentenservices aan. De aansturing was gericht op integratie van de dienstverlening en de 
doorzettingskracht in zowel de beleidsvoorbereiding als de doelgerichte ondersteuning bij de 
implementatie van beleid. 

Vanaf 1 mei 2017 was er na het vertrek van het tijdelijk collegelid weer sprake van een twee-
hoofdig College van Bestuur. Na het vertrek van de voorzitter per 1 september 2017 bestond het 
College van Bestuur uit één lid.
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Overlegstructuur
De overlegstructuur werd aangepast aan de verdeling van de portefeuilles. De verschillende 
overleggen hadden een besluitvormingsvoorbereidende taak ten behoeve van de vergaderin-
gen van het College van Bestuur.

Het CvB-lid Onderwijs en Onderzoek leidde een Portefeuille-overleg Onderwijs (POS) en een 
Portefeuille-overleg Onderzoek (POK). Vaste deelnemers aan het POS waren de onderwijsverant-
woordelijke direct reports van het CvB-lid, te weten instituutsdirecteuren/hoofden van 
zelfstandige onderwijsafdelingen en hoofden verbindingseenheden en daarnaast het hoofd 
OOK. Vaste deelnemers aan het POK zijn onderzoeksverantwoordelijke direct reports, dus verte-
genwoordigers van de steeringboards van de zwaartepunten Vital Region en Smart Sustainable 
Industry, het overkoepelende thema Cross-sectorale Innovatie en daarnaast een lector per 
zwaartepunt en tevens de beleidsmedewerker onderzoek. 

Het CvB-lid Bedrijfsvoering richtte een Portefeuille-overleg Integrale Advisering (PIA) in, 
waarmee de integrale advisering over beleid en bedrijfsvoering ten behoeve van de CvB-
vergaderingen werd vormgegeven. Vaste deelnemers aan het PIA waren de hoofden van de 
clusters van het Service Centre, de directeur F&C en de hoofden OOK en HRM. 

Opleidingen	en	instituten
De NHL heeft een breed aanbod aan Associate degrees, bachelor- en masteropleidingen gericht 
op zowel de schoolverlaters als de professionals. Vanuit dit aanbod zijn we verbonden met alle 
sectoren in de maatschappij. Dat maakt onze hogeschool een krachtige speler in de noordelijke 
regio.

Het onderwijsaanbod van de NHL was in 2017 ondergebracht in de instituten Economie & 
Management, Educatie en Techniek. Daarnaast kende de NHL een aantal schools: de School of 
Communication, School of ICT, School of Social Work & Pedagogy en School of Healthcare.

Een instituut wordt geleid door een instituutsdirecteur, die verantwoordelijk is voor onderwijs, 
onderzoek en contractactiviteiten. Een instituut is onderverdeeld in onderwijsafdelingen. Deze 
worden geleid door afdelingshoofden. De schools kennen een head of school.

Serviceclusters
De NHL had in april in 2016 besloten tot meer centrale sturing op de implementatie van beleid. 
In lijn met dit besluit werd gewerkt met meer integrale advisering vanuit álle stafafdelingen en 
serviceclusters. Formeel werden de serviceclusters vanaf november 2016 aangestuurd door de 
portefeuillehouder Bedrijfsvoering van het College van Bestuur. 

Voor 2017 zijn de volgende speerpunten onderkend:
•  Uniformering van processen leidend tot transparantere bedrijfsvoering, meer overzicht en 

efficiëntie.
•   Digitalisering van processen ter ondersteuning van het onderwijs.
•  Verbetering van de identiteit van de opleidingen en de roostering.
•  Fusie met Stenden met uitwerking van de nieuwe bedrijfsvoering conform het nieuwe 

onderwijsmodel in een organisatiestructuur met academies, diensten en (ster)teams. 

Onderwijs	Logistieke	Services
In 2017 lag de focus voor het cluster OLS op het afronden van het programma procesoptima-
lisatie met als doel de kwaliteit en snelheid van dienstverlening voor docenten en studenten 
structureel te verbeteren met als resultaat hoge NSE- en MTO-cijfers en als bijvangst een 
verhoogde efficiency. Voor onderwijslogistieke processen zijn een hoge graad van standaardi
satie en een hoge mate van digitalisering belangrijk. Op basis van ruim 2 jaar ervaring met de 
Lean filosofie is het creëren van klantwaarde op basis van continu verbeteren een vanzelfspre-
kendheid voor medewerkers van alle teams. We gebruiken diverse instrumenten om de 
klantwaarde te meten. 
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Dit heeft voor het cluster Onderwijs Logistieke Services geresulteerd in:
•  een significante stijging van de NSEwaardering op het gebeid van roostering, informatie-

voorziening en tijdigheid van cijferinvoer;
•  een duurzame doorwerking van OLS procesoptimalisatie resulterend in hoge klanttevreden-

heid en een afname van 4.6 fte in de formatie.

Daarnaast zijn vanuit OLS hogeschoolbreed twee nieuwe instrumenten geïmplementeerd:
•  De tool voor Studie Loopbaan Begeleiding, die het voor docenten mogelijk maakt om op 

eenvoudige wijze te constateren of een student nominaal studeert, lichte achterstand heeft, 
of in de gevarenzone zit m.b.t. studierendement.

•  De Evaluatietool, die hogeschoolbreed ingezet is om de studenten periodiek te bevragen 
m.b.t. de tevredenheid op de belangrijkste aspecten die bepalend zijn voor de kwaliteit van 
onderwijs.

Ook is ingezet op significante verbetering en professionalisering van het afnemen van digitale 
toetsen. Dit heeft geleid tot een stabiele en betrouwbare digitale toetsorganisatie zonder cala-
miteiten voor studenten, een toename van 30% van het aantal digitale toetsen en 120 extra 
digitale toetsplekken.

Naast bovengenoemde resultaten is in 2017 sterk ingezet op de voorbereiding van de 
naderende fusie. Vanwege het belang van tijdige implementatie van een nieuw BRIN nummer, 
is harmonisatie van processen gestart in het voorjaar van 2017. Dit heeft geleid tot een tijdige 
opening (1 november 2017) voor aanmelden en inschrijven van studenten voor de nieuwe 
hogeschool. 

Daarnaast hebben we de aanbesteding van een nieuw studentinformatiesysteem (SIS) afgerond 
en is harmonisatie van processen gestart om implementatie van één SIS binnen de nieuwe hoge-
school mogelijk te maken. 

Studenten	Services
Het cluster Studenten Services bestond uit de mediatheek, het decanaat, het Learning Centre, 
International Office en sinds januari 2017 het Studieadviescentrum. Met de toevoeging van het 
Studieadviescentrum aan het cluster levert Studenten Services NHL-brede ondersteuning aan de 
student vanaf het begin van de studie met voorlichting en begeleiding bij de studiekeuze tot aan 
het afstuderen met begeleiding bij de scriptie door het Scriptorium van de mediatheek.

Het jaar 2017 heeft zowel in het teken gestaan van de voorbereiding op de fusie met Stenden 
Hogeschool als in het verhogen van de studenttevredenheid en het optimaliseren van 
processen. Maar er is ook ruimte geweest voor het ontplooien van nieuwe initiatieven.
 
Het Studieadviescentrum is sterk betrokken geweest bij de inrichting en afhandeling van de 
Studiekeuzecheck. Aankomende studenten met een negatief advies zijn persoonlijk benaderd 
door het Studieadviescentrum en op weg geholpen bij het maken van de juiste studiekeuze.

Het decanaat heeft samen met het decanaat van Stenden Hogeschool een beleidsscan laten 
uitvoeren door het Expertisecentrum Handicap & Studie. De beleidsscan gaf inzage hoe op 
beide hogescholen het proces Studeren met een functiebeperking op verschillende onder delen 
verbeterd kan worden.

Het Learning Centre heeft in samenwerking met het X-Honours programma het Junior 
X-Honours programma opgezet. Een project waarbij scholieren van het voortgezet onderwijs een 
onderwijsperiode lang elke woensdagmiddag een programma volgen gebaseerd op de 5 pijlers 
van het X-Honours programma in combinatie met een cursus van het Learning Centre.
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Bij de mediatheek heeft een herinrichting plaatsgevonden en zijn er nieuwe werkplekken gereali-
seerd. In de mediatheek is nu ook het SiGa-lab (simulatie gaming) en het MR-lab (mixed reality) 
gehuisvest. De dienstverlening van de mediatheek is tevens uitgebreid met een service voor zelf-
studie: het platform Informatievaardigheden biedt studenten de mogelijkheid 
informatievaardiger te worden door middel van zelfstudie. 

Het International Office werkt in voorbereiding op de fusie al nauw samen met de collega’s van 
Stenden. In 2017 is de International Week gezamenlijk georganiseerd en was er een gezamen-
lijke presentatie op de jaarlijkse EAIE Conferentie.

Informatisering,	Projectmanagement	&	Consultancy	en	Nieuwe	Media	(IPN)
In 2017 is ervoor gekozen de afdeling ICT uit de Service Clusters strategisch te positioneren in 
een separate afdeling Informatisering, Projectmanagement & Consultancy en Nieuwe Media 
(werktitel “IPN”) en daarmee te ontvlechten uit de bestaande structuren. 

De afdeling IPN werkt vanuit het Strategisch Plan 2016-2018 aan de volgende doelen:
1.  Het creëren van een optimale (digitale) klantervaring. De grenzen tussen de digitale en fysieke 

dienstverlening verdwijnen. Digitale diensten moeten extra toegevoegde waarde opleveren 
waarbij de ervaringen van afnemers van deze diensten centraal komen te staan.

2.  Het verbeteren van de wendbaarheid en efficiency van de operatie. Het efficiënter inrichten 
van de interne organisatie zorgt ervoor dat er tijd en middelen beschikbaar komen voor 
innovatie en onderwijs. Flexibiliteit van waardeketens zorgt ervoor dat we sneller kunnen 
inspelen op nieuwe eisen en wensen.

3. I nnovatie van het business model. Het aanpassen van de organisatie aan de snel wijzigende 
omgeving.

 
Directie	Finance	&	Control
Aan het hoofd van de directie Finance & Control staat een directeur. De directie bestaat verder 
uit de concern controller en de afdelingen Financiële Administratie en Inkoop, geleid door een 
hoofd. Per 1 januari 2017 zijn de decentrale business controllers van de instituten en de service-
clusters overgegaan naar de directie Finance & Control en geplaatst onder de concern controller. 
Daarmee is de functionele relatie met de business controllers omgezet in een hiërarchische 
relatie.

Medezeggenschap
De NHL heeft in 2010 gekozen voor handhaving van een ongedeelde
medezeggenschapsstructuur. Dat betekent dat de Wet op de ondernemingsraden niet van toe-
passing is. We hebben een Medezeggenschapsraad die het CvB gevraagd en ongevraagd 
adviseert en op bepaalde onderwerpen instemmingsrecht heeft. De Medezeggenschapsraad 
(MR) wordt professioneel ondersteund door een ambtelijk secretaris. 
Naast de MR op hogeschoolniveau hebben alle instituten, alle schools en de gezamenlijke 
 serviceclusters een deelraad. De deelraden overleggen met hun directeur/head of school over 
voorstellen die het eigen organisatieonderdeel aangaan. De omvang van de deelraden is afhan-
kelijk van de grootte van het organisatieonderdeel. Ook de deelraden worden ondersteund door 
een eigen ambtelijk secretaris. 

De medezeggenschapsraden zijn - met uitzondering van de deelraad serviceclusters - paritair 
samengesteld. De leden worden gekozen door en uit de personeelsleden en studenten. De zit-
tingstermijn van de studentleden en de personeelsleden van de medezeggenschapsraden is 
gelijk en bedraagt twee jaar. Het Stembureau organiseert de verkiezingen voor de raden.

In 2017 zijn de ambtelijk secretaris van de MR en de ambtelijk secretarissen van de deelraden 
alsmede de ambtelijk secretaris van de Bijzondere Medezeggenschapsraad ondergebracht in het 
Bureau Medezeggenschapsondersteuning (BMO). De ondersteuning van de medezeggen-
schapsraden is daarmee in het verslagjaar hogeschoolbreed geprofessionaliseerd.
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Organogram	(vanaf	1	september	2017)
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1.4  Fusie met Stenden Hogeschool 

Algemeen
In augustus 2013 zijn de eerste stappen gezet op weg naar nauwere samenwerking tussen NHL 
Hogeschool en Stenden Hogeschool. In de zomer van 2014 hebben de Colleges van Bestuur de 
intentie tot een fusie van beide instellingen aangekondigd. Vanaf toen is door gezamenlijke pro-
jectgroepen van beide hogescholen gewerkt aan het profiel, de missie, visie en identiteit van de 
nieuw hogeschool. In een serie rapporten is weergegeven ‘waarom’ een fusie voor beide instel-
lingen een solide fundament voor de toekomst is, ‘wat’ de nieuwe hogeschool wil zijn en ‘hoe’ 
deze vorm zal krijgen. Het geheel is in de vorm van een Fusiedocument in december 2016 ter 
instemming aan de medezeggenschapsraden van de beide hogescholen aangeboden. Dit resul-
teerde in februari 2017 in de instemming van de beide medezeggenschapsraden en daarna op 
basis van de fusietoets tot een goedkeuring door de Minister van OCW van een bestuurlijke 
fusie per 1 januari 2018 en een institutionele fusie per 1 september 2018. 

Governance	van	het	proces
In maart 2017 heeft de stuurgroep Fusie een aantal programmamanagers aangesteld voor drie 
programmalijnen: Onderwijs, Onderzoek, Internationalisering & Regionalisering (OOIR), HRM & 
Organisatie, en Bedrijfsvoering & Digitale Hogeschool. Deze programmamanagers hebben 
onder aansturing van de stuurgroep met hun projectteams binnen de kaders van de fusiedocu-
menten gezorgd voor de doorontwikkeling en concretisering van deze drie gebieden. Zij werden 
daarbij ondersteund door eerst een externe programmacoördinator, later door twee interne pro-
grammacoördinatoren, het fusieprogramma-team en werden bijgestaan door twee controllers 
die de beheersing van de middelen bewaakten. 

In het najaar van 2017 hebben de programmamanagers hun opdrachten grotendeels afgerond 
en is toegewerkt naar de implementatie in de lijn vanaf 1 januari 2018. Voor de invoering van het 
onderwijsconcept Design Based Education (DBE) en het programma de Digitale Hogeschool 
(DH) zijn projectleiders benoemd die deze projecten na 1 januari 2018 leiden en zorgen dat deze 
doorontwikkeling plaatsvindt naast de reguliere werkzaamheden in de lijn. 

Resultaten
Naast de afronding van de besluitvorming door de medezeggenschapsraden over het voorge-
nomen fusiebesluit, stond 2017 in het teken van de uitwerking van de fusiedocumenten en de 
voorbereiding van de (bestuurlijke en juridische) fusie per 1 januari 2018. 

Daartoe hebben de programmamanagers een groot aantal documenten ontwikkeld en aan de 
stuurgroep en de Colleges van Bestuur gepresenteerd. Het gaat daarbij onder meer om een 
visie op onderzoek, visie op internationalisering, een visie op regionalisering, een visie op leider-
schap, Professionaliseringsplan en de uitrol van DBE het Projectplan Harmonisatie en Migratie 
studievoortgang, Programmaplan Facilities, Harmonisatie roosterapplicatie, een voorstel voor de 
academienamen en een overzicht van de opleidingen in het buitenland. 

Daarnaast zijn ook tal van processen en systemen bijvoorbeeld op het vlak van de aanmelding 
en de inschrijving van studenten op elkaar afgestemd en waar nodig geharmoniseerd. 

Ten slotte werd uitvoering gegeven aan een aantal in de fusiedocumenten neergelegde 
afspraken:
1.  Op 14 juni 2017 werd de Bijzondere Medezeggenschapsraad (BMR) geïnstalleerd. De BMR 

bestaat uit tien door de medezeggenschapsraad van de NHL gekozen leden en tien door de 
centrale medezeggenschapsraad van Stenden gekozen leden. De BMR oefent de door deze 
medezeggenschapsraden overgedragen advies- en instemmingsbevoegdheden uit met 
betrekking tot de nieuwe hogeschool.

18   BESTUURSVERSLAG 2017



2.  De benoemingsprocedure van de sleutelfunctionarissen - degenen die direct verantwoording 
afleggen aan het College van Bestuur van de nieuwe hogeschool  is uitgevoerd. Dit heeft 
geresulteerd in de benoeming van de academiedirecteuren, directeuren van diensten, verbin-
dingseenheden en het expertnet, hoofd bestuursstaf en de secretaris College van Bestuur. 

3.  De formele stappen die nodig zijn voor de juridische fusie per 1 januari 2018 zijn doorlopen. 

1.5 Ambitie van NHL Stenden Hogeschool

Naast het bestaande instellingsplan en de instituuts- en afdelingsplannen binnen de NHL 
hebben we in 2017 gewerkt aan de nieuwe hogeschool. In 2017 hebben we tal van processen 
die dienen te worden geïntegreerd in kaart gebracht en (op onderdelen) is die integratie in gang 
gezet of afgewikkeld. Hierbij hebben we al zoveel mogelijk gewerkt vanuit het geambieerde 
profiel van de nieuwe hogeschool.
 
Missie
De nieuwe hogeschool wordt een internationale multi-campus 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. Daarnaast 
wil de nieuwe instelling een wezenlijke bijdrage leveren aan de kenniscirculatie in de regio. 
De missie van de nieuwe hogeschool luidt: ‘Werken aan wereldwijze innovatie’. 
 
Visie
De nieuwe hogeschool wil in alle regio’s waarin zij actief is een leidende positie innemen. 
Regionaal en internationaal willen wij bekend staan als een broedplaats voor nieuwe ontwikkelin-
gen. De focus is daarbij altijd van buiten naar binnen, waarbij samen leren aan de hand van 
real-life vraagstukken de norm is. Onze visie luidt dan ook als volgt: ‘Onderwijs en onderzoek zijn 
de dragers van persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke vooruitgang’. 
 
Identiteit
De identiteit van de nieuwe hogeschool, het beeld en de waarden waar de hogeschool bekend 
om wil staan, luidt: ‘wij willen bekend staan als verbindend, ondernemend en vindingrijk’. 
•  Verbindend houdt in dat we in ons denken en handelen wereldwijs en duurzaam zijn. We zijn 

sensitief, het belang van anderen staat voorop. We zijn gastvrij en uitnodigend, persoonlijk 
en betrokken. We inspireren onze studenten, onze medewerkers en onze omgeving.

•  Ondernemend houdt in dat we ons vak uitoefenen met een duidelijke focus op wat de 
praktijk van ons vraagt. We zijn daadkrachtig en resultaatgericht. We zijn zelfkritisch, 
hebben een sterk ontwikkeld zelflerend vermogen en we zijn ons bewust van onze 
verantwoordelijkheden. 

•  Vindingrijk houdt in dat we nieuwsgierig zijn, dat we veelbelovende (internationale) ontwik-
kelingen herkennen en hierop anticiperen. Door het combineren van inzichten ontwikkelen 
we nieuwe oplossingen voor vraagstukken uit de praktijk.

 
De stip op de horizon is dus een internationale multi-campus hogeschool die studenten opleidt 
tot ondernemende en vindingrijke professionals. Waar een hoge kwaliteit van onderwijs, 
onderzoek en daaraan verbonden diensten en voorzieningen wordt gerealiseerd (in de bovenste 
regionen ten opzichte van de andere hogescholen) en die onderscheidend is op basis van: 
•  een aantrekkelijk en duidelijk onderwijsconcept Design Based Education (DBE); 
•  een stevig inhoudelijk onderzoeksprofiel aan de hand van drie zwaartepunten: Vital Regions, 

Smart Sustainable Industries en Service Economy, en;
•  een internationale multi-campus organisatie waarmee we ons regionaal verankeren met een 

internationale oriëntatie.
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Doel:	hoge	kwaliteit
Met de nieuwe hogeschool realiseren we een hoge kwaliteit van onderwijs, onderzoek en 
daaraan verbonden diensten en voorzieningen. Een kwaliteit waarmee wij ons in de bovenste 
regionen positioneren ten opzichte van de andere hogescholen. Deze hoge kwaliteit van 
onderwijs, onderzoek en diensten/voorzieningen is een door interne motivatie gedreven wens 
en opdracht aan onszelf: we moeten niet alleen, maar willen ook de hoogst denkbare kwaliteit 
leveren. Daarnaast is en blijft dit ook een maatschappelijke opdracht: we moeten hoog gekwalifi-
ceerde afgestudeerden aan de maatschappij leveren.
 
Doel:	onderscheidend
Om kwaliteit te verhogen en te borgen, werken we voor de gehele nieuwe hogeschool toe naar 
een aantrekkelijk en duidelijk onderwijsconcept voor studenten, medewerkers en organisaties: 
Design Based Education. Dit is een concept dat past bij onze wens om de regio’s waarin wij 
werken met nieuwe ideeën en onderzoek vooruit te helpen. In co-creatie met werkveld en maat-
schappelijke omgeving werken studenten, docenten en onderzoekers multidisciplinair aan het 
oplossen van real-life vraagstukken.
 
Het onderzoek dat we uitvoeren in onderzoeksgroepen heeft een focus op inhoudelijke thema’s 
die passen bij enerzijds de regio’s waarin onze vestigingen zijn gesitueerd en anderzijds de reeds 
opgebouwde expertise. We kiezen voor een stevig inhoudelijk onderzoeksprofiel aan de hand 
van drie zwaartepunten: Vital Regions, Smart Sustainable Industries en Service Economy. 
De nieuwe hogeschool levert een bijdrage aan het ontwikkelen van bruikbare kennis rond de 
maatschappelijke vraagstukken van de leefbaarheid en toekomst van de regio’s, de versnelde 
ontwikkeling in productie en ondernemerschap en de groei en uitdagingen in de dienstensector.
 
We zijn een internationale multi-campus organisatie waarmee we ons regionaal verankeren, 
gefaciliteerd door zowel fysieke als digitale mogelijkheden om samen te werken. Onze (internati-
onale) multi-campus-benadering houdt in dat we, vanuit onze missie, visie en identiteit op onze 
vestigingsplaatsen (campus-sites) aansluiten bij de regionale behoeften met ons aanbod op het 
gebied van onderwijs, onderzoek en valorisatie. Omgekeerd draagt dit bij aan internationaal en 
intercultureel onderwijs en onderzoek op al onze vestigingen.
 
Leidende	principes
Om invulling te geven aan de realisatie van de nieuwe hogeschool hebben we de missie, visie en 
waarden vertaald naar leidende principes. Deze leidende principes geven uiting aan onze 
waarden en richting aan ons handelen (in structuur en gedrag). De leidende principes zijn 
daarmee richtinggevend en sturend voor het detailleren van de inrichting van het onderwijs, 
onderzoek en valorisatie, de governance, de organisatie, etc. De zes leidende principes hebben 
we in het fusiedocument met een aantal voorbeelden toegelicht en vervolgens gebruikt en 
vertaald naar ontwerpcriteria. Deze principes zijn:
•  Kwaliteit is leidend in ons handelen.
•  We werken op basis van gerechtvaardigd vertrouwen en eigenaarschap.
•  We staan voor toekomstbestendig onderwijs.
•   Innovatie is de standaard voor onszelf en onze omgeving.
•  We zijn een open organisatie in continue internationale en regionale verbinding.
•  Onze ambities realiseren we vanuit gezamenlijkheid en betrokkenheid.
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1.6 Jaarplan 2018 NHL Stenden Hogeschool: Meet, Explore, Develop

Het jaarplan 2018 is een uniek document. Het is het eerste geconsolideerde jaarplan voor NHL 
Stenden hogeschool. We maken een begin met het realiseren van de nieuwe hogeschool. 

Centraal, ook in (het proces van de totstandkoming van) het geconsolideerde jaarplan met 
 bijbehorende begroting(en), staat het uitgangspunt dat vanaf 1 januari 2018 wordt gewerkt over-
eenkomstig het bestuurlijke en managerial model van de nieuwe hogeschool. Veel, zo niet alle 
vanaf 1 januari 2018 te verrichten werkzaamheden zullen niet meer in het teken van de ‘eigen’ 
hogeschool staan, maar in het teken van de nieuwe hogeschool. Dat betekent dat vrijwel alle 
aangelegenheden inhoudelijk, organisatorisch en procesmatig worden opgepakt vanuit het 
 perspectief van de nieuwe hogeschool.

De stip op de horizon is de nieuwe hogeschool zoals beschreven in het fusiedocument: 
een internationale multi-campus hogeschool die studenten opleidt tot ondernemende en 
 vindingrijke professionals. Waar een hoge kwaliteit van onderwijs, onderzoek en daaraan 
verbonden diensten en voorzieningen wordt gerealiseerd (in de bovenste regionen ten opzichte 
van de andere hogescholen) en die onderscheidend is op basis van: 
•  een aantrekkelijk en duidelijk onderwijsconcept van Design Based Education (DBE); 
•   een stevig inhoudelijk onderzoeksprofiel aan de hand van drie zwaartepunten: Vital Regions, 

Smart Sustainable Industries en Service Economy, en;
•  een internationale multi-campus organisatie waarmee we ons regionaal verankeren.

Kalenderjaar 2018 staat in het teken van de overgang van twee hogescholen naar één hoge-
school: de transitie krijgt in dit jaar concreet gestalte. Dit alles onder de algemene opdracht om 
‘de winkel open te houden’: de staande kwaliteit van onderwijs en onderzoek en de student-
tevredenheid dienen overeind te blijven. 

Om ordening aan te brengen in de veelsoortige vraagstukken bij de transitie worden verschil-
lende veranderopgaven onderscheiden. Veranderopgaven die verschillen in type verandering, 
in tijdpad en in intensiteit.

De	integratieopgave
In 2017 zijn tal van processen die in het kader van de nieuwe hogeschool dienen te worden 
 geïntegreerd, in kaart gebracht en (op onderdelen) is die integratie in gang gezet of afgewik-
keld. Deze lijn zetten we in 2018 in de nieuwe structuur voort, in die zin dat:
•  we op het niveau van de onderwijsprocessen tijdig over zodanig geharmoniseerde regel-

geving beschikken dat we niet alleen compliant zijn, maar ook met behulp van die afspraken 
voldoende kaders en ondersteuning bieden aan de teams om hun veranderopgaven en hun 
werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. Voorbeelden: de onderwijs- en examen-
regelingen en de opleidingsspecifieke delen van het studentenstatuut;

•  we op het niveau van de bedrijfskritische processen rond onder meer studentadministratie, 
finance en hrm beschikken over een zodanige harmonisatie van die processen en bij
behorende systemen, dat de interne informatievoorziening en externe verantwoording 
op orde zijn;

•  we op het niveau van de rechten en rechtsbescherming van studenten en medewerkers 
het beleid en de interne regelgeving en bijbehorende processen verder hebben 
geharmoniseerd;

•  we organisatieonderdelen fysiek bijeenbrengen (verhuizingen), de gebouwen aanpassen en 
de ICT-systemen integreren.
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De	innovatieopgave
We zetten sterk in op de voorbereiding en de invoering van het nieuwe onderwijsconcept vanaf 
september 2018 bij de eerste opleidingen en op de daarvoor vereiste integratie en samenhang 
van de dienstverlening aan die opleidingen. Het gaat om de daadwerkelijke vernieuwing die met 
de nieuwe hogeschool wordt beoogd. De drie speerpunten die in 2018 voor de transitie centraal 
staan, zijn: 
•  De (verdere voorbereiding van) invoering van DBE. We willen in studiejaar 2018-2019 bij zo’n 

dertig opleidingen/opleidingsvarianten starten met onderwijsprogramma’s die gestoeld zijn 
op het onderwijsconcept van DBE.

•  De ontwikkeling van resultaatverantwoordelijke teams (samenhangend met de inrichting).
•  De ontwikkeling van de dienst Digitale Leer- en WerkOmgeving (DLWO) met inbegrip vaan 

het concept van de Digitale Hogeschool.

De	(cultuur)transformatieopgave
De cultuurtransformatie krijgt in 2018 verder vorm. Gedrag gebaseerd op de missie, visie en 
waarden van de nieuwe hogeschool staat centraal. Deze verandering is niet model- en planmatig 
te organiseren. Deze transformatie krijgt vorm door het gedrag dat we met elkaar tonen, door 
de wijze waarop we met elkaar omgaan en aanspreken en de wijze waarop we met elkaar 
invulling geven aan de drie waarden verbindend, ondernemend en vindingrijk. Dat vraagt iets 
van ons allen: het durven loslaten van de binnen de oude hogescholen ontwikkelde communica-
tiestijlen, processen en gedrag en het open staan voor nieuwe stijlen, processen en gedrag. 
We moeten met elkaar bereid zijn om samen in interactie en discussie de juiste weg te vinden en 
invulling te geven aan de uitgangspunten en principes van de nieuwe hogeschool. Dit zal gelei-
delijk gaan, stap voor stap en met vallen en opstaan. Voorbeeldgedrag van bestuur en 
leidinggevenden en het elkaar aanspreken op gedrag dat niet in overeenstemming is met de uit-
gangspunten en principes van de nieuwe hogeschool zijn succesfactoren voor het realiseren van 
deze opgave.

Om onze ambities te verwezenlijken, zetten we in 2018 meer middelen in dan we ontvangen en 
begroten een tekort van € 3,0 mln. In het meerjarenperspectief zoals opgenomen in het fusie-
document was een tekort begroot van € 2,1 miljoen. De extra inzet is een bewuste en 
verantwoorde keuze om de nieuwe hogeschool gestalte te geven conform het fusiedocument: 
onze vermogenspositie laat het toe. De financiële ruimte die dit geeft, wordt ingezet voor de 
ontwikkeling van de nieuwe hogeschool.

Karakteristieken	begroting	2018
•  Het begrote aantal studenten, de belangrijkste driver voor de begroting, bedraagt voor het 

begrotingsjaar 2018 ruim 22.500 en ligt daarmee een fractie lager dan de prognose 
voor 2017.

•  Binnen het begrote resultaat van -/- € 3,0 miljoen zetten we € 9,4 miljoen in voor de ontwik-
keling van de nieuwe hogeschool. Deze middelen zijn opgenomen op de regel 
‘beleidsruimte’ en deze middelen zetten we in 2018 in voor: 

 - de invoering van DBE; 
 - de ontwikkeling van de digitale leer-/werkomgeving (digitale hogeschool); 
 - de ontwikkeling van de fysieke leer-/werkomgeving; 
 - training en scholing, en voor;
 - branding, marketing en communicatie.

•  De begroting 2018 gaat uit van een investeringsbegroting van ongeveer € 21,0 miljoen. 
Hiervan investeren we circa € 18,5 miljoen in onze fysieke leer-/werkomgeving, waaronder de 
investeringen in Terschelling en het locatieplan Leeuwarden en de reguliere (vervangings) 
investeringen in gebouw, inventaris en meubilair. De resterende € 2,5 miljoen investeren we in 
onze digitale leer-/werkomgeving.
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•  De middelen studievoorschot 2018 zijn door OCW overgeheveld naar de lumpsum. Voor 
NHL Stenden gaat om een bedrag van circa € 5,3 miljoen. Aan deze middelen zijn voor 2018 
nog geen kwaliteitsafspraken gekoppeld. Wel is afgesproken om de middelen in lijn met 
Strategische Agenda Hoger Onderwijs te besteden. Dit betekent de volgende bestedings-
richtingen: kleinschalig en intensief onderwijs, talentprogramma’s, onderwijsgerelateerd 
onderzoek en studiefaciliteiten en digitalisering. De middelen die in 2018 zullen worden 
ingezet voor de transitie passen in deze bestedingsrichtingen:

 -  de (verdere voorbereiding van) invoering van DBE (bestedingsrichting: kleinschalig en 
intensief onderwijs, onderwijsgerelateerd onderzoek en studiefaciliteiten in de vorm van 
ateliers);

 -  de ontwikkeling van de digitale leer-/werkomgeving c.q. de digitale hogeschool 
(bestedings richting: studiefaciliteiten en digitalisering en op termijn moet het bijdragen 
aan kleinschalig en intensief onderwijs);

 -  de ontwikkeling van resultaatverantwoordelijke teams (bestedingsrichting: kleinschalig en 
intensief onderwijs).

•  Voor 2018 leiden de middelen studievoorschot overigens niet tot extra rijksbijdrage. Hoewel 
de middelen zijn aangekondigd als extra middelen, blijkt dat in 2018 het macrobudget 
OCW-hbo, en daarmee de rijksbijdrage voor NHL Stenden, een fractie lager is dan de 
middelen 2017. Naast de middelen studievoorschot is er namelijk ook sprake van een oude 
bezuinigingsreeks uit het regeerakkoord Rutte II, een taakstelling vanuit het huidige regeerak-
koord en is het macrobudget onderhevig aan fluctuaties vanwege bijgestelde 
studentenramingen.
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2.  



Het onderwijs en onderzoek  
van de NHL

2.1 Onderwijsaanbod

De NHL is een brede hogeschool met opleidingen in alle sectoren. Eind 2017 kent de NHL 72 
CROHO-nummers, waarvan 5 Associate Degree opleidingen, 54 bacheloropleidingen en 13 
masteropleidingen, waarvan 2 joint degrees met de Hanzehogeschool. De NHL kent een uitge-
breid deeltijdaanbod in vrijwel alle sectoren.

In bijlage 3 is een overzicht van alle CROHO-geregistreerde opleidingen opgenomen.

Mutaties	opleidingen	2017	
Uitbreiding
Aan de bacheloropleiding Leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde is een 
voltijdvariant toegevoegd bij de vestigingsplaats Groningen per 1 september 2017.

Aan de masteropleiding Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn is een voltijdvariant toegevoegd 
per 1 september 2017.

Aan de bacheloropleiding Opleiding tot Verpleegkundige is een duale variant toegevoegd per 1 
september 2017. Deze variant neemt deel aan het experiment Vraagfinanciering.

Wijziging
De bacheloropleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming en Maatschappelijk Werk en 
Dienstverlening zijn per 1 september 2017 samengevoegd tot de bacheloropleiding Social 
Work. De bacheloropleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming en Maatschappelijk Werk 
eindigen per 31 augustus 2021.

De bacheloropleidingen Business IT & Management en Informatica zijn per 1 september 2017 
samengevoegd tot de bacheloropleiding HBO-ICT. De voltijd bacheloropleidingen Business IT & 
Management en Informatica eindigen per 31 augustus 2021. De deeltijd bacheloropleiding 
Business IT & Management eindigt per 31 augustus 2020.

De deeltijdvariant van de bacheloropleiding HBO-ICT neemt per 1 september 2017 deel aan het 
experiment Vraagfinanciering.

Beëindiging
Geen.

Masteropleidingen
De NHL heeft eind 2017 13 masteropleidingen en ruim 500 masterstudenten. De studenten zijn 
verdeeld over de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, sociale studies, bètatechniek en kunst. 
In september 2017 zijn we gestart met de deeltijd Master Serious Gaming. In 2017 is een voltijd 
variant van de Master Digitale Innovatie in Zorg & Welzijn (DIZW) ontwikkeld en gestart. 
De Master DIZW is de eerste masteropleiding van de NHL waarin de studenten rechtstreeks 
vanuit de bachelor kunnen instromen.
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In 2017 heeft de nadruk gelegen op de kwaliteitsborging. Onderwerpen waren o.a. verbinding 
met de lectoraten en internationalisering. De masteropleidingen Kunsteducatie, Pedagogiek en 
de 7 eerstegraads lerarenopleidingen zijn positief gevisiteerd. De NHL participeert in het 
landelijk platform masteropleidingen, in de organisatie van de landelijke conferentie, leverde 
een keynote spreker en verzorgde een workshop.

De Keuzegids Masters 2017 heeft onze masteropleiding Kunsteducatie en de eerstegraads 
 lerarenopleidingen Engels en Wiskunde het predicaat Topleiding toegekend.

Programma	Flexibel	Onderwijs	(deeltijd)
De noordelijke regio wordt gekenmerkt door een relatief laag opgeleide beroepsbevolking, ver-
grijzing, bevolkingskrimp en een beperkte bedrijvigheid. Vanuit haar maatschappelijke opdracht 
ziet de NHL een centrale opgave om, samen met Stenden, bij te dragen aan een vitale regio met 
een sterke concurrentiepositie en meer verdienvermogen. Dit doen wij door vanuit de herziene 
wettelijke mogelijkheden rondom flexibilisering onderwijs op maat te bieden en zo groei en ont-
wikkeling van hoogopgeleide professionals die klaar zijn voor zowel de regionale, nationale als 
internationale arbeidsmarkt te faciliteren. 

Bijscholing, opscholing en omscholing winnen aan belang als gevolg van flexibilisering van de 
arbeidsmarkt. Een “leven lang leren” draagt bij aan een duurzame inzetbaarheid van werkne-
mers en sluit aan bij de toenemende vraag vanuit de beroepspraktijk naar erkende, 
gecertificeerde opleidingstrajecten. 

De subsidieregeling ‘Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen’ (experiment Leeruitkomsten) 
heeft ons de kans geboden om versneld en organisatiebreed werk te maken van innovatie van 
ons onderwijs aan volwassenen; van aanbodgericht onderwijs naar onderwijs op maat. Flexibel 
onderwijs dat draait om de student: zijn (werk)ervaring, kennis, ambitie en mogelijk heden. 
Het perspectief in 2020 is een flexibele structuur van kwalitatief hoogwaardig, toekomstbesten-
dig onderwijs met volop keuze in inhoud en werkvormen. Dit aanbod ontwerpen wij in co-creatie 
met de student en het werkveld. Leeruitkomsten, blended learning en leer gemeenschappen 
staan daarbij centraal. 

Daarnaast gaan wij er vanuit dat ontwikkeling van flexibele leerarrangementen in cocreatie met 
het werkveld bijdraagt aan actievere kenniscirculatie tussen NHL Stenden, de ROC’s, regionale 
overheden en werkgevers en een impuls is voor ons praktijkgerichte onderzoek. 

In september 2016 zijn we gestart met 7 geflexibiliseerde opleidingen in deeltijd. In september 
2017 zijn daar 18 opleidingen bijgekomen, voornamelijk in het educatieve domein. De NHL is 
landelijk één van de koplopers qua flexibilisering van het deeltijd en duale onderwijs op basis 
van leeruitkomsten. Het concept ‘Bepaal je eigen leerroute’ valt goed bij de beoogde 
doelgroep, getuige de forse toename in instroom en de gestegen belangstelling voor de 
voorlichtingsevenementen.

Vraaggestuurd	onderwijs
In het kader van het experiment Vraaggestuurd Onderwijs is de NHL in september 2016 gestart 
met een module van 30 EC’s in de opleiding AD IT Servicemanagement. Vanaf september 2017 
zijn modules van 30 EC’s in de opleidingen Bachelor ICT en Bachelor HBO-V daaraan toege-
voegd. De studenten maken gebruik van een voucher van € 1.250 en betalen dan zelf het 
collegegeld van € 1.700. In 2017 zijn er 2 studenten die 2 modules volgen en derhalve ook 
gebruik maken van 2 vouchers. De opleiding Bachelor HBO-V kende in 2017 nog geen 
aanmeldingen.
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In onderstaande tabel is een overzicht van het Vraaggestuurd Onderwijs opgenomen.

Vraaggestuurd	onderwijs	2017 Studiejaar
datum

AD	IT	Service
Management

Bachelor
ICT	

Instroom van studenten met collegegeldverlaging 2016 7 22,7

2017 16 8

Gemiddelde verblijfsduur in de toegelaten opleidingen nnb nnb

Hoogte van het gevraagde collegegeld, per module € 1.700 € 1.700

Hoogte van het gevraagde instellingscollegeld, per module € 2.950 € 2.950

Het aantal vouchers per student 1 voucher 23 8

Tijdstip waarop een beroep gedaan is op collgegeldverlaging 1 sept. 2016 7

1 maart 2017 1

1 juni 2017 5

1 sept. 2017 10 8

Het aantal studenten wat een certificaat heeft behaald 2016 3

2017 3

Het aantal studenten dat de studiepunten hebben behaald 2016 3

2017 3

2.2 De Onderwijsleeromgeving

Aansluiting
Om de kans op studiesucces te verhogen heeft de NHL de Studiekeuzecheck (Skc) aange-
scherpt. Voor studiejaar 2018-2019 wordt de Skc gezamenlijk met Stenden Hogeschool 
doorontwikkeld en zullen ook studenten met een internationaal diploma een Skc kunnen doen. 

NHL participeert samen met het toeleverend onderwijs in een aantal netwerken. Met het mbo en 
een aantal andere noordelijke hogescholen werken we sinds een aantal jaren in Noord-
Nederland samen in het convenant Succesvolle Doorstroom. Binnen dit convenant ontwikkelen 
en voeren we projecten uit, die de doorstroom van mbo’ers naar het hbo bevorderen. 
We hebben een subsidieaanvraag gedaan bij het ministerie van OCW voor de uitvoering van 
aansluitingsprojecten die de doorstroom van mbo’ers naar het hbo moeten bevorderen. 
NHL Hogeschool heeft de volgende projecten ingediend: ‘Skillscoach’ (een samenwerking met 
het Mentorprogramma Fryslân) en ‘Het gezamenlijk ontwikkelen en uitvoeren van een mbo-
doorstroomkeuzedeel voor de opleiding Social Work’. De subsidie is door het ministerie van 
OCW toegekend; uitvoering van de projecten gebeurt in nauwe samenwerking met collega’s van 
de mbo-instellingen. In januari 2018 is er een nieuwe subsidieronde en zullen NHL Hogeschool 
en Stenden Hogeschool gezamenlijk een tweede aanvraag indienen. De samenwerking binnen 
het convenant op het gebied van actieve keuzebegeleiding, toelatingseisen, toelating-/
deficiëntie onderzoeken, studievaardigheden en monitoring doorstroomgegevens/studiesucces 
hebben we in 2017 gecontinueerd. 

Daarnaast participeert NHL Hogeschool in het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân, een samen-
werking van hogescholen en VO-scholengroepen in Friesland. Het netwerk richt zich op het 
 verbeteren van de aansluiting van het voortgezet onderwijs op het hoger onderwijs. Twee werk-
groepen en meerdere Docent Ontwikkelteams zetten zich hiervoor in. In 2017 is in samen-
werking met Netwerk Noord (een verband van aansluitingsnetwerken in Drenthe, Friesland en 
Groningen) een werkgroep gestart die zich richt op het ontwikkelen van hbo-studievaardigheden 
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op het havo. Op deze manier hopen we er met elkaar voor te kunnen zorgen dat de studie-
vaardigheden die havisten op het hbo nodig hebben om succesvol te kunnen studeren, geen 
struikelblok (meer) vormen als zij naar het hbo gaan. 

Samen met Hogeschool Van Hall Larenstein en Stenden Hogeschool zijn we in 2017 gestart met 
de uitvoering van de Startmonitor, een instrument van Researchned om de tevredenheid van 
eerstejaars studenten over de aansluiting met hun vooronderwijs te meten. De eerste resultaten 
hiervan verwachten we in 2018. 

Op verzoek van het ministerie van OCW hebben we, net als andere instellingen voor Hoger 
Onderwijs, een Regionaal Ambitieplan geschreven. In verband met de fusie tussen NHL 
Hogeschool en Stenden Hogeschool hebben we er voor gekozen een gezamenlijk ambitieplan 
te schrijven, waarin de ambities van de twee hogescholen en de VO/MBO-scholen waarmee we 
samenwerken, zijn opgenomen. Dit heeft geresulteerd in een plan dat zich richt op activiteiten 
binnen de thema’s talentontwikkeling, studievaardigheden, studiekeuze en het verkrijgen van 
inzicht in de kwaliteit van aansluiting. In oktober 2017 hebben NHL Hogeschool en Stenden 
Hogeschool samen met een vertegenwoordiger van het VO dit plan gepresenteerd aan andere 
hogescholen en universiteiten, op een speciaal daarvoor door OCW georganiseerde middag in 
Utrecht. 

Studieloopbaanbegeleiding
Goede studieloopbaanbegeleiding (SLB) is een belangrijke factor voor studiesucces. Uit een 
NHL-brede inventarisatie blijkt dat de wijze waarop opleidingen invulling geven aan SLB sterk 
verschilt. De doorontwikkeling van het SLB-beleid hebben we samen met Stenden opgepakt.

In het kader van meer resultaatgerichte SLB hebben we in 2016 een SLB-tool ontwikkeld, 
waarmee we de studievoortgang van studenten nauwkeurig kunnen monitoren. Ook de 
 managementinformatie hebben we verbeterd. Deze informatie biedt leidinggevenden sneller 
inzicht in uit val  en rendementscijfers. Zowel de SLB-tool als de managementinformatie zijn 
positief ontvangen.

Studentendecanaat
Studeren	met	een	functiebeperking
Aan dit thema hebben we binnen de NHL veel aandacht geschonken, met als resultaat dat de 
student tevredenheid flink is toegenomen in 2017. De NSEscore is gestegen, waarmee de NHL 
nu iets boven het landelijk gemiddelde zit. Het thema Studeren met een functiebeperking blijft 
op de agenda staan van de NHL. Samen met Stenden hebben we in het najaar van 2016 een 
beleidsscan laten uitvoeren door het Expertisecentrum Handicap & Studie. De beleidsscan gaf 
inzage hoe we op beide hogescholen het proces Studeren met een functiebeperking op de ver-
schillende onderdelen kunnen verbeteren. 
We hebben een plan van aanpak geschreven dat de titel draagt “What works for few, works for 
all”. Doelstelling van het plan van aanpak is om beter te borgen dat we studiebelemmerende 
factoren voor studenten met een functiebeperking in de hogeschool zoveel mogelijk wegnemen.

Belangrijk uitgangspunt bij het formuleren van acties is inclusief onderwijs. Diversiteit van de 
onderwijspopulatie wordt de norm; flexibilisering van het onderwijs komt ten goede aan alle 
studenten. Of het nu gaat om studenten met een functiebeperking of studenten uit andere doel-
groepen, zoals studerende ouders of topsporters. De voorgestelde acties hebben betrekking op 
informatievoorziening en voorlichting (gericht op studenten en medewerkers), fysieke toeganke-
lijkheid, begeleiding, deskundigheid van medewerkers, de ontwikkeling van alternatieve 
leerroutes, maatregelen met betrekking tot toetsing en examinering, waarborgen van kwaliteit 
en maatregelen met betrekking tot stages en werk.

De colleges van bestuur van Stenden en de NHL hebben in het najaar ingestemd met het plan 
van aanpak en het implementatieplan. De werkgroep is eind 2017 gestart met het harmoniseren 
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van NHL- en Stendenregelingen en heeft een gezamenlijke brochure “Studeren met een 
Functiebeperking” gemaakt. Daarnaast heeft deze werkgroep op landelijk niveau meegewerkt 
aan het opstellen van een Intentieverklaring VN-verdrag voor de rechten van de gehandicapte 
mens. In deze intentieverklaring geeft de hogeschool aan een inclusieve hogeschool te willen 
zijn. De hogeschool heeft zich verbonden aan het doel om studenten met een functiebeperking 
proactief te ondersteunen, zodat zij zonder discriminatie en op voet van gelijkheid met anderen 
onderwijs kunnen volgen. In januari 2018 hebben NHL en Stenden deze intentieverklaring 
ondertekend.

Privacywetgeving
Het thema privacy stond in 2017 hoog op de agenda van het decanaat. De Algemene 
Verordening Gegevensbescherming treedt in werking per mei 2018 en maakt het noodzakelijk 
om kritisch te blijven kijken naar onze werkwijzen en procedures. Welke privacy gevoelige infor-
matie archiveren wij, welke informatie mogen wij delen met anderen en wie heeft inzage in 
privacygevoelige informatie van studenten? Het onderwerp blijft hoog op de agenda staan, 
zo lang er binnen de hogeschool nog geen richtlijnen zijn opgesteld. 

Lunchlezingen
In samenwerking met de Professionaliseringsacademie heeft het decanaat in 2017 verschillende 
lunchlezingen voor studentloopbaanbegeleiders en docenten verzorgd, die of door een decaan, 
of een (externe) deskundige werden gegeven. De onderwerpen die in 2017 aan bod kwamen 
waren:
•  Gameverslaving
•  Openheid bij psychische problemen
• Burn-out bij studenten
• Studiesucces
• Financiële regelingen bij studievertraging
• Rouwverwerking

Begeleiding	studenten
Het aantal begeleidende gesprekken van decanen met studenten is in 2017 licht gestegen. 
Qua gespreksonderwerpen onderscheiden we vijf hoofdgroepen:
• 	Financieel; voorzieningen studiefinanciering, Noodfonds, Profileringsfonds en financiële 

problemen.
•  Functiebeperking; structurele functiebeperkingen zoals dyslexie, adhd, autisme-spectrum 

stoornis en chronische ziektes zoals diabetes, epilepsie en reuma.
• 	Persoonlijke	omstandigheden; familieomstandigheden, (tijdelijke) ziekte en psychische 

problemen.
•  Studie; voortgangsproblemen, motivatieproblemen, studieplanning en studievaardigheden, 

bindend studieadvies en de combinatie studie-topsport.
•  Wet-	en	regelgeving; klachten, bezwaar en beroep, rechten en plichten, wetgeving overheid 

en de regelgeving binnen de NHL.

Net als in 2016 zien we ook in 2017 een lichte stijging in de categorie Persoonlijke omstandighe-
den. De studentendecanen spreken steeds meer studenten met psychische problemen. 
Het aantal studenten met stress gerelateerde klachten en burn-outverschijnselen groeit. Zeer 
regelmatig doen studenten die naast hun studie mantelzorgtaken uitvoeren een beroep op de 
decanen. De ervaring van de decanen is dat de problemen waarmee studenten zich melden 
steeds complexer worden. Deze stijging en verzwaring van de problematiek lijkt een maatschap-
pelijke trend. 

Tot slot zien we een stijging in het aantal gesprekken over de studie. Deze groei wordt o.a. ver-
oorzaakt door een toename in het aantal topsporters dat zich bij het decanaat meldt om 
informatie en advies te krijgen over de topsportregeling van de NHL. Een andere oorzaak is dat 
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steeds meer eerstejaars studenten, al dan niet op advies van hun slb’er, bijzondere omstandig-
heden komen melden bij het decanaat. 

Robuuste	programma’s
Robuuste programmering is al langere tijd een strategische ambitie van de NHL. Met robuust-
heid bedoelen we een samenhangend, studeerbaar en doceerbaar curriculum, waarbij sprake is 
van grotere eenheden. We doen al enige jaren onderzoek naar de robuustheid en participeren in 
een landelijke expertgroep. Onderzoek naar de curricula van 2016-2017 wijst uit dat er sprake is 
van een daling van het aantal toetsen. In het Strategisch Plan kiezen we voor robuuste program-
mering in samenhangende eenheden van 15 of 30 EC. Dit is in lijn met het onderwijsconcept van 
de nieuwe hogeschool.

Toetsing
In 2016 heeft de NHL het toetsbeleid geactualiseerd volgens de landelijke uitgangspunten van 
het rapport ‘Vreemde Ogen Dwingen’. Daarmee geven we vorm aan het kwaliteitsprincipe van 
externe  validering. Ons Toetskader 2016-2019 bevat de ambitie dat opleidingen in een 
netwerkorgani satie aantoonbaar en systematisch aan hun toetskwaliteit werken. Dit moet bij visi-
taties leiden tot de beoordeling “goed” op de standaard toetsing van de NVAO, conform de 
ambitie in het Strategisch Plan 2016-2018.

Tevens beoogt het Toetskader opleidingsteams te faciliteren in het continu verbeteren van hun 
toetskwaliteit en het vergroten van hun toetsbekwaamheid. De kwaliteitscriteria zijn gericht op 
valide, betrouwbaar en transparant toetsen. Ook gaan we expliciet in op het bevorderen van 
studiesucces.

Het scholingstraject van de Professionaliseringsacademie draagt bij aan de implementatie van 
het Toetskader. Via teamgerichte professionalisering stellen we de bekwaamheid van  individuele 
docenten vast; de Basis of Senior Kwalificatie Examinator.

Via de analyse van de jaarverslagen van de examencommissies hebben we een beeld van de 
kwaliteit van de examencommissies en het systematisch werken vanuit het NHL Toetskader. 
Op basis daarvan zetten we in op verdere versterking van de positie van de examencommissies, 
zodat zij hun borgingstaken adequaat kunnen uitvoeren.

2.3 Nieuw onderwijsconcept: Design Based Education

In het kader van de voorgenomen fusie hebben de NHL en Stenden samen een vernieuwend 
onderwijsconcept ontwikkeld dat opgenomen is in de fusiedocumenten: Design Based Educa-
tion. Het opleiden van verbindende, ondernemende en vindingrijke professionals is het doel.

In co-creatie met het werkveld en de maatschappelijke omgeving werken studenten, docenten 
en onderzoekers in ateliers waar  multidisciplinair gewerkt wordt aan het oplossen van real-life 
vraagstukken. Leren van elkaar in een community maakt daar onderdeel van uit. 
Design thinking is de inspiratiebron voor de manier waarop leren en werken vorm krijgt in de 
nieuwe hogeschool. Belangrijke kenmerken zijn: omgevings- en mensgericht, engagement, 
 iteratieve cyclus met daarbinnen ruimte voor experimenteren, creativiteit, out of the box denken 
en prototyping (Rauth, 2010). De multidisciplinaire aanpak en de fasen van Design Thinking 
passen goed bij innoveren, het vinden van oplossingen voor complexe problemen en het 
creëren van waardevolle nieuwe ideeën, producten of diensten. Daarbij gaat het ook om leren 
door te proberen en te doen, leren van ervaringen en van fouten in plaats van afleren. Feedback, 
evalueren, reflecteren en bijstellen zijn een natuurlijk onderdeel van de cyclus. Daarmee is 
Design Thinking nauw verweven met de leer- en kwaliteitscyclus. 
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Internationalisering vormt een andere belangrijke pijler van de profilering. De nieuwe hoge-
school kent diverse locaties in binnen- en buitenland elk met een eigen maatschappelijke 
context. Daarmee biedt de multi-campus hogeschool een rijke, internationale en interculturele 
leer- en werkomgeving. Door regionale inbedding te combineren met een internationale oriën-
tatie willen we een maatschappelijke functie vervullen. Alle opleidingen faciliteren de 
ontwikkeling van internationale en interculturele competenties op een manier die bij de 
opleiding en studenten past. Bijvoorbeeld via ‘Internationalization at Home’, internationale 
bronnen en opdrachten, international classroom, studie of stage in het buitenland.
Door het onderwijs robuust en modulair te organiseren en te werken met leeruitkomsten sluiten 
we aan bij uitgangspunten van flexibel onderwijs (leven lang leren) en willen we persoonlijke 
leerroutes mogelijk maken.

Implementatie	Design	Based	Education
De transitie heeft, in meer of mindere mate, betrekking op alle opleidingen; bachelors, Ad’s en 
masters, zowel voltijd als deeltijd. De transitie van de opleidingen - gerekend vanaf de fusie-
datum - moet binnen 6 jaar (1 accreditatieperiode) voltooid zijn. Afgesproken is ook dat de 
komende drie jaar alle opleidingen van NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool starten met de 
implementatie van Design Based Education. De eerste tranche opleidingen die in 2018 start met 
DBE is in 2017 begonnen met de ontwikkeling.

De duur en de intensiteit van de transitie kan per opleiding verschillen. Opleidingen die bijvoor-
beeld te maken hebben met een zogenaamde dubbele croho (een opleiding die zowel bij NHL 
als Stenden wordt aangeboden) of die op meerdere locaties wordt aangeboden, hebben veelal 
te maken met intensieve samenwerkingstrajecten. De ervaring leert dat de contexten van de 
opleidingen en de beginsituatie van opleidingen sterk verschillen, waardoor de ontwikkeltrajec-
ten ook erg divers zijn.

De onderwijsvisie en ontwerprichtlijnen zijn geen blauwdruk, maar een uitnodiging om systema-
tisch (design based) met elkaar aan de slag te gaan met de ontwikkeling en verbetering van het 
onderwijs. Dit vraagt om een veranderstrategie waarbij onderwijsontwikkeling, teamontwikkeling 
en organisatieontwikkeling hand in hand gaan. Alle teams krijgen ondersteuning en professiona-
lisering aangeboden. 

Veel opleidingen van de NHL hebben vroegtijdig geanticipeerd op de fusie en het nieuwe 
onderwijsconcept. Deze zijn gedurende het studiejaar 2017-2018 al begonnen met experimente-
ren met het werken in ateliers met Design Thinking. Voorbeelden van ateliers zijn: Atelier 
HBO-Rechten in de Kanselarij, Atelier Sociaal Domein en de Frisian Design Factory in de 
Blokhuispoort. De ervaringen met deze experimenten vinden hun weg in de verdere doorontwik-
keling van de opleidingen.

2.4 Kwaliteit onderwijs

De afgelopen jaren hebben we de procesgang en de informatievoorziening rondom visitatie en 
midterms sterk verbeterd. Belanghebbenden vinden in intranetgroepen de actuele kaders en 
informatie. We monitoren de resultaten van midterms en visitaties en opleidingen stellen op 
basis van een audit of visitatie verbeterplannen op.

Accreditaties
In 2017 zijn onderstaande 15 opleidingen gevisiteerd. Deze accreditaties zijn alle met positief 
resultaat afgesloten. Van de 15 opleidingen hebben 6 opleidingen voldaan aan de uitgangs- 
punten van het strategisch plan (minimaal één standaard ‘goed’). De overige 9 opleidingen 
hadden op alle standaarden een ‘voldoende’.
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School of Communication - Bachelor Communicatie

School of Healthcare - Master Pedagogiek

School of Social Work  
& Pedagogy - Bachelor Pedagogiek

ECMA Business Administration Bachelor Bedrijfskunde	MER

ECMA Marketing Management Bachelor International	Business	and	
Languages	

EDUCATIE Team dBKV Master Kunsteducatie
(joint degree met Hanze)

EDUCATIE Educatieve Vakmasters Master Leraar	Algemene	Economie

EDUCATIE Educatieve Vakmasters Master Leraar	Duits

EDUCATIE Educatieve Vakmasters Master Leraar	Engels

EDUCATIE Educatieve Vakmasters Master Leraar	Fries

EDUCATIE Educatieve Vakmasters Master Leraar	Natuurkunde

EDUCATIE Educatieve Vakmasters Master Leraar	Nederlands

EDUCATIE Educatieve Vakmasters Master Leraar	Wiskunde

TECHNIEK Built Environment Bachelor Civiele	Techniek

TECHNIEK Engineering Bachelor Werktuigbouwkunde

Aanvragen	nieuwe	opleidingen
In 2017 is de toets nieuwe opleiding van de opleiding International Teacher Education Lower 
Secondary positief afgerond wat betekent dat deze opleiding in 2018 van start kan gaan. Deze 
opleiding is een waardevolle toevoeging aan het portfolio van NHL Stenden, omdat de 
opleiding aansluit bij de ambities op het gebied van internationalisering van NHL Stenden 
Hogeschool.

Studenttevredenheid	(NSE)
Niet eerder steeg de studenttevredenheid bij NHL Hogeschool zo hard als afgelopen jaar. In de 
algemene beoordeling stegen we in het ons algemeen oordeel van een 3,77 in 2016 naar een 
3,84 afgelopen jaar. De resultaten uit de Nationale Studenten Enquête 2017 laten verder op álle 
18 thema’s en de circa 80 vragen die onze studenten daarover beantwoordden, een stijging zien 
ten opzichte van vorig jaar. De ingezette stijging zet hiermee door. Daarbij scoorden we op bijna 
elk thema beter dan het landelijke gemiddelde. Onze docenten scoren binnen de referentiecate-
gorie in de top drie.

Keuzegids
In de Keuzegids Hbo 2018 staat de NHL op plaats 5 van 10 middelgrote hogescholen in 
Nederland. Vorig jaar stonden we nog op plaats 10 van 12. De eerder ingezette stijging in de 
Keuzegids zet door, vooral door de toegenomen studenttevredenheid. Van de in totaal 49 
beoordeelde NHL-opleidingen kregen zes opleidingen het predicaat ‘Topopleiding’. Een sterke 
stijging ten opzichte van voorgaand jaar, waarin dit tweemaal het geval was. In de Keuzegids 
Masters 2017 haalden 4 van de 12 aangeboden NHL-masters een nummer één positie op de 
ranglijst. Daarmee heeft de NHL de best gewaardeerde masters in het noorden van het land. 

De ambitie voor NHL Stenden Hogeschool is om op termijn binnen de referentiecategorie, 
tot de top 3 hogescholen in de Keuzegids te behoren.
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2.5 Instroom, inschrijvingen en rendement

Instroom
In het studiejaar 2017/2018 stroomden 2.936 studenten in. Dit is een stijging van 78 studenten 
(2,7%) ten opzichte van het vorige studiejaar. Landelijk is de instroom in het hbo gestegen met 
5.775 studenten, dit is een stijging van 4,7%. 

Instroom	NHL	Hogeschool	naar	opleidingsvorm	en	aantal	(Bron:	Vereniging	Hogescholen)

NHL	Voltijd NHL	Deeltijd NHL	Duaal NHL	Totaal

2012	 2769 618 57 3444

2013	 2885 561 33 3479

2014	 2907 505 24 3436

2015 2434             607 20 3061

2016 2305 536 17 2858

2017 2323 593 20 2936

Vooropleiding	instroom
Het grootste deel van de instroom (42%) heeft een havo-vooropleiding. Dit is vergelijkbaar met 
het landelijk percentage van 43%. Het aandeel studenten met een ho-vooropleiding (15%) 
is beduidend hoger dan het landelijke percentage van 9%. Ook de instroom met een mbo-oplei-
ding (34%) is hoger dan het landelijke beeld (30%).

Instroom	NHL	Hogeschool	naar	vooropleiding	in	%	(Bron:	Vereniging	Hogescholen)

HAVO VWO MBO HO Overig

2012	 44,3 6,0 29,9 15,9 3,9

2013	 40,0 5,0 32,0 17,0 6,0

2014	 44,0 5,0 33,0 14,0 4,0

2015 43,0             5,0 30,0 18,0 5,0

2016 44,5 4,6 31,7 14,8 4,4

2017 42,0 4,0 34,0 15,0 3,0

Instroom	per	sector
De verdeling van de instroom in 2017 per sector is vergelijkbaar met de verdeling in 2016. Kleine 
stijgingen zijn zichtbaar bij Economie (HEO) en Onderwijs (HPO). Bij Bètatechniek (HTNO) is  
sprake van een daling van 2%.

Instroom	NHL	Hogeschool	naar	hbo-sector	in	%	(Bron:	Vereniging	Hogescholen)

HEO HGZO	 KUO HPO HSAO HTNO

2012 32 6 2 22 13 25

2013 30 7 2 22 14 25

2014 27 8 2 24 12 27

2015 26 7 2 25 12 29

2016 25 10 1 25 10 29

2017 26 10 2 26 10 27
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Instroom	naar	herkomst

Regionale	herkomst	instroom	2017	(Bron:	Bureau	Inschrijving	NHL)
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Het aantal van 2.687 studenten betreft de nieuwe instroom van unieke studenten per 1 
september 2017. Het aantal inschrijvingen van 2.936 zoals vermeld in de eerste tabel is inclusief 
dubbele inschrijvingen van onder andere artikel 8.1 WHW samenwerkingen en de joint degrees. 
Het aantal inschrijvingen uit Friesland kan vertekend zijn omdat studenten uit andere provincies 
al vóór de inschrijving naar Friesland zijn verhuisd.

Samenstelling	ingeschreven	studenten
De verdeling mannelijke en vrouwelijke studenten is in 2017 gelijk gebleven (52% en 48%). 
Landelijk is deze verdeling 51% en 49%. Het totaal aantal ingeschreven studenten is in 2017 met 
119 studenten gedaald. 

Man-vrouw	verdeling	ingeschreven	studenten	NHL	2012-2017	
(Bron:	Vereniging	Hogescholen)

Ingeschreven Man Vrouw

2012 11.376 6.029 5.347

2013 12.196 6.388 5.808

2014 12.735 6.648 6.087

2015 12.756 6.633 6.123

2016 12.647 6.576 6.071

2017 12.528 6.529 5.999

Het marktaandeel van de ingeschreven studenten is in 2017 2,74%. In 2016 was dit 2,80%, 
in 2015 2,84% en in 2014 2,82%. Het aantal ingeschreven studenten is in 2017 vooral gedaald 
door het aantal van 305 meer uitgegeven diploma’s. 
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Verdeling	ingeschreven	studenten	NHL	2017	naar	leeftijd	in	%	
(Bron:	Vereniging	Hogescholen)	

Leeftijd	 Percentage

<20 jaar 19%

20 - 24 jaar 47%

25 - 29 jaar 17%

30 - 34 jaar 5%

35 - 39 jaar 3%

40 - 44 jaar 2%

45 + jaar 6%

Verdeling	ingeschreven	studenten	NHL	2017	naar	opleidingsvorm	in	%	
(Bron:	Vereniging	Hogescholen).	Deze	is	exact	gelijk	aan	de	verdeling	in	2015.

Verdeling	 Aantal	 Percentage

vt 10.013 80%

dt 2.408 19%

du 107 1%

 12.528 

Studierendementen
Het gemiddelde afstudeerrendement (na 5 jaar studie) van alle NHL-opleidingen blijft voor het 
cohort 2011 evenals voor het cohort 2010 lager dan het landelijk gemiddelde. Het afstudeerren-
dement van de vrouwelijke studenten van de NHL blijft structureel hoger dan dat van de 
mannelijke studenten. In 2017 was dit 55,8% tegen 35,9%, in 2016 57,8% versus 40,2%. Dit komt 
overeen met het landelijke beeld.

Afstudeerrendement	na	vijf	jaar	studie	per	instroomcohort	in	%	
(Bron:	Vereniging	Hogescholen)

NHL Landelijk

2006 53,6 54,0

2007 55,4 53,8

2008 52,0 52,7

2009 50,1 50,0

2010 48,9 49,9

2011 46.2 49.0
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Uitval
Het instroomcohort 2015/16 laat een uitvalpercentage na één jaar studie zien van 15,1%. 
Dit percentage ligt evenals de afgelopen jaren onder het landelijk gemiddelde van 15,9%. 
Ook de uitvalpercentages na drie jaar studie blijven onder de landelijke percentages.

Uitval	na	één	jaar	studie	en	na	drie	jaar	studie	in	%	(Bron:	Vereniging	Hogescholen)

NHL	
na	1	jaar	

Landelijk	
na	1	jaar	

NHL	
na	3	jaar	

Landelijk
na	3	jaar	

2009 13,5 15,8 21,3 22,7

2010 12,9 16,2 20,8 22,5

2011 14,3 17,6 20,5 23,3

2012 12,8 15,7 20,7 22,5

2013 15,6 16,9 21,8 22,6

2014 14,2 16,8 nb nb

2015 15,1 15,9 nb nb

Diploma’s
Bij de NHL is het aantal in het studiejaar 2016/17 uitgegeven diploma’s fors gestegen met een 
hoger aantal van 305 diploma’s ten opzichte van het studiejaar 2015/16. Dit is een stijging van 
ruim 18%. Landelijk is de stijging 4%. 

Uitgegeven	diploma’s	(Bron:	Vereniging	Hogescholen)

NHL Landelijk

2011 1.849 71.045

2012 1.431 64.383

2013 1.454 66.112

2014 1.646 69.521

2015 1.674 71.094

2016 1.979 73.964

2.6 Onderzoek en innovatie

Onderzoekprofiel
Lectoren, docenten en andere onderzoekers van de NHL ontwikkelen kennis op de zwaartepun-
ten Vital Regions en Smart Sustainable Industries. We organiseren ons onderzoek met concrete 
opdrachten uit de beroepspraktijk dicht bij ons onderwijs. Hierdoor ontstaat er een succesvolle 
wisselwerking tussen kennisontwikkeling, praktijk en onderwijs. In het eerder besproken 
Strategisch Plan 2016-2018 hebben we voor ons onderzoek op de volgende terreinen doelen 
geformuleerd:

1.	Onderwijs 
  Docenten participeren in onderzoeksgroepen en dragen zo bij aan onderwijs ontwikkeling. 

Onderzoeksgroepen verzorgen speciale onderdelen van het onderwijs.
2.	Kennisontwikkeling 
  We ontwikkelen kennisproducten o.a. publicaties op onze zwaarte punten (zie bijlage 6).
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3.	Netwerk	en	regio 
  We letten op netwerkontwikkeling, klanttevredenheid, bijdrage van partners en media-aan-

dacht. De tevredenheid van onze subsidieverleners en klanten blijkt onder andere uit de 
bedragen die zij bereid waren te investeren in ons onderzoek en kennisdiensten. Onze kennis-
centra en lectoraten leveren een substantiële omzet. 

Voor onze maatschappelijke taak om kwalitatief goed onderwijs te verzorgen en praktijkgerichte 
kennis te ontwikkelen, zijn goed functionerende onderzoeksgroepen onontbeerlijk. Om de inzet 
van publieke en private middelen voor dit doel op een juiste manier te kunnen verantwoorden, 
heeft de NHL de controlfunctie rond onderzoek verder doorontwikkeld in lijn met de controlfunc-
tie voor onderwijs.

Docenten
Om ervoor te zorgen dat de verbinding tussen onderwijs en onderzoek nog sterker wordt, 
hebben we in 2016 een programma opgezet waarin we docenten de mogelijkheid bieden om 
twee dagen per week onderzoek te doen in de onderzoeksgroepen. In 2016 hebben 13 
docenten hieraan deel genomen. Uit de evaluatie van dit programma blijkt dat zowel de 
docenten, de lectoren als de afdelingshoofden enthousiast zijn over deze regeling. Gezien het 
succes is het programma voor 2017 uitgebreid tot 40 docenten.

Docenten krijgen door de regeling de kans om zich te verdiepen. Daarnaast kan de docent 
 substantiële stappen binnen het onderzoek verzetten en vervolgens de nieuwe inzichten 
gebruiken binnen het onderwijs. 

Kader	Kwaliteitszorg	Onderzoek
Op 12 september 2016 heeft het CvB het nieuwe NHL-Kader Kwaliteitszorg Onderzoek vast-
gesteld. Hiermee is het nieuwe Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek 2016-2022 
geïm ple men teerd. Kern van het nieuwe kader is dat de onderzoekers in hun onderzoeksgroep 
gezamenlijk de kwaliteit bewaken en ook als groep gevisiteerd worden. In 2017 heeft de eerste 
visitatie van een onderzoeksgroep van de NHL plaatsgevonden. De onderzoeksgroep Vitale 
Educatie heeft deze visitatie glansrijk doorlopen.

Werkwijze:	cross-sectorale	Innovatie	–	Onderzoeksgroep	en	Labs
De NHL wil met praktijkgericht onderzoek antwoorden vinden op maatschappelijke uitdagingen. 
Bij de NHL gaat het dan met name om maatschappelijke uitdagingen op het gebied van vitale 
regio’s en een slimme, duurzame industrie. De stuwende kracht hierbij is het samenspel tussen 
onderzoek, werkveld en onderwijs. We kijken over de grenzen van elkaars vakgebied en 
werkveld. Verder kijken dan je eigen grenzen is essentieel als het om praktijkgericht onderzoek 
en innovatie gaat. Zo vergroten we elkaars perspectief.

De NHL werkt cross-sectoraal, zowel in onderwijs als in onderzoek. Onderzoek is niet per se 
gebonden aan één lectoraat, maar kan meerdere onderzoeksgebieden bestrijken. Cross-
sectoraal werken kan op iedere plek en op elk moment. Toch is er een onderzoeksgroep en een 
aantal fysieke locaties specifiek ingericht voor het crosssectorale werk: onze labs.. Dit zijn 
plaatsen waar, door een grensoverschrijdende aanpak, open innovatie kan plaatsvinden.

Hieronder zetten we de onderzoeksgroepen van de NHL op een rijtje.

Onderzoeksgroep	Open	Innovatie
Het lectoraat Open Innovatie ontwikkelt kennis ten aanzien van Open Innovatie, living labs en 
design based innovation. Deze kennis wordt onder andere ontwikkeld en in de praktijk gebracht 
binnen de Frisian Design Factory.
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Tabel	1:	samenstelling	onderzoeksgroep	Open	innovatie

FTE Aantal

(Associate)	lectoren 1 1

Onderzoeker/docent 3,4 4

Overigen 0,5 2

De onderzoeksgroep Open Innovatie kende in 2017 € 310.000 inkomsten uit subsidieprojecten. 
Enkele voorbeelden: Innolabs, Smart City Coaching, L4IDS (alle Erasmus+).

Frisian	Design	Factory	(FDF)
De FDF is een fysiek en organisatorisch platform voor innovatieve samenwerking tussen 
bedrijven, onderwijsinstellingen en andere organisaties in Friesland. De FDF is partner van het 
internationale Global Design Factory Network. 

Door te denken in termen van kansen en te werken met innovatieve methodes zoals de ‘pressure 
cooker’ en ‘rapid prototyping’, komen we tot innovatieve en vooral creatieve oplossingen voor 
vraagstukken van het bedrijfsleven.

FDF maakt samen met onder andere het D’Lab FabLab vanuit het mbo onderdeel uit van de 
Open Innovatie Hub, die is gevestigd in de voormalige Blokhuispoort gevangenis in 
Leeuwarden.

X-Lab
In het X-Lab komen studenten vanuit verschillende bacheloropleidingen bij elkaar om te werken 
aan oplossingen voor praktische problemen. Op deze manier bereiden we studenten voor op de 
toekomst. Het is immers zo dat bijvoorbeeld ingenieurs later gaan samenwerken met onder 
andere juristen en HR-adviseurs. Daarnaast zorgt deze manier van werken voor snellere en meer 
innovatieve oplossingen. In deze multidisciplinaire samenwerking ligt een van de belangrijke 
voordelen van ons onderzoek.

Innovation	Lab
Het platform InnovationLab.nhl.nl ondersteunt innovatieve projecten op de NHL. Daarnaast 
maakt het platform internationale samenwerking mogelijk voor studenten, docenten en mede-
werkers en is er een ruimte waar onderwijsvormen gebaseerd op de principes van Universal 
Design for Learning (UDL) worden ontwikkeld, getest en gedeeld.

SiGa-Lab
Het SiGa-Lab is het simulatie & game-based training & assessment lab van NHL Hogeschool. 
Het SiGa-Lab biedt training en assessment, doet praktijkgericht onderzoek en biedt faciliteiten 
op het vlak van simulatieleren en serious gaming.

Zwaartepunt	Smart	Sustainable	Industries
Binnen het zwaartepunt Smart Sustainable Industries werken de onderzoeksgroepen Smart 
Industry, Renewable Resources, Maritiem en Concurrentiekracht aan het slimmer en duurzamer 
maken van onze economie. Naast de vele gespecialiseerde consortia waarin de onderzoeks-
groepen opereren, participeren ze in groter verband binnen de Region of Smart Factories (RoSF) 
en het Innovatiepact Friesland (IPF).

Onderzoeksgroep	Smart	Industry
De onderzoeksgroep Smart Industry richt zich op het slimmer maken van de economie met 
behulp van computer vision technieken, serious gaming en watertechnologie. Na instelling van 
het lectoraat Data Science in december 2016 heeft de groep grand challenges benoemd. Deze 
vraagstukken wil de groep in integraliteit vanuit verschillende smart technologies benaderen.
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De groep is extern verbonden met diverse samenwerkingsverbanden, netwerken en consortia 
zoals de  Region of Smart Factories, het Innovatiecluster Drachten en het Centre of Expertise 
Water Technology. 

Tabel	2:	samenstelling	onderzoeksgroep	Smart	Industries

FTE Aantal

Lectoren 3,6 4

Onderzoeker/docent 9 16

Projectingenieur 6,5 7

De onderzoeksgroep Smart Industries werkt aan een projectportefeuille van ongeveer 2,5 
miljoen euro. Grootste projecten hierbij zijn: Hoogbegaafdheid (Raak-Publiek), Region of Smart 
Factories, Inspection With Automated UAV’s Using Computer Vision (IWAUC).

Onderzoeksgroep	Renewable	Resources
De onderzoeksgroep Renewable Resources richt zich op het verduurzamen van de economie 
door middel van integrale technische oplossingen. Belangrijke aspecten hierbij zijn duurzame 
energie uit wind en zon, verduurzaming van gebouwen, duurzame mobiliteit en de kringloop van 
materialen. In mei 2017 is i.s.m. het lectoraat Open Innovatie in de groep een associate lector 
Circular Design & Business aangesteld. 

Tabel	3:	samenstelling	onderzoeksgroep	Renewable	Resources

FTE Aantal

Lectoren 0,8 3

Onderzoeker/docent 2,2 7

Projectingenieur 1,8 2

De onderzoeksgroep Renewable Resources werkt aan een projectportefeuille die de twee 
miljoen euro overschrijdt. Enkele projecten: Innovatieprogramma Ultieme Kunststof Kringloop/
Circular Plastics (Provincie Fryslân en bedrijfsleven), Kristallijne zonnecellen in composiet (Raak 
MKB), Performance Upgrading of Mini & Small wind turbines PUMSWindT (Raak MKB).

Onderzoeksgroep	Maritiem
De maritieme sector is onderdeel van de Topsector Water. De sector is sterk internationaal 
gericht. Speerpunten van de Nederlandse sector zijn dan ook direct verbonden aan die van 
Europa (Horizon 2020) en de International Maritime Organization (IMO).

Op basis van deze speerpunten van nationale en internationale maritieme instituten heeft de 
onderzoeksgroep Maritiem een missie geformuleerd: “Duurzame maritieme ontwikkeling door 
middel van het veiliger, efficiënter en milieubewuster maken van de internationale maritieme 
sector door innovatief onderzoek.”

Tabel	4:	samenstelling	onderzoeksgroep	Maritiem

FTE Aantal

Lectoren 1,2 2

Onderzoeker/docent 5,3 9

Projectingenieur/officemanager 4,5 5
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De onderzoeksgroep Maritiem werkt aan een projectportefeuille van rond de 1,5 miljoen euro. 
Grootste projecten hierbij zijn: Raak Oils (Raak Pro), Oliebestrijding waddengebied en havens 
(Waddenfonds), Verkleinen van de werkdruk van wet- en regelgeving voor koopvaardijschepen 
(Raak MKB), Minder scheepsongelukken door meer inzicht (Raak Pro), Port State Control (Raak 
MKB), Marigreen (Interreg V), STM (European Comission), Drugs & Terrorisme Preventie (KIEM) 
en Data alternatives for Marine efficiency monitoring (IAMU Dame). 

Onderzoeksgroep	Excellent	Ondernemen
Het onderzoek van de onderzoeksgroep Excellent Ondernemen heeft groei als focus. Of dat nu 
gaat om persoonlijke groei in de vorm van het uitbreiden van je competenties of groeifactoren 
voor je bedrijf. Hiermee zijn we duurzaam en slim, maar ook veerkrachtig als regio. De groep 
heeft in 2017 een start gemaakt met de transformatie naar een onderzoeksgroep waarin de kern 
zal liggen op (internationaal) ondernemen en persoonlijk leiderschap. In het najaar van 2017 is 
de nieuwe lector Internationaal Ondernemen gestart en heeft de procedure voor het aanstellen 
van een nieuwe lector Excellent Ondernemen plaatsgevonden. Deze nieuwe lector start per 
januari 2018. 

Tabel	5:	samenstelling	onderzoeksgroep	Concurrentiekracht

FTE Aantal

Lectoren 1 2

Onderzoeker/docent 2,9 6

Projectingenieur/officemanager 0,4 1

De onderzoeksgroep Excellent Ondernemen werkt aan een projectportefeuille van rond de 
€180.000,-. Grootste projecten hierbij zijn: Co-creërende ambtenaren (A+O-fonds gemeenten), 
Legacy onderzoek KH 2018 (Gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân), Esch Cape Room, 
professionele test- en assessmentomgeving (Friesland Boeit), Simulation and Gamebased 
learning (SIGA-lab), Masterclasses (Platform Financieel Zakelijk Dienstverlening/Groot Fries 
Ondernemerstreffen), International Trade Support (WTC, Friese Exportclub).

Zwaartepunt	Vital	Regions
Binnen het zwaartepunt Vital Regions werken de onderzoeksgroepen Zorg en Welzijn, Vitale 
Educatie en Cybersafety aan sociaal-maatschappelijke uitdagingen. Overheden als de provincie 
en gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen, schoolbesturen en inspectie zijn zowel 
gesprekspartner als opdrachtgever voor onderzoek. Er wordt nauw samengewerkt met 
kennisinstellingen in de regio, zoals het Fries Sociaal Planbureau en het Zorg Innovatie Forum. 
Daarnaast werken de onderzoeksgroepen in internationale netwerken met kennisinstellingen die 
zich richten op vergelijkbare uitdagingen.

Onderzoeksgroep	Zorg	en	Welzijn
De onderzoeksgroep Zorg en Welzijn heeft als doel om een bijdrage te leveren aan de 
verbetering van de kwaliteit van leven en zorg aan kwetsbare burgers met een 
ondersteuningsvraag en levert een bijdrage aan het onderwijs aan studenten en zorg- 
en welzijnsprofessionals.

Daarbij richt de onderzoeksgroep zich primair op Noord-Nederland en daarbinnen speciaal op 
ouderen, jeugd, psychiatrie en eHealth. De onderzoeksgroep heeft verbindingen met nagenoeg 
alle zorginstellingen in de regio en participeert in het Centre of Expertise Healthy Ageing. 
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Tabel	6:	samenstelling	onderzoeksgroep	Zorg	en	Welzijn

FTE Aantal

(Associate)	lectoren 3,8 5

Onderzoeker/docent 4,3 15

De onderzoeksgroep Zorg en Welzijn kende in 2017 € 337.000 inkomsten uit subsidieprojecten 
en projecten voor externe opdrachtgevers. Grootste projecten hierbinnen zijn: Sociale Robot 
(ZonMw), Inzet sociale robots in het zorgproces (Provincie Friesland), Sovatass: software tool 
kinderen met een autistische stoornis (Raak Publiek), Zichtbare Schakel: De wijkverpleegkundige 
voor een gezonde buurt (ZonMW), Werkplaats Sociaal Domein Friesland (Ministerie VWS), 
Demental Care Mapping (Raak-Publiek), Innovatiewerkplaats Welzijn Ouderen Innoveren door 
leren (Centre of Expertise Healthy Ageing), Kennisplatform Kind en Echtscheiding Noord- 
Nederland (ZonMw), Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (ZonMw), Peer 
School Support Project (ZonMw), Verwarde personen (GGZ Friesland), Mondgezondheid van 
mensen met een psychische kwetsbaarheid (GGZ Friesland, Stichting tot Steun), Samen doen wat 
nodig is om armoede te bestrijden (ZonMW-regeling Vakkundig aan het werk).

Onderzoeksgroep	Vitale	Educatie
Het onderzoek binnen de onderzoeksgroep Vitale Educatie richt zich op leren. De eerste jaren 
van ons leven doen we weinig anders. Maar als het goed is, blijven we ook de rest van ons leven 
leren. Wendbaarheid en duurzaamheid worden steeds belangrijkere aspecten in leren en 
educatie. De onderzoeksgroep Vitale Educatie onderzoekt hoe we deze leerprocessen optimaal 
kunnen inrichten.

De onderzoeksgroep Vitale Educatie heeft als doel om verbindend, explorerend en ontwerpend 
leren en werken in de vitale regio te bevorderen. De groep kent een zeer ruim werkveld, variërend 
van primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo tot hbo in de noordelijke regio. De groep richt 
zich op duurzame schoolontwikkeling, wendbaar vakmanschap en de rol van het taalgebruik en 
meertaligheid (o.a. het Fries) in het leerproces. 

De onderzoeksgroep heeft, als eerste onderzoeksgroep binnen NHL Hogeschool, in 2017 een 
visitatie doorlopen volgens de structuur van het nieuwe Brancheprotocol Kwaliteitszorg 
Onderzoek (BKO). De groep is op alle vijf de standaarden met goed beoordeeld. 

Tabel	7:	samenstelling	onderzoeksgroep	Vitale	Educatie

FTE Aantal

(Associate)	lectoren 2,3 5

Onderzoeker/docent 6,7 40

Promovendi 2,9 13

Overigen 0,2 4

De onderzoeksgroep Vitale Educatie kende in 2017 ruim € 600.000 inkomsten uit subsidie-
projecten en € 190.000 uit projecten voor externe opdrachtgevers. Grootste projecten hierbinnen 
zijn: GRIP 1, Wille Wolle Kenne & Kinne (GRIP 2), Ruimte voor Wendbaar Vakmanschap (RAAK-
Pro), 3M (RAAK-Pro), Hoogbegaafdheid: ‘De meester de baas’ (RAAK-Publiek), Ruimte voor 
Dialoog (RAAK-Pro), Taal in Beeld, Taalplan Frysk (Provincie Fryslân).

Onderzoeksgroep	Cybersafety
In 2017 is het lectoraat Cybersafety overgegaan in de onderzoeksgroep Cybersafety. De missie van 
de groep is het bevorderen van de veiligheid in een gedigitaliseerde samenleving, speciaal in de 
Nederlandse context. Het lectoraat is een NHL/Politieacademie-lectoraat; met de Open Universi teit 
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werken we samen aan het thema cybersafety. Een voorbeeld van een project in samenwerking met 
de Politieacademie is het project Teenage Crime Fighters, een proefproject waarbij de politie 
inzicht wil krijgen in de werking en waarde van het betrekken van jongeren bij politiewerk.
 
Tabel	8:	samenstelling	onderzoeksgroep	Bestuur,	veiligheid	en	recht

FTE Aantal

(Associate)	lectoren 0,8 1

Onderzoeker/docent 5,0 8

Overigen 0,6 1

2.7 Internationalisering

Uitgangspunt volgens het Beleidsplan Internationalisering is dat internationalisering het primaire 
proces moet verrijken en versterken. We ambiëren dat elke student gedurende zijn of haar 
opleiding in elk geval in aanraking komt met een vorm van internationalisering.

Fusie
In het kader van de voorgenomen fusie met Stenden Hogeschool hebben we ook in 2017 met 
betrekking tot Internationalisering constructief samengewerkt. In een gezamelijk projectgroep is 
de samenvoeging verder voorbereid.

De beleidsadviseur Internationalisering van de NHL en een NHL-student nemen deel aan de 
Taskforce Internationalisering van Stenden. In dit gremium bereiden we besluiten die het CvB 
van Stenden op dit beleidsterrein gaat nemen, multidisciplinair voor. In 2017 hebben we 
opnieuw een gezamenlijke Internationale Week georganiseerd. Vertegenwoordigers van 32 part-
nerinstellingen van beide hogescholen kwamen half mei naar Leeuwarden om gastcolleges te 
verzorgen en lezingen bij te wonen.

Daarnaast hebben de NHL en Stenden in 2017 weer gezamenlijk deelgenomen aan de conferen-
tie van de European Association for International Education (EAIE) die in 2017 in Sevilla werd 
gehouden. Op de bijbehorende beurs presenteerden beide instellingen zich in gezamenlijkheid 
met een fraaie stand. De deelname was een groot succes. De deelname heeft bijgedragen aan 
onderlinge kennismaking en teamvorming rond het thema Internationalisering. Om de 
‘opbrengst’ van de deelname aan de conferentie te delen met de rest van beide instellingen is 
op 12 december een mini-symposium georganiseerd waarin sprekers hun kennis en ervaringen 
deelden met de collega’s.

Inkomende	mobiliteit	in	aantallen	studenten:

Communicatie Techniek ECMA Welzijn Educatie Zorg

Europe 21 23 49 2 14 7

Non-Europe 9 4 21 0 0 0
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Uitgaande	mobiliteit	in	aantallen	studenten:

Communicatie Techniek ECMA Welzijn Educatie Zorg

Europe 19 28 102 4 17 15

Non-Europe 7 13   21 1 9 22

Uitgaande NHL-docenten en medewerkers 2017 binnen Europa: 23 (teaching en training 
mobility).

In 2017 hebben 53 studenten een stagebeurs via Erasmus+ ontvangen voor een stage binnen 
Europa van minimaal twee maanden.

Toelichting	cijfers
De cijfers hebben alleen betrekking op studenten/docenten/medewerkers die bekend zijn bij het 
International Office. Studenten die buiten Europa stagelopen, zijn niet standaard bekend bij het 
International Office. Daarom kunnen overige reizigers zich sinds augustus 2017 via de website 
van het International Office registreren. Op deze wijze krijgen we meer zicht op mobiliteit en 
kunnen we bij calamiteiten gericht handelen.

Kortdurende	mobiliteit
Binnen de NHL zijn veel kortdurende internationale uitwisselingen, projecten en excursies. 
Zo werden binnen het instituut Economie en Management in 2017 diverse studiereizen naar 
Marokko georganiseerd. We hebben de laatste jaren ingezet op stimulering van dergelijke mobi-
liteit om de drempel naar internationalisering te verlagen. Een voorbeeld van een andere vorm 
van internationalisering is het hogeschool-brede project ‘Dutch Lions, Chinese Dragons’. 

Naast dit project hebben we in 2017 weer een aantal Intensieve Programma’s uitgevoerd. 
In deze Intensieve Programma’s werken studenten van de NHL gedurende twee weken op één 
locatie samen met studenten van Europese partnerinstellingen.

International	Office
De dienstverlening van het International Office wordt verzorgd vanuit een toegankelijke, centrale 
locatie in de hal van de NHL. Het International Office coördineert de mobiliteit van studenten en 
docenten en organiseert diverse internationale projecten in samenwerking met de afdelingen.

Voor inkomende studenten buiten de EU verzorgt het International Office de visumaanvraag bij 
de IND.

Het International Office was in 2017 verantwoordelijk voor een aantal subsidieprogramma’s, 
waaronder het Erasmus+ programma en het VSB-fonds. Voor een VSB-beurs zijn 4 selectie-
gesprekken gevoerd voor de toekenning van 1 beurs.
In 2017 heeft de NHL ook weer geparticipeerd in de Holland Scholarship beurs. De NHL mocht 
aan 21 excellente studenten een beurs geven voor studie of stage buiten Europa. Voor een 
objectieve verdeling voerde een commissie selectiegesprekken met 47 aanvragers. 

NHL HOGESCHOOL  43



3.  



De toekomstige ontwikkelingen van onze samenleving zijn uitdagend, onvoorspelbaar en soms 
ook onvoorstelbaar. In die dynamische omgeving werkt NHL Hogeschool op alle fronten aan de 
ontwikkeling van haar eigen toekomst. In deze toekomst leiden we studenten op tot professio-
nals die veranderingen weten te realiseren en leveren we als kennisinstelling een bijdrage aan de 
veranderopgave van onze regio. 

Ons onderwijs zal door co-creatie met het werkveld, de verbinding met onderzoek, technolo-
gische innovatie en flexibilisering blijvend veranderen. Dit proces vraagt om investeringen in ons 
personeel, onze organisatie en in de infrastructuur. Met Stenden Hogeschool zijn we ervan 
overtuigd dat we deze transitie het beste als één organisatie tegemoet kunnen treden. In geza-
menlijkheid versterken we de kwaliteit van ons onderwijs, onderzoek en de aantrekkelijkheid 
voor studenten. Samen intensiveren we de relatie met het beroepenveld en hebben we meer 
slagkracht in het verwerven van nieuwe financiële bronnen. 

Dit alles plaatst het Strategisch Plan 20162018 in een specifieke context, waarbij onderstaande 
ambities centraal staan:
1. Kwalitatief hoogwaardiger onderwijs
2. Onderzoek dat ons onderwijs én de regionale innovatie versterkt
3. Een succesvolle fusie met Stenden Hogeschool
4. Een opener en lerende organisatie op basis van teams

3.1 Human Resource Management

Bij het realiseren van de strategische ambities van NHL Hogeschool richt Human Resource 
Management zich op onderstaande speerpunten: 
1. Team- en individuele talentontwikkeling door professionalisering
2. Performance Management
3. HRM-fusie klaar

1.	Team-	en	individuele	talentontwikkeling	door	professionalisering
Bij het realiseren van dit speerpunt hanteren we als uitgangspunt dat alle afdelingen medio 2017 
beschikken over een Meerjarig Personeelsplan (MPP) met een professionaliseringsparagraaf. 
Dit MMP is voorwaarde voor het afnemen van het scholingsaanbod van de Profes siona liserings-
academie. De focus van professionalisering is gericht op de certificering van docenten in Basis 
Kwalificatie Didactische Bekwaamheid. 50% van de docenten bezit in 2018 het certificaat BDB.

De concretisering is op de volgende wijze zichtbaar:
•  het leveren van een format, kengetallen en ondersteuning door een HR-adviseur bij het 

 realiseren van een Meerjarig Personeelsplan;
•  het formuleren van een NHL Professionaliseringsplan (concretiseert cao art. O-1 

Professionalisering);
•  het faciliteren van professionalisering door het realiseren van aanbod binnen de 

Professionaliseringsacademie passend bij de ambities van de opleidingen/afdelingen;
•  het formuleren van een Teamontwikkelingsprogramma, een Management Development 

programma en het inrichten van het NHL Talentenportaal op de verschillende doelgroepen 
én het uitvoeren van individuele loopbaanbegeleiding door het Talent & Career Centre.

NHL Hogeschool in bedrijf
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2.	Performance	Management
Performance Management is de vertaling van strategie naar uitvoering. Dit betekent dat leiding-
gevenden afspraken maken met hun medewerkers over de aanstelling die zij hebben, 
de bijdrage die zij leveren aan de organisatiedoelstellingen en wat zij nodig hebben om dit te 
realiseren. Het gaat hier over formatie, bezetting, professionaliteit en vitaliteit.

De concretisering is op de volgende wijze zichtbaar:
•  De NHL heeft met de vakbonden afspraken gemaakt over de verhouding vaste en flexibele 

formatie. De NHL streeft naar een verlaging van de flexibele formatie die op de fusiedatum 
maximaal 2% afwijkt van de flexibele formatie van Stenden Hogeschool. De ingestelde 
monitoringscommissie bewaakt de formatiebewegingen, zowel de flexibele formatie als de 
formatie van de personeelcategorie OOP. De flexibele formatie van NHL Hogeschool is op 
31-12-2017 17,5%.

•  Om HR-gerelateerde managementafspraken tussen directeuren en het College van Bestuur 
te monitoren is in samenwerking met Finance & Control managementinfor matie ontsloten 
en is periodiek gerapporteerd aan de directeuren en het College van Bestuur. Deze 
gegevens gebruiken we om de afdelingen/instituten te informeren over de voortgang van 
de afspraken. Daarnaast dient deze managementinformatie als gezamenlijk vertrekpunt bij 
de voorbereiding van de belooprapportages. 

•  In het Talentenportaal kunnen medewerkers in een geïndividualiseerde omgeving inzicht 
krijgen in hun talenten, ambities, ontwikkel- en loopbaanvragen of het inrichten van hun 
eigen portfolio. De verkregen inzichten kunnen gebruikt worden tijdens de gesprekcyclus 
(CBB) of bij de ontwikkeling van hun team. 

•  Om de administratieve kant van de Plannings- en beoordelingsgesprekken (CBB) te vereen-
voudigen is de Performance Management Module (RAET) ingericht met als doel het 
faciliteren van de gesprekken tussen medewerker en leidinggevende. Daarnaast geeft de 
gedigitaliseerde CBB-cyclus de mogelijkheid om het proces te monitoren en de manage-
mentinformatie te genereren. Hierdoor krijgen leidinggevenden meer inzicht in het plannen 
en realiseren van de CBB-cyclus. 

3.	HRM	fusieklaar
HRM heeft bij het realiseren van dit speerpunt een programmaplan gemaakt, projecten geformu-
leerd en plannen uitgewerkt. Er is een fusieprogrammaplan gemaakt en er zijn 
programmamanagers benoemd die samen met de stuurgroep als resultaatverantwoordelijke 
eenheid vorm geven aan de transitie.
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Onderstaand is de programmaorganisatie weergegeven voor de uitvoering van het HR 
programma:

Fusie
Programmamanagers	HR	

De	Nieuwe	Hogeschool

HR- en 
Salarisadministratie 

Talent Career  
Center/Expertnet

Inrichtingsplannen 

Sleutelfuncties Project-
ondersteuning

Professionalisering 
DBE

Plaatsing Communicatie-
adviseur Leiderschap

Arbeids -
voorwaarden

Monitorings-
commissie Teamontwikkeling

De concretisering van het speerpunt HRM fusieklaar is als volgt uitgewerkt:

Project	Sleutelfuncties
Naast het formuleren van beschrijvingen voor sleutelfuncties binnen de nieuwe hogeschool is de 
werving en selectie van sleutelfunctionarissen voorbereid, begeleid en eind 2017 afgerond.

Project	Plaatsing
Medewerkers zijn na de vaststelling van een ‘was-wordt’-lijst geïnformeerd over:
•  binnen welk organisatieonderdeel men geplaatst is (eind september 2017);
•  wat de arbeidsvoorwaarden zijn van de nieuwe hogeschool (december 2017);
•  welke functie men zal krijgen in de nieuwe hogeschool (eerste helft 2018).

Project	Arbeidsvoorwaarden
De vakbonden zijn eind 2017 akkoord gegaan met het pakket arbeidsvoorwaarden van NHL 
Stenden Hogeschool. Voor medewerkers ontstaan er keuzepakketten, waarbij zij voor een deel 
de keuze vóór 1 januari 2018 hebben doorgegeven. In 2018 worden de overige keuzes gemaakt 
en uitgevoerd.

Project	HR-	en	Salarisadministratie
Fasering van de harmonisatie betekent dat per 1 januari 2018 de twee inrichtingen van Youforce 
(Raet) ‘onder één dak’ van Youforce is geplaatst zonder afbreuk te doen aan de bestaande twee 
inrichtingen. Later in het jaar wordt gemigreerd naar een nieuwe inrichting in Youforce Public. 

Project	Inrichtingsplannen
Dit betreft het aanleveren van een format voor de door de benoemde sleutelfunctionarissen 
(begin december 2017) te maken inrichtingsplannen. 

Monitoringscommissie
De monitoringscommissie is ingesteld om bewegingen in de formatie te monitoren, op zodanige 
wijze dat de formatie niet groeit en de omvang van de flexibele formatie van beide hogescholen 
naar elkaar toegroeit (koers op max 2% verschil). 
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Talent	Career	Centre
Het Talent Career Centre wordt een onderdeel van de Dienst HRM van NHL Stenden 
Hogeschool dat de mobiliteit van medewerkers bevordert. Belangrijke aandachtspunten zijn de 
loopbaancoaching en de bijgehorende workshops. 

Project	Professionalisering
In dit project heeft HRM samengewerkt met één van de fusieprojecten te weten ‘Ondersteuning 
Design Based Education’ (DBE). Dit resulteerde in een gezamenlijk projectplan 
‘Professionalisering & Ondersteuning DBE’. In 2017 is er vanuit HRM professionalisering en 
ondersteuning Onderwijs en Onderzoeks Kwaliteit (OOK) gerealiseerd voor de eerste trance van 
opleidingen (betreft ongeveer 200 docenten) die (delen van) hun onderwijs volgens het nieuwe 
onderwijsconcept in september 2018 gaan aanbieden.
 
Project	Leiderschap
Vanuit het project Leiderschap is een visie, een inwerkprogramma en een programma voor 
Leadership Development ontwikkeld. Deze beide programma’s komen in 2018 in uitvoering.

Project	Teamontwikkeling
Het project Teamontwikkeling heeft een visie op teamontwikkeling geformuleerd, evenals een 
ontwikkeltraject waaraan teams in 2018 gaan deelnemen. 

3.2 Ontwikkelingen in kaart

Hieronder brengen we de ontwikkelingen in het personeelsbestand in 2017 in kaart.

Formatie:	De	omvang	van	de	formatie	eind	2017	per	categorie	in	relatie	tot	 
voorgaande	jaren	is: 

Categorie 	2013 	2014 	2015 	2016 	2017

OP 492,0 524,9 536,3 555,1 547,1

OOP 355,4 378,6 409,4 428,6 432,6

Studentassistent 4,4 6,1 5,9 5,4 6,1

Stagiaire - - 19,5 20,8 19,6

Totale	formatie 851,8 
(excl. stagiaires)

909,53 
(excl. stagiaires)

972,3 1009,9 1005,4

Verhouding	‘vast	en	tijdelijk’ 
Tijdelijk personeel maakt een organisatie flexibeler. Het is belangrijk om een goed evenwicht te 
vinden in ‘vast en tijdelijk’ personeel. Immers flexibiliteit maakt een organisatie wendbaarder, 
maar heeft invloed op de mate van betrokkenheid van medewerkers bij organisatiebelangen. 
Vanaf 2014 is er sprake van een daling van het aandeel ‘tijdelijk’ personeel. In 2017 is de verhou-
ding ‘vasttijdelijk’ doorgezet naar een percentage van 17,5%. Deze daling van de flexibele for-
matie is een bewuste keuze. Enerzijds om de samenwerking in teams te verstevigen, gericht op 
resultaatverantwoordelijke teams, anderzijds om de verhouding gelijk te trekken tussen NHL en 
Stenden.
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Verhouding	vast	(D2	en	D3)	–	tijdelijk	(D4,	D5,	D6	en	stagiaires),	 
%	aantal	medewerkers	in	fte	(1005,34	fte)

Jaartal Aanstelling
Vast

Aanstelling
Tijdelijk

2013 74,8 25,2

2014 76,1 23,9

2015 77,8 22,2

2016 79,5 20,5

2017 82,5 17,5

Onderwijsgevend	personeel	(OP,	stagiaires	en	studentassistenten)	en	onderwijs	ondersteu-
nend	personeel	(OOP) 

De verhouding tussen OP en OOP is de afgelopen jaren stabiel gebleven. Ook ten tijde van de 
prestatieafspraken met het ministerie van OCW: het hoofdlijnenakkoord van OP 55,6% en OOP 
44,4%. De NHL streeft naar een groter aandeel OP te weten 60%.

In 2017 is het aandeel OP (57,0%) ten opzichte van OOP nagenoeg gelijk gebleven in vergelij-
king met vorig jaar. 

Verhouding	OP	–	OOP	in	%	aantal	medewerkers	in	fte	(1005,34	fte)

Jaartal Functie
OP

Functie
OOP

2013 58,2 41,8

2014 57,7 42,3

2015 56,7 43,3

2016 57,6 42,4

2017 57,0 43,0

Functieschalen 
Onderstaande tabel laat de schaalbewegingen van NHL’ers zien. De omvang van schaal 6 is te 
verklaren door de functie ‘studentassistent’ 3,6%.  

Schaalverhoudingen	in	%	aantal	medewerkers	OP	en	OOP,	1296	medewerkers
(exclusief	stagiaires).	

Schaal 2013 2014 2015 2016 2017

 < 2  0,7 0,7 0,8 1,0 1,0

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

 4 2,5 2,5 2,2 2,2 1,5

 5 5,7 6,0 6,2 5,6 5,3

 6 3,4 3,0 3,0 6,8 6,9

 7 5,9 6,4 6,7 6,7 6,2

 8 7,5 8,3 8,1 6,9 6,1

 9 5,3 5,0 3,8 3,8 3,9

 10 8,8 7,9 8,3 9,1 8,8

 11 27,8 28,8 30,3 32,3 32,3

 12 25,4 25,0 24,7 22,5 23,3
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 13 4,2 3,8 3,4 2,5 2,6

 >14 2,7 2,3 2,3 2,1 2,0

Leeftijd
De verwachting was dat er door de verhoging van de AOW-leeftijd sprake zou zijn van een 
stijging van het percentage medewerkers van 60 jaar en ouder. Tot 2015 leek dit binnen de NHL 
nauwelijks effect te hebben. Na een stijging in 2016 is het aandeel 60 jaar en ouder vergelijkbaar 
aan de jaren ervoor. Verder is er een lichte stijging van het aantal collega’s in de categorieën 
18-24 jaar en 45-54 jaar.

Leeftijdsverhoudingen,	%	aantal	medewerkers	(1320)

Leeftijd 2013 2014 2015 2016 2017

18-24	jaar 1 1 2 3  4

25-34	jaar 17 16 14 15 15

35-44	jaar 22 22 24 23 23

45-54	jaar 33 32 32 29 30

55-59	jaar 15 16 15 15 15

60	jaar	en	ouder 12 13 13 15 13

Anciënniteit 
Anciënniteit staat voor het aantal jaren dat een medewerker in dienst is. Dit getal is zegt iets over 
de instroom van nieuwe medewerkers, het ervaringsniveau van de huidige medewerkers en de 
aantrekkelijkheid van de NHL als werkgever.

Opvallend in 2017 is de daling van medewerkers met een dienstverband van minder dan 5 jaar 
en de stijging van medewerkers met een dienstverband tussen de 11 en 15 jaar en meer dan 15 
jaar.

Anciënniteitverhoudingen,	%	aantal	medewerkers	(1320)

Aantal	jaar	in	dienst 2013 2014 2015 2016 2017

Tot	5 39,2 40,6 42,3 44,3 42,0

6	-	10 18,5 18,0 17,0 18,0 17,7

11 - 15 15,5 14,8 15,5 12,0 13,4

meer	dan	15 26,8 26,6 25,2 25,7 26,9

Man/	vrouw 
In de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen is sinds 2014 sprake van een daling van 
het percentage mannen. In 2017 is de verhouding vergelijkbaar met 2016.

Verhouding	man/vrouw,	%	aantal	medewerkers	(1320)

Geslacht 2013 2014 2015 2016 2017

Man 51 49 48 44 44

Vrouw 49 51 52 56 56

Verzuim
In 2017 is het gemiddelde verzuim afgenomen van 4,32% naar 4,06%. Het verzuim bij het OP is 
licht gestegen van 4,03% naar 4,12%. Het verzuim bij het OOP is fors gedaald van 4,62% naar 
4,03%..

Ziekteverzuim	(VPT),	%	aantal	medewerkers
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Gewogen 2012 2013 2014 2015 2016 2017

OP 3,96 4,41 4,03 4,3 4,03 4,12

OOP 4,81 4,46 5,25 5,39 4,62 4,03

Totaal 4,42 4,44 4,56 4,77 4,32 4,06

Beoordelingsgesprekken
Medewerkers moeten twee maal per jaar een gesprek voeren met hun leidinggevenden over de 
doelen die ze willen behalen en de resultaten die ze bereikt hebben. Soms lukt het echter niet 
om tweemaal per jaar hierover in gesprek te gaan. Bijvoorbeeld omdat iemand langdurig ziek is, 
omdat een medewerker uit dienst gaat of omdat een medewerker te kort in dienst is om een 
passende beoordeling te geven. Hiermee is een deel van het verschil tussen ‘Te beoordelen’ 
en ‘Beoordelingen’ te verklaren.

In sommige situaties, denk hierbij aan trajecten ter verbetering van het functioneren, besluit de 
leidinggevende om de beoordeling op te schorten om nog enige tijd beschikbaar te hebben om 
de afgesproken doelen en ontwikkelingen tot resultaat te brengen.

Aantal	beoordelingsgesprekken	per	studiejaar
2012	-	2013 Te	beoordelen Beoordelingen % Onvoldoende Goed Uitstekend

NHL	totaal 1028 808 78,6 5 – 1,1% 744 – 92,2% 60 – 6,7%

2013	-	2014 Te	beoordelen Beoordelingen % Onvoldoende Goed Uitstekend

NHL	totaal 1213 855 70,4 2 - 0,2% 782 – 91,5% 71 – 8,3%

2014	-	2015 Te	beoordelen Beoordelingen % Onvoldoende Goed Uitstekend

NHL	excl.	SC 941 720 76,5 1 - 0,3% 675 - 93,7%  43 - 6,0%

2015	-	2016 Te	beoordelen Beoordelingen % Onvoldoende Voldoende Goed Uitstekend

NHL	excl.	SC 1020 612 60,0 6 – 1,0% 68 – 11,0% 489 – 80,0% 49 – 8,0%

SC  225 193 86,0 7 – 3,1% 18 – 8,0% 152 – 67,6% 17 – 13,8%

2016	-	2017 Te	beoordelen Beoordelingen % Onvoldoende Voldoende Goed Uitstekend

NHL	excl.	
SC

De informatie uit de module ‘performence management’ is over 2016-2017 niet beschikbaar als gevolg van de samen-
voeging van NHL en Stenden systemen.
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4.  



4.1 Governance

Branchecode	goed	bestuur	hogescholen
De Branchecode goed bestuur hogescholen uit 2013 is binnen de NHL geïmplementeerd. Uit de 
monitoring hiervan door de permanente commissie goed bestuur van de Vereniging 
Hogescholen blijkt dat de wijze waarop het College van Bestuur in het jaarverslag 2016 “inzicht 
heeft gegeven in de werking en belangrijkste resultaten van het interne risicobeheersingssys-
teem”, nog niet volledig voldoet aan de branchecode. Dit punt is in het onderhavige jaarverslag 
ondervangen. 

Toetsingskader	Raad	van	Toezicht
De Raad van Toezicht heeft conform de Branchecode goed bestuur hogescholen een toetsings-
kader vastgesteld. Daarin staat op welke wijze we invulling geven aan het toezicht op de 
uitvoering van de werkzaamheden van het College van Bestuur en welke inhoudelijke uitgangs-
punten we daarbij hanteren. Het toetsingskader is een aanvulling op de bestaande kaders voor 
de Raad van Toezicht, zoals het reglement van de raad en de reglementen van zijn commissies.

In het toetsingskader zijn de volgende tien uitgangspunten voor het interne toezicht 
opgenomen:

1.  We gaan uit van balans tussen toezicht en vertrouwen.
2.  We zijn transparant en open.
3.  We stellen de continuïteit van de hogeschool én kwaliteit centraal.
4.  We zijn onafhankelijk en wegen diverse belangen.
5.  We onderhouden direct contact met belanghebbenden.
6.  We voeren integraal, actief toezicht volgens de Plan Do Check Act- (PDCA)cyclus.
7.  We gaan uit van adequaat risicomanagement.
8.  We gaan uit van ‘compliance’.
9.  We gaan uit van resultaatgericht bestuur.
10. We beoordelen op resultaten én op functioneren.

Statuut	strategische	samenwerkingen
De Branchecode bepaalt dat een instelling een statuut voor strategische samenwerkingen moet 
hebben. Daarin wordt vastgelegd aan welke criteria de samenwerking met andere kennisinstel-
lingen, bedrijven en overige organisaties moet voldoen, gericht op de verbetering van de 
kwaliteit van het onderwijs, het onderzoek en de kennisvalorisatie. De NHL beschikt over een 
‘Statuut strategische samenwerkingen’. Het statuut is na bespreking met de Raad van Toezicht 
door het College van Bestuur vastgesteld.

Bezoldiging	College	van	Bestuur	en	Raad	van	Toezicht
De bezoldiging van de leden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht vindt plaats 
binnen de kaders van de Wet Normering Topinkomens. (WNT). De NHL valt in klasse F. De WNT 
legt een normatieve relatie tussen het maximum van de bezoldiging van de bestuurder van een 
hogeschool en de maximale honorering van de voorzitter en van de leden van de Raad van 
Toezicht.

Governance
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Gedragscodes
De NHL heeft gedragscodes voor studenten en medewerkers die verbindend zijn.  
Dit betreft onder meer de volgende regelingen:
• Gedragscode nevenwerkzaamheden
• Gedragsregels studenten
• Gedragscode studentendecanen
• Gedragscode werknemers
• Regeling ICT-faciliteiten

Deze regelingen zijn bekendgemaakt op onder meer het intranet. Studenten zijn via het 
studenten statuut aan de regelingen gebonden, medewerkers via hun arbeidsovereenkomst. 

De NHL volgt verder de Branchecode goed bestuur hogescholen. Deze code staat op de 
openbare website van de NHL. 

4.2 Interne beheersing en control

Planning	&	Control
Het College van Bestuur moet aan de Raad van Toezicht en aan externe stakeholders (accoun-
tant, OCW, NVAO, onderwijsinspectie, etc.) kunnen aantonen in welke mate de processen in 
control zijn. Daarnaast is van belang dat de RvT een integraal beeld over de gehele organisatie 
krijgt, dat onafhankelijk gevalideerd is. Het CvB toont aan dat zij integraal in control is, hetgeen 
objectief en onafhankelijk getoetst en aangetoond wordt. Control heeft expliciet de rol van 
check (C, uit de PDCA-cyclus), en heeft het CvB als klant. Het doel van control is daarnaast om 
iedereen, op elk niveau van de organisatie (CvB, directeuren, teamleiders, teams), onder andere 
op basis van managementinformatie, in staat te stellen te sturen en waar nodig bij te sturen.

In het kader van de verdere ontwikkeling van de Planning & Control cyclus heeft in 2017 een 
aanscherping en concretisering van de kadernota plaatsgevonden ter voorbereiding op de fusie 
met Stenden Hogeschool. De kadernota is gebaseerd op het Strategisch Plan 2016-2018.

In 2017 is de Planning & Control cyclus gecontinueerd. Het CvB ontvangt door middel van de 
P-cyclus van F&C de integrale informatie voor alle onderwijs- en bedrijfsprocessen.

De professionalisering van de afgelopen jaren van onderwijscontrol heeft er in het verslagjaar 
opnieuw toe geleid dat de visitaties met goed gevolg afgerond zijn. Het management geeft aan 
dat door de strakke planning- en controlcyclus en de heldere procesbeschrijvingen daarbij het 
proces van visitaties en audits beter verloopt.

Onderzoekscontrol is in 2017 op gelijke wijze opgezet als onderwijscontrol. In 2017 heeft dit 
geresulteerd in een positief resultaat van de eerste onderzoeksvisitatie van de onderzoeksgroep 
Vitale Educatie, waarbij op alle standaarden een goed is verkregen. 

In 2017 is het systeem van managementinformatie verder ontwikkeld. Inmiddels zetten we de 
informatie met betrekking tot studiesucces effectief in en rapporteren hierover. 

Iedere maand ontvangen alle managers een financiële maandrapportage. De kwaliteit van de 
periodieke rapportages is verbeterd, waardoor in 2017 het management zodanige keuzes heeft 
kunnen maken dat de beschikbare middelen ook maximaal zijn ingezet voor het onderwijs. 
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De kosten van de fusie worden gelijk verdeeld over beide hogescholen. De besteding van 
middelen met betrekking tot de fusie wordt geadministreerd door de financiële administratie van 
Stenden Hogeschool. De processen van Stenden Hogeschool zijn leidend; de NHL steunt op de 
interne beheersing van de processen van Stenden Hogeschool.

In het kader van de wet Beleggen, Lenen en Derivaten is een nieuw treasury-statuut opgesteld, 
dat door de RvT is goedgekeurd. Het treasury-statuut geeft aan wie de treasury-functie uitvoert 
en welke kaders en doelstellingen daarvoor gelden. De financiële positie, waaronder de  
liquiditeitspositie, wordt met behulp van een meerjaren- prognosemodel inzichtelijk ge- 
prognosticeerd en gestuurd. Ook heeft de NHL het treasury-statuut vertaald naar een treasury-
plan. Ten gevolge van de positieve financiële resultaten van de afgelopen jaren is de 
liquiditeitspositie van de NHL voldoende en kunnen we onze huidige en de toekomstige  
aflossingsverplichtingen nakomen.

Kwaliteitszorg
De NHL kent een systeem van interne audits (midterm audits) voor de kwaliteitsborging. Deze 
midterm audits voeren we uit naast de externe kwaliteitsborging door de accreditatieorganisatie 
NVAO (onderwijs) en door middel van het brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek, waarbij de 
(wettelijk verplichte) visitaties in een cyclus van zes jaar plaatsvinden. Halverwege de visitatiecy-
clus voert de NHL midterm audits uit. De midterm audit heeft zowel een signalerings- als een 
ontwikkelfunctie. De betreffende opleiding of onderzoeksgroep stelt een verbeterplan op naar 
aanleiding van de resultaten van de midterm audit. Dit verbeterplan en de resultaten ervan 
worden besproken met het CvB.

Door de directie Finance & Control en de stafafdeling Onderwijs en Onderzoeks Kwaliteit is 
gezamenlijk ingezet op de doorontwikkeling van de midterm audits. Er is een interne auditoren-
training georganiseerd voor een groep docenten en onderwijsconsultants. Hiermee hebben we 
de pool van auditoren vergroot, krijgen docenten de mogelijkheid om kennis te nemen van de 
inrichting en aanpak van andere opleidingen of onderzoeksgroepen en krijgen ze vaardigheden 
aangereikt om met een andere bril naar het onderwijs en onderzoek te kijken. Zo worden zij 
ambassadeurs van onderwijs- en onderzoekskwaliteit. Daarnaast is met de inrichting van een 
portal met duidelijke instructies, formats en planning ingezet op het faciliteren van de opleidin-
gen en onderzoeksgroepen in opmaat naar de midterm audits.

Sinds enkele jaren voeren we tevens extra audits uit op het niveau van de eindwerken van de 
studenten. In het verslagjaar zijn door het team Onderwijscontrol op verzoek van opleidingen 
eindwerken beoordeeld. Dit heeft voor de opleidingen aandachtspunten opgeleverd, die tot 
verbeteringen hebben geleid.

Risicomanagement
De branchecode Governance schrijft voor dat hogescholen een risicobeheersings- en controle-
systeem moeten hanteren. De NHL heeft een goed werkend risicomanagementsysteem 
ingericht. Dit passen we toe op de volgende onderdelen:
• Ambities strategisch plan
• Doelstellingen jaarplannen
• Projecten
Op basis van de jaarplannen maken we resultaatgerichte managementafspraken. De acties 
(beheersmaatregelen) om de risico’s te minimaliseren verantwoorden de direct reports in de 
P-rapportages aan het CvB.
Risicomanagement is inmiddels vast onderdeel geworden van de PDCA-cyclus. Zowel bij de 
begrotingen als bij de verantwoording van de bereikte resultaten (door middel van periodieke 
rapportages) inventariseren en evalueren we de voortgang van de resultaatgerichte manage-
mentafspraken. Dat geldt voor NHLthema’s en ook voor specifieke afspraken tussen directeur 
en CvB.
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4.3 Risicomanagement NHL Stenden Hogeschool 

Strategische	risicoanalyse	
In 2017 is samen met Stichting Stenden Hogeschool een externe analyse uitgevoerd die bestond 
uit: een analyse van de macro-omgeving (DESTEP), analyse van de markt en een analyse van de 
directe concurrentie. Dit heeft geresulteerd in een overzicht van kansen en bedreigingen en dit 
overzicht is afgezet tegen een interne analyse van relatieve sterktes en zwaktes. Deze interne en 
externe analyse heeft uiteindelijk geleid tot een drietal strategische lijnen die zijn afgezet in een 
drietal scenario’s:
1. Stand alone scenario
2. Scenario van samenwerking
3. Scenario van fusie 
Van ieder scenario is vervolgens een financiële prognose gemaakt en is een (strategische) risico-
analyse uitgevoerd. Op basis van deze analyse is besloten het scenario fusie verder te 
onderzoeken. 

Hieronder worden de strategische risico’s vanuit het perspectief van de per 1 januari 2018 
ontstane fusieorganisatie tussen Stichting NHL en Stichting Stenden (hierna NHL Stenden 
genoemd) samengevat. Een uitgebreide en gedetailleerde strategische risicoanalyse is weer-
gegeven in bijlage 5 van het fusiedocument. 
•  NHL Stenden streeft er naar een aantrekkelijke hogeschool te zijn voor studenten (zowel 

nationaal, EER als non-EER) door hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten (professionals 
opleiden voor de arbeidsmarkt met probleemoplossend en onderzoekend vermogen), 
gepersonaliseerd en flexibel onderwijs aan te bieden in een digitale vorm. Als NHL Stenden 
niet in staat is dit te realiseren zal de concurrentiepositie niet worden versterkt. Dit kan 
leiden tot een lagere dan geplande instroom van studenten en dus een lager marktaandeel. 
De uitwerking en implementatie van het onderwijsconcept, de implementatie van de 
digitale hogeschool en de voortgang van de beoogde resultaten moeten om deze redenen 
scherp worden bewaakt. 

•  De nieuwe hogeschool streeft naar een innovatief en flexibel opleidingsaanbod dat is 
afgestemd op de vraag uit de markt. Dit vraagt om scherpe sturing op een breed, marktge-
richt en innovatief aanbod van opleidingsvormen. 

•  Als NHL Stenden niet in staat is om het aanbod voor EER en non-EER studenten uit te 
breiden, te internationaliseren en te digitaliseren dan maken we het voor deze doelgroep 
minder aantrekkelijk waardoor per saldo het aantal studenten (zowel nationaal als internatio-
naal) sterker zal dalen dan verwacht. Dit vereist een scherpe bewaking van de voortgang van 
het aantrekkelijk maken van het aanbod voor internationale en nationale studenten en het 
monitoren van de resultaten (de werkelijke instroom) ervan. 

•  NHL Stenden streeft er naar door middel van combinaties van onderzoek (cross-overs) 
het onderzoek uit te breiden en de resultaten ervan te gebruiken voor de doorontwikkeling 
van onderwijs en valorisatie. Dit streven vereist een adequate monitoring van de voortgang 
van de resultaten op het gebied van deze cross-overs. 

•  NHL Stenden wil een flexibele kostenstructuur hebben om ervoor te zorgen, dat financiële 
beperkingen die voortvloeien uit onder andere de (meerjaren)begroting van OCW en lagere 
studentaantallen kunnen worden opgevangen, zonder dat dit ten koste gaat van financiële 
ruimte voor innovatie en/of beleidsruimte. Het is essentieel dat wij ons zo flexibel inrichten 
en bij het volgen van de ontwikkelingen zo ver mogelijk vooruitkijken, zodat we deze finan-
ciële beperkingen kunnen opvangen en tegelijkertijd ons profiel kunnen handhaven. 
In samenhang met het voorgaande punt bestaat het risico, dat door het aangaan van lange 
termijn verplichtingen, de financiële flexibiliteit wordt aangetast en er op termijn minder 
middelen beschikbaar zijn voor onderwijsontwikkeling. In de administratieve systemen en 
rapportages zullen de langjarige verplichtingen systematisch en transparant moeten blijken, 
zodat gestuurd kan worden op het beperken hiervan. 

•  De continuïteit en veiligheid van de basisvoorzieningen voor onze studenten en medewer-
kers en het voldoen aan wet- en regelgeving die hierop van toepassing is (bijvoorbeeld op 
het gebied van herziene privacy wetgeving), is essentieel voor NHL Stenden. In 2017 is 
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gestart met het opzetten en uitvoeren van het meerjarenprogramma digitale hogeschool 
dat een van de belangrijke pijlers vormt voor deze basisvoorzieningen. Het monitoren van 
de voortgang van de resultaten van dit programma vormt een belangrijke maatregel om de 
continuïteit van basisvoorzieningen te borgen. 

•  Een fusie leidt automatisch tot (gepercipieerde) veranderingen. Als NHL Stenden niet in 
staat is om deze veranderingen in mensen, processen en systemen op adequate wijze te 
managen zal de gewenste verandering niet worden gerealiseerd waardoor de uitvoering van 
de strategische verandering in het gedrang komt. Dit vergt een duidelijke, en niet vrijblij-
vende, aanpak om de gewenste verandering vorm te geven waarbij tevens aandacht is voor 
voorbeeldgedrag en het bereiken van resultaten. 

Operationele	risicoanalyse	
Naast de hiervoor genoemde strategische risicoanalyse is in het fusiedocument expliciet 
aandacht besteed aan de operationele risico’s ten aanzien van het ‘wat’ en ‘hoe’ van de per 
1 januari 2018 vorm te geven hogeschool. Hierbij zijn operationele risico’s geïdentificeerd 
gericht op de volgende onderwerpen: 
•  Contouren van het verander- en ontwikkeltraject
•  Onderwijs
•  Onderzoek en valorisatie
•  Governance, bestuur en toezicht
•  Personeel en organisatie
•  Voorzieningen en dienstverlening
•  Financiële lasten van de fusie, benodigde middelen voor de fusie
•  Medezeggenschap: bijzondere medezeggenschapsraad
•  Juridische fasering
•  Onderwerpen nog te regelen na de fusie
Voor een gedetailleerd en uitgebreid overzicht van deze risico’s wordt verwezen naar hoofdstuk 
21 van het fusiedocument. 

Risicomanagement	2018
In 2018 zal risicomanagement, evenals in 2017, volgens een project- en planmatige aanpak vorm 
worden gegeven. Enerzijds door de strategische risico’s zoals hierboven genoemd op gestruc-
tureerde wijze te monitoren via de P&C cyclus en anderzijds door de operationele risico’s te 
borgen via beheersingsmaatregelen die worden ingebed in de te harmoniseren processen van 
beide organisaties. 

4.4 Horizontale dialoog

De NHL onderhoudt op verschillende manieren contact met belanghebbenden.

Studenten
Studenten betrekken we op diverse manieren bij de kwaliteit van ons onderwijs. Op opleidings-
niveau is de Nationale Studentenenquête (NSE) een belangrijk instrument om de tevredenheid 
te meten. Deelname aan de NSE maakt een vergelijking met de scores van andere hogescholen 
mogelijk en is een belangrijke basis voor onze positie in de Keuzegids.

Studenten zijn vertegenwoordigd in de opleidingscommissies en dragen op die wijze bij aan de 
kwaliteit van de opleidingen. De positie van de opleidingscommissie is versterkt op basis van de 
wet Versterking Bestuurskracht.

Op module-niveau evalueerden opleidingen tot voor kort ieder op hun eigen wijze. Om daar 
meer eenduidigheid in te creëren, hebben we in 2016 een Evaluatietool ontwikkeld met een 
aantal essentiële thema’s. De Evaluatietool is in 2017 doorontwikkeld. Ook is het eigenaarschap 
meer bij de opleidingen komen te liggen. Bedoeling is dat eenduidige evaluaties en goede 
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terugkoppeling bijdragen aan het continu verbeteren van het onderwijs en verhoging van de 
tevredenheid van studenten.

Toeleverende	scholen
De NHL participeert samen met het toeleverend onderwijs in een aantal netwerken. Met het 
mbo en een aantal andere noordelijke hogescholen werken we sinds een aantal jaren in Noord-
Nederland samen in het convenant Succesvolle Doorstroom. Binnen dit convenant ontwikkelen 
en voeren we projecten uit die de doorstroom van mbo’ers naar het hbo bevorderen. Daarnaast 
participeert de NHL in het Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân, een samenwerking van hoge-
scholen en VO-scholengroepen in Friesland. Het netwerk richt zich op het verbeteren van de 
aansluiting van het voortgezet onderwijs op het hoger onderwijs. 

Afgestudeerden
Opleidingen betrekken alumni op diverse wijzen bij de voorlichting aan (aankomende) 
studenten, voor stageplekken, in werkveldadviescommissies, etc. Diverse opleidingen kennen 
een actieve alumnivereniging. In het kader van Leven Lang Leren zijn goede contacten steeds 
belangrijker. Ook vormen afgestudeerden een potentiële doelgroep voor masteropleidingen. 
In 2016 heeft de NHL haar alumnibeleid opgesteld om te bouwen aan een blijvende verbinding 
met de hogeschool. De implementatie van een CRM-systeem is daar onderdeel van.

Werkveld
Elke opleiding of afdeling heeft een werkveldadviescommissie waarin opleidingszaken en de 
aansluiting tussen werkveld en opleiding worden besproken. Het werkveld heeft verder via de 
betrokkenheid bij projecten, stage- en of afstudeeropdrachten zicht op de kwaliteit van een 
opleiding. De verbinding met de praktijk is ook in het onderwijsconcept Design Based Education 
van de nieuwe hogeschool een belangrijke pijler in de vorm van co-creatie onder andere in 
ateliers. Tot slot werken lectoraten en onderzoeksgroepen nauw samen met het werkveld.

Medewerkers
De NHL streeft naar een inspirerend werkklimaat, waarbij medewerkers leren van elkaar.  
De ontwikkeling naar resultaatverantwoordelijke teams is daarbij een belangrijk element. 
Binnen een aantal afdelingen is daar reeds ervaring mee opgedaan. Op NHL-niveau organiseren 
we geregeld evenementen ter bevordering van de horizontale dialoog.

Overheid
De waardering voor de NHL door de overheid meten we op verschillende manieren. Iedere 
opleiding verantwoordt eens in de zes jaar de kwaliteit van het onderwijs, de toetsing en het 
eindniveau. Ook lectoraten of onderzoeksgroepen worden eens in de zes jaar gevisiteerd. 
Tussentijds bewaakt NHL Hogeschool zelf via diverse evaluaties, thema-audits en integrale 
 midterm audits de kwaliteit van de opleidingen en onderzoeksgroepen.

4.5 Medezeggenschap

Ook het jaar 2017 heeft voor de MR voor een belangrijk deel in het teken gestaan van het door 
het College van Bestuur voorgenomen besluit tot fusie van de NHL en Stenden. Op 22 
december 2016 heeft het CvB het voorgenomen besluit tot fusie voorzien van een aangepast 
Fusiedocument opnieuw ter instemming aangeboden aan de MR. Na raadpleging van de 
achterban – deelraden, personeelsleden en studenten – en met de toezegging van het CvB dat 
het Fusiedocument op een aantal onderdelen zou worden aangevuld en aangepast, heeft de MR 
op 14 februari 2017 zijn instemming verleend.

Een ander belangrijk besluit van de MR in het kader van de fusie met Stenden is geweest om zijn 
advies- en instemmingsbevoegdheden met betrekking tot voorgenomen besluiten aangaande 
de nieuwe hogeschool, over te dragen aan de Bijzondere Medezeggenschapsraad (BMR). 
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De BMR is een gezamenlijk door de MR, de centrale medezeggenschapsraad (CMR) van Stenden 
en de Colleges van Bestuur ten behoeve van de nieuwe hogeschool in het leven geroepen 
medezeggenschapsorgaan. Op 13 juni 2017 heeft de voorzitter van de MR namens de MR zijn 
handtekening geplaatst onder het BMR-Convenant. 

Een greep uit de andere onderwerpen die in 2017 bij de MR aan de orde zijn geweest: 
•  de splitsing van het instituut Zorg & Welzijn in een School of Social Work & Pedagogy en 

een School of Healthcare;
•  de start van de masteropleiding Design Driven Innovation; 
•  de start van de voltijdse variant van de masteropleiding Digitale Innovatie Zorg en Welzijn; 
•  de aangepaste reglementering voor de opleidingscommissies (i.v.m. de Wet Versterking 

Bestuurskracht); 
•  de verlenging van de zittingstermijn van MR-leden en leden van de deelraden tot 

1 september 2018; 
•  de update Kader Kwaliteitszorg Onderzoek; 
•  de start van het AD-programma Online Contentcreator.

Daarnaast heeft de MR adviezen uitgebracht aan de BMR over een aantal onderwerpen die de 
nieuwe hogeschool betreffen. Het ging daarbij onder meer om de notitie ‘Governance, manage-
ment en medezeggenschap gedurende de overgangsperiode’, de notitie ‘Samen werken en 
samenwerken’, en de ‘Jaarplancyclus 2018’.

Uiteraard zijn ook in 2017 de reguliere jaaronderwerpen op de agenda van de MR geweest. 
Hierbij valt te denken aan de OER’s, de formats voor de studentstatuten, aangepaste reglemen-
ten en de kaderbrief. 

Samenstelling	Medezeggenschapsraad	(per	31	december	2017)

Personeel: Studenten:	

Aldridge, Richard Bolks, Ruben

Blaauw, Karin Dijkstra, Jeroen 

Ende, Harmen van der Gelderen, Maarten van

Holvast, Guido Molen, Lucas van der

Reitsma, Oege Stavenga, Jelmer

Rooij, Mara van Zonderland, Bram

Werff, Anne van der

Wagemans, Heleen

4.6 Rechtsbescherming

Klachtenloket
De NHL beschikt over een Klachtenloket. Via dit Klachtenloket kan een student een klacht, 
beroep of bezwaar indienen. Het Klachtenloket verstrekt hierover informatie, bevestigt de 
ontvangst van een klacht, beroep of bezwaar en stuurt deze door naar de bevoegde instantie. 

Het contact met het Klachtenloket vindt meestal elektronisch plaats, al bestaat de mogelijkheid 
om bij het Klachtenloket langs te komen. Het Klachtenloket fungeert tevens als meldpunt voor 
klachten van anderen dan studenten.
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Klachtencommissie	studenten
Een klacht van een student wordt door het Klachtenloket doorgestuurd aan de Klachten-
commissie studenten. Deze commissie bestaat uit een directeur, een studentendecaan en een 
medewerker. De klacht wordt afgehandeld op basis van de Regeling klachten studenten die 
gebaseerd is op hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. We proberen eerst de klacht 
op minnelijke wijze op te lossen. Bij de meeste klachten heeft dit succes.

Bij de Klachtencommissie studenten zijn in 2017 59 klachten ingediend. Hiervan zijn 50 klachten 
minnelijk afgehandeld. Geen van de klachten heeft geleid tot een uitspraak van de 
Klachtencommissie studenten. Aan het einde van 2017 waren negen klachten nog niet 
afgehandeld.

College	van	beroep	voor	de	examens
Tegen veel beslissingen van de NHL staat voor studenten beroep open bij het College van 
Beroep voor de examens. Daarbij gaat het om beslissingen, zoals beslissingen van examencom-
missies en examinatoren en het negatief studieadvies met afwijzing. 

Bij het College van beroep voor de examens zijn in 2017 47 zaken aanhangig gemaakt. Veel 
zaken hebben betrekking op het negatief studieadvies met afwijzing. Van de 47 zaken zijn 37 
zaken geëindigd door intrekking van het beroep op grond van een minnelijke schikking of een 
andere reden. In zeven zaken is door het College van beroep voor de examens uitspraak 
gedaan. Het beroep is in twee zaken gegrond verklaard. Aan het einde van 2017 waren drie 
zaken nog niet afgehandeld. In geen van de zaken is beroep ingesteld bij het College van 
beroep voor het hoger onderwijs in Den Haag. 

Geschillenadviescommissie
Tegen beslissingen van de NHL waartegen geen beroep kan worden ingesteld bij het College 
van beroep voor de examens, kan bezwaar worden gemaakt bij het College van Bestuur. 
Het College van Bestuur beslist op het bezwaar, nadat daarover advies is uitgebracht door de 
Geschillenadviescommissie. 

In 2017 zijn 10 bezwaren aanhangig gemaakt, voornamelijk betreffende inschrijving, collegegeld 
en profileringsfonds. Hiervan zijn acht bezwaren geëindigd door intrekking van het bezwaar op 
grond van een minnelijke schikking of een andere reden. Aan het einde van 2017 waren twee 
bezwaren nog niet afgehandeld. In geen van de zaken is beroep ingesteld bij het College van 
beroep voor het hoger onderwijs in Den Haag.

Klachtencommissie	betreffende	respectvolle	omgangsvormen
Bij de Klachtencommissie betreffende respectvolle omgangsvormen zijn in 2017 geen klachten 
ingediend. 

Klokkenluiders
De NHL heeft in 2017 geen meldingen van vermeende misstanden ontvangen. 

Overzicht	1	klachtenloket:	ontvangen	klachten,	beroepen	en	bezwaren
zaken totaal klachten	 beroepen bezwaren

2014 284 122 150 12

2015 200 91 100 9

2016 132 56 68 8

2017 116 59 47 10
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Financieel Jaarverslag
5.1  Financiële ontwikkelingen 

Algemeen
Over 2017 is een negatief financieel resultaat behaald van € 3,262 miljoen tegenover een 
begroot negatief resultaat van € 3,653 miljoen. De rijksbijdrage is hoger dan begroot.  
De collegegelden en de externe opbrengsten zijn lager dan begroot. De personeels- en 
huisvestings lasten zijn hoger dan begroot, terwijl de afschrijvingen en de beheerslasten 
lager zijn.

In het kader van het financieel meerjarenperspectief, blijft het belangrijk de risico’s ten aanzien 
van de baten en lasten scherp in de gaten te houden. Vooral de onzekerheid over de effecten 
van veranderingen in het beleid van de rijksoverheid genereert risico’s. Vanuit financieel per-
spectief moeten deze risico’s goed worden vertaald naar beheersmogelijkheden in de kosten. 
Naast dit defensieve perspectief is het van groot belang om ook de kansen die ontstaan te 
grijpen en financieel mogelijk te maken.

Aantal	bekostigde	studenten	en	marktaandeel 
De voorlopige gegevens van DUO laten zien dat het aandeel:
•  Bekostigde studenten van de NHL per 1 oktober 2017 daalt van 2,62% naar 2,48%.
•  Bekostigde diploma’s van de NHL per 1 oktober 2017 stijgt van 2,22% naar 2,35%.
•  Van de NHL in de totale bekostiging per 1 oktober 2017 daalt van 2,55% naar 2,46%.

De verwachting is dat in juni 2018 de definitieve cijfers van oktober 2017 beschikbaar komen.

Het aantal bekostigde studenten daalde in 2017 van 9.107 naar 8.693. Het aantal behaalde 
graden steeg met 8,5%, terwijl het landelijk gemiddelde is gestegen met 2,4%
Het collegegeld is in 2017 verhoogd van € 1.984 (schooljaar 2016/2017) naar € 2.006 (schooljaar 
2017/2018).

Op	basis	van	voorlopige	bekostigingscijfers	per	1	oktober	2017

NHL Landelijk Marktaandeel

Inschrijvingen 8.693 350.298 2,48%

Graden 1.684 71.517 2,35%

Totaal 10.377 421.815 2,46%

Op	basis	van	definitieve	bekostigingscijfers	per	1	oktober	2016

NHL Landelijk Marktaandeel

Inschrijvingen 9.107 347.482 2,62%

Graden 1.552 69.813 2,22%

Totaal 10.659 417.295 2,55%
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Uit onderstaande tabel blijkt dat het aantal ingeschreven studenten en het aantal meerdere 
inschrijvingen in 2017 licht is gedaald.

5.2  Financieel resultaat 

Het resultaat over 2017 is uitgekomen op negatief € 3,262 miljoen tegenover een begroot 
negatief resultaat van € 3,653 miljoen.

Geconsolideerde	staat	van	baten	en	lasten

(Bedragen x € 1.000) realisatie
2017

begroting
2017

realisatie
2016

realisatie
2015

realisatie
2014

realisatie
2013

BATEN

Rijksbijdragen 71.105 67.154 69.407 67.007 65.405 60.675

Collegegeld 23.991 24.250 23.763 23.092 21.667 19.745

Externe inkomsten 12.432 13.776 12.985 13.296 13.708 13.178

Totaal	baten 107.528 105.180 106.155 103.395 100.780 93.598

LASTEN

Personele lasten 85.269 79.855 84.296 78.498 72.644 68.768

Afschrijvingen 6.171 6.399 6.004 5.702 5.576 5.651

Huisvestingslasten 4.757 4.890 4.598 4.629 4.613 4.038

Beheerslasten 13.078 16.181 13.001 11.072 11.457 12.109

Totaal	lasten 109.275 107.325 107.899 99.901 94.290 90.566

Saldo	baten	en	lasten (1.747) (2.145) (1.744) 3.494 6.490 3.032

Rente (1.515) (1.508) (1.656) (1.744) (1.850) (2.009)

Resultaat (3.262) (3.653) (3.400) 1.750 4.640 1.023

Per 1 oktober 2017 2016

Aantal ingeschreven studenten 12.338 12.459

Aantal meerdere inschrijvingen 267 270

Aantal inschrijvingen 12.605 12.729
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Het resultaat over 2017 is € 0,391 miljoen beter dan begroot

Opbouw	baten	2017

De ontvangen rijksbijdrage over 2017 is € 2,698 miljoen hoger dan over 2016. De collegegelden 
zijn toegenomen met € 0,228 miljoen. De externe inkomsten zijn € 0,553 miljoen lager dan in 
2016.

Opbouw	lasten	2017	

Door het aflossen van de leningen dalen de rentelasten.

Batensoorten	als	percentage	van	de	totale	baten

2017 2016 2015 2014 2013

Rijksbijdragen 66,1% 65,4% 64,8% 64,9% 64,9%

Collegegeld 22,3% 22,4% 22,3% 21,5% 21,1%

Externe inkomsten 11,6% 12,2% 12,9% 13,6% 14,0%

Totaal	baten 100% 100% 100% 100% 100%

Lastensoorten	als	percentage	van	de	totale	lasten

2017 2016 2015 2014 2013

Personele lasten 77,0% 76,9% 77,2% 75,6% 74,3%

Afschrijvingen 5,6% 5,5% 5,6% 5,8% 6,1%

Huisvestingslasten 4,3% 4,2% 4,6% 4,8% 4,4%

Beheerslasten 11,8% 11,9% 10,9% 11,9% 13,1%

Rente 1,4% 1,5% 1,7% 1,9% 2,2%

Totaal	lasten 100% 100% 100% 100% 100%

Het resultaat is positief beïnvloed door (Bedragen x € 1.000)

Hogere rijksbijdrage 3.951

Lagere afschrijvingen 228

Lagere huisvestingslasten 133

Lagere beheerslasten 3.103

Het resultaat is negatief beïnvloed door

Lagere collegegelden (259)

Lagere externe inkomsten (1.344)

Hogere personele lasten (5.414)

Hogere rentelasten (7)

Totaal 391
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Ten opzichte van 2016 daalde het aantal formatieplaatsen op 31 december 2017 met 4 naar
1.006 fte. Het aantal fte onderwijzend personeel daalde met 8, terwijl het aantal fte
niet-onderwijzend personeel steeg met 4. Het totale aantal fte is met 0,4% gedaald.
De daling van het totale aantal personeelsleden wordt verklaard door de stijging van 32 fte van
de vaste formatie (D2 + D3) en de afname van de flexibele schil ten opzichte van vorig jaar met
36 fte. De flexibele schil komt uit op 17,3%.

5.3 Financiële positie

Het eigen vermogen is ten opzichte van 2016 afgenomen met het negatieve resultaat van
€ 3,262 miljoen. In onderstaande geconsolideerde balans van de NHL en haar verbonden 
partijen is het balanstotaal afgenomen met € 7,477 miljoen van € 109,680 miljoen naar 
€ 102,203 miljoen.

De afname van de activakant ontstaat met name door afschrijving op de vaste activa ad € 6,171
miljoen en een afname van de vlottende activa van € 4,594 miljoen. Daartegenover staat een 
investering in vaste activa van € 3,288 miljoen.

Formatie	personeel	in	loondienst	op	peildatum

31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013

Onderwijzend personeel in fte's 547 555 536 525 492

Niet-onderwijzend personeel in fte's 433 429 410 379 355

Stagiaires 20 21 20   

Studentassistenten 6 5 6 6 5

      

Onderwijzend personeel als percentage     

van totaal personeel in loondienst 54,4% 55,0% 55,1% 57,7% 57,7%

Verhouding OP / OOP 1,26 1,29 1,31 1,39 1,39

      

Totaal personeel in loondienst in fte's 1.006 1.010 972 910 852

      

Vaste formatie D2+D3 in fte's 830 798 735 689 646

Flexibele formatie D4 in fte's 170 206 211 215 215

      

Flexibele formatie D4 als percentage      

van totaal personeel in loondienst 17,3% 20,9% 22,3% 23,8% 25,4%

Personele lasten

(Bedragen x € 1.000) 2017 2016 2015 2014 2013

Personeel in loondienst 77.001 74.502 69.006 63.910 61.783

Overige personele lasten 3.472 3.458 3.222 2.614 2.011

Personeel niet in loondienst 5.156 6.610 6.573 6.329 5.235

Uitkeringen en inhoudingen (360) (274) (303) (209) (261)

Totaal 85.269 84.296 78.498 72.644 68.768
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De vorderingen zijn afgenomen met € 2,424 miljoen. De daling ontstaat grotendeels door een
afname het debiteurensaldo van € 1,877 miljoen en van de subsidies onderhanden projecten van 
€ 0,714 miljoen. 

De daling van de passiva wordt veroorzaakt door het negatieve resultaat van € 3,262 miljoen en
de aflossing van € 3,000 miljoen op de langlopende schulden. Deze aflossing is gelijk aan die
van 2016. De kortlopende schulden zijn afgenomen met € 2,174 miljoen, terwijl de voorzienin-
gen met € 0,959 miljoen zijn toegenomen.

Geconsolideerde	balans	 	 	 	 	 	 	
Na	verwerking	van	het	exploitatieresultaat

(Bedragen x € 1.000) 31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013

ACTIVA

Vaste	activa    

Materiële vaste activa 86.177 89.125 89.033 91.811 95.833

Investeringssubsidies (2.714) (2.779) (2.844) (2.909) (2.973)

Financiële vaste activa 253 253 152 536 258

Totaal	vaste	activa 83.716 86.599 86.341 89.438 93.118

  

Vlottende	activa  

Voorraden 41 46 75 77 78

Vorderingen 3.714 6.138 6.549 5.588 10.911

Liquide middelen 14.732 16.897 17.943 18.725 9.851

Totaal	vlottende	activa 18.487 23.081 24.567 24.390 20.840

Totaal	activa 102.203 109.680 110.908 113.828 113.958

PASSIVA

Eigen	vermogen   

Algemene reserve 33.188 36.435 40.118 38.040 33.660

Overige reserves 284 299 16 344 16

Totaal	eigen	vermogen 33.472 36.734 40.134 38.384 33.676

Voorzieningen 7.296 6.337 5.255 5.014 6.109

Langlopende schulden 31.750 34.750 37.750 40.750 43.750

Kortlopende schulden 29.685 31.859 27.769 29.680 30.423

Totaal	passiva 102.203 109.680 110.908 113.828 113.958
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De presentatie van de vooruitgefactureerde collegegelden is aangepast in de jaarrekening 2017 
vanwege een door het Ministerie van OCW uitgebracht standpunt hierover. 
Vooruitgefactureerde collegegelden die nog niet zijn verschuldigd door de studenten, omdat 
die betrekking hebben op de periode januari-augustus van het lopende collegejaar, zijn gesal-
deerd met de collegegeld debiteuren. Dit heeft geen effect op het resultaat, het eigen 
vermogen of de kasstromen.
De aanpassing heeft wel tot gevolg dat de kengetallen in onderstaande tabel zijn gewijzigd ten 
opzichte van de cijfers uit het verslag van 2016.

De financiële positie kan als volgt worden weergegeven:

De solvabiliteit is afgenomen van 33,5 % naar 32,8 %. De toevoeging aan het eigen vermogen 
van het negatieve resultaat over 2017 ad € 3,262 miljoen is de belangrijkste oorzaak van de 
afname van dit kengetal.

De rentabiliteit van het totale vermogen is met -1,6 % gelijk gebleven. De rentabiliteit van het 
eigen vermogen is gedaald van -4,5 % naar -5,0 %.

De kapitalisatiefactor is gedaald van 40,6 % naar 33,9 %.

De current ratio in 2017 is afgenomen van 72,4 % naar 62,3 %.

De NHL heeft in 2017, naast een kleine investering in gebouwen, alleen geïnvesteerd in appara-
tuur en inventaris.

Financiële	kengetallen

31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013

Solvabiliteit 32,8% 33,5% 36,2% 33,7% 29,6%

Rentabiliteit totaal vermogen -1,6% -1,6% 3,1% 5,7% 2,6%

Rentabiliteit eigen vermogen -5,0% -4,5% 8,9% 18,0% 9,1%

Kapitalisatiefactor 33,9% 40,6% 42,3% 45,1% 47,0%

Current ratio 62,3% 72,4% 88,5% 82,2% 68,5%

Investeringen

(Bedragen x € 1.000) 2017 2016 2015 2014 2013

Gebouwen 858 1.084 95 3  20 

Apparatuur en inventaris 2.430 5.077 2.894 1.672  2.703 

Totaal 3.288 6.161 2.989 1.675 2.723
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De stand en het verloop van de voorzieningen is in 2017 als volgt:

Per saldo zijn de voorzieningen toegenomen met € 0,959 miljoen.

In het kasstroomoverzicht wordt zichtbaar dat de liquide middelen in 2017 zijn afgenomen met
€ 2,165 miljoen.

Voorzieningen

(Bedragen x € 1.000) saldo
31-12-2016

dotatie
in	2017

onttrekking
in	2017 vrijval	in	2017 saldo

31-12-2017

Onderhoud gebouwen 1.284 500 246  -   1.538

Dokbeurt schepen 94 25  43  -   76

Wettelijk deel WW-uitkeringen 1.792 590 1.096  -   1.286

Eigen Risico WAO 508  167 117  -   558

Ambtsjubilea 847 263 103  -   1.007

Overige personeelskosten 578  795 420  83 870

Werktijdvermindering senioren  1.197  217  120  -   1.294

Duurzame inzetbaarheid personeel  -    585  -    -   585

Profileringsfonds 37 300 255  -   82

Totaal 6.337 3.442 2.400 83 7.296

Geconsolideerd	kasstroomoverzicht

(Bedragen x € 1.000) 2017 2016 2015 2014 2013

Liquide	middelen	per	
1	januari 16.897 17.943 18.725 16.568 14.384

Saldo baten en lasten (1.747) (1.744) 3.494 6.490 3.032

Renteresultaat (1.515) (1.656) (1.744) (1.850) (2.009)

Afschrijvingen exclusief boekverlies /
boekwinst 6.171 6.004 5.662 5.519 5.651

Mutatie voorzieningen 959 1.082 241 (1.095) (97)

Kortlopende schulden (2.174) 3.620 (1.191) (230) 636

Vorderingen 2.424 550 (1.681) (1.907) 407

Overig 5 29 2 69 18

Investeringen (3.288) (5.981) (2.989) (1.953) (2.723)

Desinvesteringen  -   50 424 114 269

Opname hypothecaire leningen - - - - -

Aflossing langlopende schulden (3.000) (3.000) (3.000) (3.000) (3.000)

Mutatie	liquide	middelen (2.165) (1.046) (782) 2.157 2.184

Liquide	middelen	per	
31	december 14.732 16.897 17.943 18.725 16.568
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5.4 Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs

Bij de uitwerking van deze paragraaf is gebruik gemaakt van de volgende notities:
- “Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs”, van kracht vanaf 1 september 2003  
 en het jaarverslag over 2003;
- “Aanvulling op de notitie Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs” van   
 31 augustus 2004;
- Brief van de staatssecretaris van OCW van 20 juli 2005. 

In het kader van deze notities en aanwijzingen worden een aantal gegevens opgenomen in het 
jaarverslag. De notitie Helderheid bestaat uit negen thema’s:  

Thema 1: Uitbesteding
Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten  
Thema 3: Het verlenen van vrijstellingen
Thema 4: Bekostiging van buitenlandse studenten  
Thema 5: Collegegeld niet betaald door student zelf  
Thema 6: Studenten volgen modules van opleidingen
Thema 7: De student volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven  
Thema 8: Bekostiging van maatwerktrajecten
Thema 9: Bekostiging van het kunstonderwijs

De NHL onderschrijft haar verantwoordelijkheid zoals beschreven in de notitie. De strekking om 
geen activiteiten alleen voor financieel gewin uit te voeren, sluit aan op het beleid van de NHL. 
Onderstaand wordt op ieder thema een toelichting gegeven.

Thema	1:	Uitbesteding
Binnen het reguliere onderwijs worden alle opleidingen door de NHL zelf of onder verantwoor-
delijkheid van de NHL verzorgd. Op diverse fronten vindt er samenwerking plaats met andere 
hogescholen, universiteiten en organisaties, maar daarbij is geen sprake van uitbesteding. Wel 
werkt de NHL samen met enkele partners in een samenwerkingsverband conform artikel 8.1 van 
de WHW. Het gaat daarbij om de opleidingen Life Sciences, International Business Management 
Studies, Master leren en Innoveren, Joint degrees Social Work en Master Kunsteducatie.

Thema	2:	Investeren	van	publieke	middelen	in	private	activiteiten
De rijksbijdrage van het ministerie van OCW en het collegegeld van de studenten worden 
besteed aan het onderwijs en de daarbij behorende ondersteunende activiteiten.

Daarnaast is er sprake van een ‘derde geldstroom’. Die staat voor de financiële bijdrage van sub-
sidiegevers, bedrijven, instellingen en cursisten voor het contractonderzoek en -onderwijs. Een 
nauwe verbinding tussen onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten en de samenwerking met 
het werk- en beroepenveld is voor de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek van strategisch 
belang. De subsidietrajecten ten gunste van het onderwijs kennen vaak een eigen bijdrage en 
dienen voor minimaal deze bijdrage een aanvulling te leveren aan de publieke taak van de NHL.

Het beleid van de NHL is dat de private activiteiten, die meestal commercieel van aard zijn, 
tenminste kostendekkend moeten zijn zodat er geen inzet van publieke middelen plaatsvindt. 
Daarnaast moeten zij passen binnen de structuur van de school, een verband hebben met het 
onderwijs en qua omvang en doorlooptijd overzienbaar zijn. Tenslotte moeten de private activi-
teiten een marktconforme prijstelling hebben, zodat er geen oneerlijke concurrentie optreedt.

Thema	3:	Het	verlenen	van	vrijstellingen
In de Onderwijs- en examenregeling heeft de NHL aangegeven op welke wijze een student de 
examencommissie kan verzoeken vrijstelling te verlenen van het afleggen van een toets of een 
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toetseenheid op grond van een buiten de opleiding met goed gevolg afgelegde toets of 
examen of op grond van buiten de opleiding opgedane kennis, inzicht en vaardigheden.

De examencommissie verleent een vrijstelling indien uit een objectief onderzoek naar de kennis, 
het inzicht en de vaardigheden van de student blijkt dat de student over ten minste vergelijkbare 
kennis, inzicht en vaardigheden beschikt als zou zijn verworven bij het met goed gevolg hebben 
afgelegd van de toets, de toetseenheid of het examen waarvoor vrijstelling wordt verzocht.  
De examencommissie legt haar onderzoek vast in een verslag, waaraan de door de student  
verstrekte documenten worden gehecht.
De student, aan wie een vrijstelling is verleend, wordt geacht de toets of de toetseenheid met 
goed gevolg te hebben afgelegd. De examencommissie registreert een door haar verleende  
vrijstelling. De examencommissie kan betreffende toetsen van de postpropedeutische fase voor 
ten hoogste 150 EC vrijstelling verlenen.

Thema	4:	Bekostiging	van	buitenlandse	studenten
Dit komt niet voor bij de NHL.

Thema	5:	Collegegeld	niet	betaald	door	student	zelf
In 2017 volgden 23 NHL-medewerkers (in 2016: 31 medewerkers) een bekostigde opleiding 
binnen de eigen organisatie.

Conform de regelingen van het Profileringsfonds (WHW art 7.51) kunnen studenten, die als 
gevolg van persoonlijke problemen studievertraging hebben opgelopen, een aanvraag tot een 
financiële vergoeding bij het bestuur van het Profileringsfonds indienen. In 2017 is aan 90 
studenten een financiële vergoeding uit het Profileringsfonds toegekend. In 2016 werd aan 98 
studenten een vergoeding toegekend. Evenals in 2016 was ziekte de voornaamste reden voor 
de toekenning van de vergoeding. Daarnaast speelden bij veel studenten bijzondere familieom-
standigheden een rol.

Thema	6:	Studenten	volgen	modules	van	opleidingen
Sinds 2010 neemt de NHL deel aan Kies op Maat. Dit is een samenwerkingsplatform van  
HBO- en WO-instellingen 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 verrekenen 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.

De NHL biedt daarnaast niet-studenten de gelegenheid deel te nemen aan delen van  
opleidingen; het zogeheten aanschuifonderwijs. De deelnemer ontvangt na afronding van het 
onderwijs een certificaat of bewijs van deelname.

Thema	7:	De	student	volgt	een	andere	opleiding	dan	waarvoor	hij	is	ingeschreven
Dit komt niet voor bij de NHL.

Thema	8:	Bekostiging	van	maatwerktrajecten
De NHL voert bij haar CROHO-opleidingen geen bekostigde maatwerktrajecten uit. Daarnaast 
heeft de NHL geen uitwisselingsprogramma’s met buitenlandse onderwijspartners, waarbij de 
inkomende student als student bij de NHL wordt ingeschreven.

Thema	9:	Bekostiging	van	het	kunstonderwijs
In het nieuwe bekostigingssysteem vanaf het jaar 2010 worden de kunstopleidingen  
bij de NHL bekostigd volgens het hoge tarief met een factor van 1,28.
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5.5 Continuïteitsparagraaf

Hiermee geven wij invulling aan de Regeling Jaarverslaglegging Onderwijs met betrekking tot 
de continuïteitsparagraaf. De fusie tussen Stichting NHL en Stichting Stenden Hogeschool is per 
1 januari 2018 gerealiseerd. Beide stichtingen zijn volledig opgegaan in de Stichting NHL 
Stenden Hogeschool. De cijfers in de kolom Jaarrekening 2017 zijn vanuit de jaarrekeningen 
2017 geconsolideerd voor de Stichting NHL Stenden Hogeschool. De begroting 2018 en de 
meerjarenplanning zijn gebaseerd op de geconsolideerde begroting van beide stichtingen uit 
2017 en de gezamelijke meerjarenplanning. Gelet op de majeure investeringsprojecten in 
onroerend goed in de komende jaren is de scope uitgebreid tot 5 toekomstige jaren.

Algemeen
In de hiervoor genoemde tabel zijn de geconsolideerde getallen opgenomen. Dit betekent dat 
ook de personele bezetting van de commerciële entiteiten (exclusief de buitenlandse vestigin-
gen) is meegenomen. De weergegeven cijfers zijn ontleend aan de meerjarenbegroting en de 
meerjarenplanning 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 oplei-
dingen en de ondersteunende afdelingen en het management van de commerciële entiteiten. 

Studentaantallen
Het aantal studenten zal de komende jaren fractioneel dalen, mede als gevolg van afname van 
het aantal langstudeerders.

Personele	bezetting
De personele bezetting beweegt mee met de ontwikkeling van het aantal studenten. Dit kan 
vanwege onze flexibele schil en het natuurlijke verloop. Voor de jaren 2018 tot en met 2022 
wordt, zoals hiervoor beschreven, een fractionele daling verwacht van het aantal studenten. 
Deze daling werkt dus door in de ontwikkeling van de personele bezetting voor deze jaren.

A1 Personeel en studenten

Kengetal
(stand 31/12)

Jaar
rekening	

2017
Begroting

2018

Meerjaren
planning

2019

Meerjaren
planning

2020

Meerjaren
planning

2021

Meerjaren
planning

2022

Aantal	leerlingen,	studenten	en	
deelnemers	per	1	oktober 22.807 22.541 21.955 21.406 20.871 20.453

Personele	bezetting	per	31	december

Bestuur / management (fte) 39 30 30 30 30 30

Personeel primair proces (fte) 1.030 1.013 1.009 1.003 999 997

Ondersteunend personeel (fte) 704 694 682 671 660 652

Totale	personele	bezetting	(fte) 1.773 1.737 1.721 1.704 1.689 1.679
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Toelichting	op	de	meerjaren	Staat	raming	van	baten	en	lasten
De afgelopen jaren is middels een begrotingstekort invulling gegeven aan de inspanningsver-
plichting die het hoger onderwijs had om extra investeringen te plegen in de onderwijskwaliteit. 
Investeringen in de kwaliteit van het huidige onderwijs en onderzoek alsmede in het vormgeven 
van de nieuwe hogeschool NHL Stenden.  
Een bewuste en verantwoorde keuze: onze vermogenspositie liet en laat het toe. 
Vanaf 2019 willen we weer gaan werken met een 0-begroting. Het meerjarenperspectief is dan 
ook opgesteld vanuit deze gedachte. Daarbij is met de interne rekenregel ‘beleidsruimte’ inzich-
telijk gemaakt welke middelen binnen de begroting vrijelijk ter beschikking staan voor de 
ontwikkeling en uitvoering van nieuw beleid. Uit het meerjarenperspectief blijkt dat een (vrije) 
beleidsruimte wordt verwacht van € 6,5 mln. in 2019 oplopend naar € 14,0 mln. in 2022. Deze 
beschikbare financiële ruimte zal worden ingezet voor activiteiten die bijdragen aan het verder 
ontwikkelen van de nieuwe toekomstbestendige hogeschool.

Inflatie
Op basis van ramingen van de inflatie door het CPB is voor de planperiode 20182022 geen 
rekening gehouden met prijsstijgingen. Daarbij verwachten we dat mogelijke loonkostenstijgin-
gen worden gecompenseerd in de rijksbijdrage.

A2	Staat	raming	van	baten	en	lasten

(Bedragen x € 1.000)
Jaar

rekening
2017

Begroting
2018

Meerjaren
planning

2019

Meerjaren
planning

2020

Meerjaren
planning

2021

Meerjaren
planning

2022

BATEN

Rijksbijdrage 140.705 138.804 142.500 142.250 144.500 144.500

College-, cursus-, les-, en 
examengelden 50.448 47.550 42.834 43.097 43.339 43.379

Overige opbrengsten 17.859 15.434 15.588 15.744 15.901 16.060

Baten in opdracht van derden 7.588 6.564 6.630 6.696 6.763 6.831

Totaal	baten 216.600 208.352 207.522 207.787 210.504 210.770

LASTEN

Personele lasten 159.052 154.796 151.384 151.766 153.200 153.096

Afschrijvingslasten 11.646 12.136 12.569 11.669 11.769 11.769

Instellingslasten 37.173 31.253 30.485 31.358 32.641 33.111

Huisvestingslasten 11.238 11.660 11.660 11.660 11.660 11.660

Totaal	lasten 219.109 209.844 206.098 206.423 209.269 209.636

Saldo baten en lasten -2.509 -1.492 1.454 1.334 1.234 1.134

Financiele lasten -1.845 -1.870 -1.833 -1.713 -1.613 -1.513

Resultaat deelnemingen -   362 379 379 379 379

Exploitatiesaldo -4.354 -3.000 0 0 0 0



74   BESTUURSVERSLAG 2017

Rijksbijdrage
De begrote rijksbijdrage voor de periode 2019 tot en met 2022 is gebaseerd op de meest 
actuele inzichten. Meer concreet betekent dat in het meerjarenperspectief is uitgegaan van de 
volgende uitgangspunten:
•  Van de middelen die vrijkomen door het studievoorschot wordt 90% gekoppeld aan kwali-

teitsafspraken.  
De opzet is vergelijkbaar met de prestatieafspraken, de uitwerking moet nog plaatsvinden. In 
het meerjarenperspectief is verondersteld dat de toedeling in lijn ligt met het huidige aandeel 
van de nieuwe hogeschool in de rijksbijdrage. Voorts is geen rekening gehouden met een 
eventuele toekomstige korting.

•  De resterende 10% van de middelen studievoorschot is voor stimulering landelijke prioriteiten 
(waaronder de reeds toebedeelde middelen voor “versterken regionale samenwerkingsver-
banden”). Ook hiervoor is in het meerjarenperspectief verondersteld dat de toedeling in lijn 
ligt met het huidige aandeel van de nieuwe hogeschool in de rijksbijdrage.

•  In het regeerakkoord is onder de titel ‘doelmatiger onderwijs’ een taakstelling voor het hoger 
onderwijs opgenomen. Deze is verwerkt in het meerjarenperspectief eveneens overeenkom-
stig het huidige aandeel van de nieuwe hogeschool in de rijksbijdrage.

•  Met het regeerakkoord wordt ook het collegegeld voor het eerste jaar hoger onderwijs gehal-
veerd. En voor de (academische) pabo zelfs de eerste twee jaar. Hoewel de exacte uitwerking 
nog moet plaatsvinden, mag worden verondersteld dat de halvering van het collegegeld bud-
getneutraal zal uitwerken (compensatie in de rijksbijdrage).

•  De middelen voor de huidige Centres of Expertise zijn in het meerjarenperspectief doorgezet.
•  Er is rekening gehouden met een daling van het marktaandeel NHL Stenden en daarmee een 

lager aandeel in de totale rijksbijdrage hbo. Door demografische factoren en verbetering van 
het rendement (minder langstudeerders) is de verwachting dat het studentenaantal sneller zal 
dalen dan de daling op macroniveau (referentieraming OCW).

College-,	cursus-,	les-	en	examengelden
In onderstaand overzicht is de verwachte ontwikkeling van het aantal studenten weergegeven:

Uit dit overzicht blijkt dat het aantal studenten over de periode 2019-2022 met ongeveer 1.500 
studenten daalt (2% à 2,5% per jaar). De demografische factoren liggen hier aan ten grondslag 
evenals de verwachte verbetering van het rendement (minder langstudeerders).

De dalende ontwikkeling heeft, tezamen met de halvering van het collegegeldtarief voor eerste-
jaars, een negatief effect op de baten uit collegegelden. Zoals in de toelichting op de 
rijksbijdrage vermeld, zal de halvering van het collegegeld budgetneutraal uitwerken (compen-
satie in de rijksbijdrage).
De toename van het collegegeldtarief en een procentuele toename van het aantal internationale 
studenten (betalen het hogere instellingscollegegeld) hebben een positief effect op de baten 
collegegelden. Per saldo blijven de baten collegegelden over de periode 2019-2022 redelijk 
stabiel.

Overige	opbrengsten	en	baten	in	opdracht	van	derden
De overige opbrengsten en baten in opdracht van derden zijn gebaseerd op het begrotingsjaar 
2018. Verondersteld wordt dat deze baten (en de daaraan gerelateerde instellingslasten) jaarlijks 
met 1% toenemen. Door massa en cross-overs is de nieuwe hogeschool in staat meer middelen 
uit 2e en 3e geldstroom binnen te halen.

Kengetallen	MJB	

2018-2022

Jaar
rekening

2017
Begroting

2018

Meerjaren
planning

2019

Meerjaren
planning

2020

Meerjaren
planning

2021

Meerjaren
planning

2022

Aantal leerlingen, studenten en 
deelnemers per 1 oktober 22.807 22.541 21.955 21.406 20.871 20.453
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Afschrijvingslasten
NHL Stenden streeft naar een ideaalcomplex. Een ideaalcomplex veronderstelt dat de jaarlijkse 
afschrijvingslast gelijk is aan de omvang van de in dat jaar geplande investeringen. Tot en met 
2019 zal sprake zijn van een iets hogere afschrijvingslast als gevolg van de huidige, geplande 
investeringen (waaronder Terschelling en locatieplan Leeuwarden). Vanaf 2021 zal sprake zijn van 
een ideaalcomplex. 
De investeringen in het vastgoed van Terschelling en Leeuwarden zorgen voor een beperkt 
opwaarts effect in de afschrijvingslasten aangezien het deels vervangingsinvesteringen zijn. Ook 
wordt er relatief minder in ICT geïnvesteerd vanwege toenemend gebruik van clouddiensten en 
‘software as a service’ oplossingen. 
De afschrijvingslasten voor de categorie ICT daalt hierdoor. Per saldo blijven de afschrijvingslas-
ten redelijk stabiel en bedragen in de planperiode circa € 12 mln.

Personele lasten
Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling weer van de personele bezetting:

Met de dalende studentenaantallen en een verbetering van de OP/OOP-ratio dalen de 
personele lasten. De OP-formatie beweegt enerzijds mee met de studentenaantallen. Anderzijds 
is jaarlijks 10 fte onderwijzend personeel aan de totale formatie van de nieuwe hogeschool toe-
gevoegd om de kwaliteit van het onderwijs een impuls te geven. De OP/OOP-ratio zal zich 
ontwikkelen in de richting van (omliggende) grote, multisectorale hogescholen. De daling van de 
personele bezetting de komende jaren past binnen de verwachte ontwikkeling van het natuurlijk 
verloop. Bij de berekening van de personele lasten voor de periode 2019-2022 is geen rekening 
gehouden met eventuele kostenstijgingen. Zoals aangegeven is de veronderstelling dat 
mogelijke loonstijgingen worden gecompenseerd in de rijksbijdrage.

Instellingslasten
Van de instellingslasten wordt verwacht dat deze jaarlijks (autonoom) zullen toenemen als gevolg 
van de contractueel overeengekomen indexaties. Eveneens stijgen deze lasten door de relatie 
met de toename van de overige opbrengsten en baten in opdracht van derden. Daartegenover 
staat dat een deel meebeweegt met de daling van het aantal studenten. 

Huisvestingslasten
De huisvestingslasten zijn gelijk gehouden aan het niveau van de begroting 2018. Mogelijke 
prijsstijgingen worden verondersteld te worden gecompenseerd in de rijksbijdrage. Daarbij: de 
huidige ver-/nieuwbouw leidt enerzijds tot meer m2 en wellicht bijbehorende hogere lasten. 
Anderzijds moeten deze duurzame ver-/nieuwbouwingen leiden tot lagere lasten.

Financiële	lasten
De financiële lasten zijn begroot op basis van een cash flow prognose. Vanwege de investerin-
gen en om ervoor te zorgen dat de financieringsstructuur weer in evenwicht komt (vaste activa 
financieren met lang vreemd vermogen), zal een leningsfaciliteit van € 25 mln. worden aange-
trokken (verdeeld over 2018 en 2019).  

Kengetallen	MJB	

2018-2022

Jaar
rekening	

2017
Begroting

2018

Meerjaren
planning

2019

Meerjaren
planning

2020

Meerjaren
planning

2021

Meerjaren
planning

2022

Personele	bezetting	per	31	december

Bestuur / management (fte) 39 30 30 30 30 30

Personeel primair proces (fte) 1.030 1.013 1.009 1.003 999 997

Ondersteunend personeel (fte) 704 694 682 671 660 652

Totale	personele	bezetting	(fte) 1.773 1.737 1.721 1.704 1.689 1.679
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Het aantrekken van deze lening heeft een opwaarts effect op de financiële lasten. Daartegenover 
staat een lagere last door aflossingen op bestaande leningen. Per saldo dalen de financiële 
lasten.

Resultaat	deelneming
Het resultaat deelnemingen (de buitenlandse vestigingen) is voor het meerjarenperspectief in lijn 
gehouden met de begroting 2018 en voorgaande jaren.

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 investeringsbudget:

De effecten hiervan zijn verwerkt in de balans (materiële vaste activa), staat van baten en lasten 
(afschrijvingen), cashflow overzicht (financiering) en de kengetallen (solvabiliteit). 

A3	Meerjarenbalans

(Bedragen x € 1.000)
Jaar

rekening
2017

Begroting
2018

Meerjaren
planning

2019

Meerjaren
planning

2020

Meerjaren
planning

2021

Meerjaren
planning

2022

ACTIVA

Materiële vaste activa 141.279 148.706 151.643 150.268 147.200 143.434

Financiële vaste activa 280 487 482 479 476 473

Totaal	vaste	activa	 141.559 149.193 152.125 150.747 147.676 143.907

Voorraden 211 210 210 210 210 210

Vorderingen 9.283 9.640 9.650 9.660 9.670 9.680

Liquide middelen 19.275 15.586 18.581 14.070 12.034 10.737

Totaal	vlottende	activa	 28.769 25.236 28.441 23.940 21.914 20.627

TOTAAL	ACTIVA 170.328 174.629 180.566 174.687 169.590 164.534

Eigen vermogen 56.552 53.768 53.742 53.716 53.690 53.664

Voorzieningen 10.841 9.943 10.193 10.443 10.443 10.443

Langlopende schulden 40.607 49.969 56.854 52.806 48.758 44.712

Kortlopende schulden 62.328 60.949 59.777 57.722 56.699 55.715

TOTAAL	PASSIVA 170.328 174.629 180.566 174.687 169.590 164.534

(Investeringen x € 1.000)
Jaar

rekening
2017

Begroting
2018

Meerjaren
planning

2019

Meerjaren
planning

2020

Meerjaren
planning

2021

Meerjaren
planning

2022

14.776 21.027 15.506 10.294 8.701 8.003
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Gedurende de planperiode 2018 - 2022 wordt vanwege de geplande investeringen in het 
Maritiem Instituut Willem Barentsz en het locatieplan Leeuwarden tijdelijk afgeweken van het 
principe van ‘ideaalcomplex’.  
Ná 2020 is dit principe weer leidend. Zie ook de toelichting op de afschrijvingslasten.

Financiële	vaste	activa
Deze activa heeft betrekking op de leningen u/g. Op deze leningen vindt jaarlijks een minimale 
aflossing plaats. Daarnaast worden naar verwachtingen geen nieuwe leningen verstrekt.

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. Verwacht wordt dat de kas-
stromen de komende jaren niet van voldoende omvang zijn om de geplande investeringen uit 
bestaande liquiditeiten te kunnen financieren. Verder willen we zorgen dat de financieringsstruc-
tuur weer in evenwicht komt (vaste activa financieren met lang vreemd vermogen). Om deze 
redenen is rekening gehouden met aanvullende financiering in het jaar 2018 en 2019 van in 
totaal € 25,0 mln.

Eigen	vermogen
Voor 2018 wordt een tekort van € 3,0 mln. begroot en de jaren daarna wordt uitgegaan van een 
0-begroting. NHL Stenden heeft een eigen vermogen van voldoende omvang om de negatieve 
resultaten van 2017 en 2018 op te vangen en de begrote investeringen uit te voeren, met 
instandhouding van een solvabiliteitsniveau van rond de 30% zoals aanbevolen door de 
commissie Don. 

Voorzieningen
Wegens het voorzien van personele verplichtingen uit regelingen zoals duurzaam inzetbaarheid 
en werktijdvermindering senioren verwachten we in de periode 2018 tot 2020 per saldo een jaar-
lijkse dotatie van circa € 0,25 mln. Vanaf 2021 verwachten we dat dotaties en onttrekkingen per 
saldo in evenwicht zijn.

Langlopende	schulden
Er zal worden afgelost op de bestaande langlopende schulden (€ 4,2 mln. op jaarbasis). Verder 
zal als gevolg van de investeringen en om te komen tot een evenwichtige financieringsstructuur 
een nieuwe leningsfaciliteit van € 25,0 mln. worden aangetrokken (verdeeld over 2018 en 2019). 
Het effect hiervan is verantwoord onder de financiële lasten.

Kortlopende	schulden
De kortlopende schulden zullen naar verwachting licht dalen vanwege een verwachte afname 
van de vooruitontvangen collegegeldbaten (zie ook de toelichting op de collegegeldbaten).
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5.6 Verantwoording uit hoofde van de Wet normering  
 bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke  
 sector (WNT)

In onderstaande tabellen zijn de gegevens opgenomen conform de geldende voorschriften uit 
de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT).

De Stichting NHL heeft als topfunctionarissen aangemerkt de leden van de Raad van Toezicht en 
de leden van het College van Bestuur.

Toezichthoudende	topfunctionarissen	

(Bedragen x € 1)
H.H.	 

Apothe-
ker

K.H.A.	
van

Anken

P.J.B.J.	
Vissche-

dijk

J.	 
van	Dijk

M.E.	 
de	Vries

T.	
Cohen

R.C.A.	
Wilcke

Functie(s) Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde 
functievervulling in 2017

1-1 tm
31-12

1-1 tm
31-12

1-1 tm
31-12

1-1 tm
31-12

1-1 tm
31-12

1-1 tm
31-12 n.v.t.

Bezoldiging

Bezoldiging  12.000  8.000  8.000  8.000  8.000  8.000 n.v.t.

Individueel toepasselijke  
bezoldigingsmaximum  24.750  16.500  16.500  16.500  16.500  16.500  n.v.t. 

-/- Onverschuldigd betaald 
bedrag  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  n.v.t. 

Totaal	bezoldiging 	12.000	 	8.000	 	8.000	 	8.000	 	8.000	 	8.000	  n.v.t. 

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.

Gegevens	2016

Aanvang en einde functievervul-
ling in 2016

1-1 tm
31-12

1-1 tm
31-12

1-1 tm
31-12

1-1 tm
31-12

1-1 tm
31-12

1-1 tm
31-12

1-1 tm
31-08

Beloning plus belastbare onkos-
tenvergoedingen  12.000  12.000  8.000  8.000  8.000  8.000  5.333 

Beloningen betaalbaar op termijn  -    -    -    -    -    -   -

Totale	bezoldiging	2016 	12.000	 	12.000	 	8.000	 	8.000	 	8.000	 	8.000	  5.333 

Conform de Europese regelgeving op het gebied van de omzetbelasting, zijn de beloningen van 
de leden van de Raad van Toezicht inclusief 21 % omzetbelasting in rekening gebracht aan de  
Stichting NHL. In bovenstaande tabel zijn deze beloningen conform de regelgeving van de WNT 
weergegeven exclusief de omzetbelasting.
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Leidinggevende	topfunctionarissen,	gewezen	topfunctionarissen	met	dienstbetrekking	en	leidinggeven-
de	topfunctionarissen	zonder	dienstbetrekking	vanaf	de	13e	maand	van	de	functievervulling 

(Bedragen x € 1) W.	Smink J.	van	Iersel E.	Schaper E.P.	Hus

Functiegegevens 	Voorzitter	 	Lid	 	Voorzitter	 Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017  1-1 t/m 31-08  1-1 t/m 31-12  1-10 t/m 31-12 1-4 t/m 30-4

Deeltijdfactor in fte  1,0  1,0  1,0  1,0 

Gewezen topfunctionaris  nee  nee  nee nee

(Fictieve) dienstbetrekking  ja  ja  ja nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  101.272  146.261  34.270  13.750 

Beloningen betaalbaar op termijn  11.703  17.051  4.416  -   

Subtotaal  112.975  163.312  38.686  13.750 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  109.849  165.000  41.250  13.750 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 

Totale	bezoldiging 	112.975 	163.312	 	38.686	 	13.750	

Reden waarom de overschrijding al dan niet  
is toegestaan

In de aan de heer Smink over het jaar 2017 uitbetaalde vakantie- 
toeslag is een bedrag van € 5.738 bestemd voor rechten die in 2016 
zijn opgebouwd. Voor de toetsing van de WNT norm over 2017 is  
dit bedrag van € 5.738 toegerekend aan het jaar 2016 en blijft  
derhalve voor het jaar 2017 buiten beschouwing. Aldus wordt de 
totale bezoldiging voor de WNT toetsing over 2017 berekend op  
€ 107.237. Dit bedrag blijft beneden het van toepassing zijnde  
bezoldigingsmaximum van € 109.849.

Gegevens	2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016  1-1 t/m 31-12  1-1 t/m 31-12  n.v.t. n.v.t.

Deeltijdfactor 2016 in fte  1,0  1,0  n.v.t.  n.v.t. 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  143.185  124.315  n.v.t.  n.v.t. 

Beloningen betaalbaar op termijn  15.354  14.733  n.v.t.  n.v.t. 

Totale	bezoldiging	2016 	158.539	 	139.048	  n.v.t.  n.v.t. 
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Leidinggevende	topfunctionarissen	zonder	dienstbetrekking	in	de	periode	kalendermaand	1	t/m	12

(Bedragen x € 1) E.P.	Hus

Functiegegevens lid	CvB	(a.i.)

Kalenderjaar 2017 2016

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde) 1-1 t/m 31-3  1-4 t/m 31-12 

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 3 9

Individueel	toepasselijke	bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar  € 176  € 175 

Maxima op basis van de normbedragen per maand  55.500  198.000 

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 253.500

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief Ja Nee

Bezoldiging in de betreffende periode  62.300  188.300 

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 250.600

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t.

Totale	bezoldiging,	exclusief	BTW 250.600

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.
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5.7  Vergoedingen aan en declaraties van bestuurders

Vergoedingen	aan	en	declaraties	van	bestuurders

Kostensoort E.P.
Hus

W.
Smink

J.
van	Iersel

E.
Schaper

CvB
Gezamelijk Totaal

Representatiekosten - 2.721 882 14 129 3.746

Reis- en verblijfkosten binnenland 4.089 1.745 7.426 4.048 - 17.307

Reis- en verblijfkosten buitenland - - 749 - - 749

Overige te vergoeden kosten 195 1.669 602 - - 2.466

Totaal 4.284 6.135 9.658 4.062 129 24.268

De Raad van Toezicht heeft het declaratiereglement voor het CvB vastgesteld. De  
directie van Finance & Control controleert of de declaraties in lijn zijn met het reglement.

Uitkeringen	wegens	beëindiging	dienstverband	aan	topfunctionarissen	met	of	zonder	dienstbetrekking

(Bedragen x € 1) W.	Smink

Functiegegevens

Functie(s) gedurende dienstverband  Voorzitter CvB 

Deeltijdfactor in fte  1,0 

Jaar waarin dienstverband is beëindigd  2017 

Ontslaguitkering

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband  75.000 

Individueel	toepasselijk	maximum 	75.000	

-/- Onverschuldigd deel  n.v.t. 

Totaal	uitkeringen	wegens	beëindiging	dienstverband 	75.000	

Waarvan betaald in 2017  75.000 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan  n.v.t. 
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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	NHL.	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	CvB,	vervult	de	Raad	van	Toezicht	ook	de	rol	van	werkgever	van	
de	leden	van	het	bestuur.	Bij	de	vervulling	van	hun	taak	richten	de	leden	van	de	Raad	van	
Toezicht	zich	naar	het	belang	van	de	stichting	en	de	daaraan	verbonden	hogeschool.	

6.1 Verslag toezichtstaken Raad van Toezicht 

Strategie
In 2016 is gelet op de fusieplannen een nieuw Strategisch Plan voor een beperkte periode 
2016-2018 vastgesteld. Dit Strategisch Plan is tot stand gekomen in nauw overleg met de Raad 
van Toezicht. Het strategisch plan vormt met het fusiedocument de basis voor de jaarplannen 
van de organisatieonderdelen. 

Besturing
Conform opdracht heeft de heer Eddy Hus in overleg met het College van Bestuur en na verant-
woording naar de Raad van Toezicht zijn tijdelijke werkzaamheden als interim-lid van het College 
van Bestuur eind april 2017 beëindigd.

De instemming door de beide medezeggenschapsraden met de fusie tussen NHL en Stenden was 
voor de voorzitter van het College van Bestuur, de heer Willem Smink, een belangrijke bestuurlijke 
mijlpaal. Met het bereiken van deze mijlpaal was voor hem persoonlijk tevens een natuurlijk 
moment aangebroken om na negen jaar collegevoorzitterschap afscheid te nemen en, mede gelet 
op de aanstaande pensionering van de collegevoorzitter van Stenden, ruimte te maken voor de 
beide raden van toezicht om voor de nieuwe hogeschool een nieuwe voorzitter aan te trekken. 
In overleg met de Raad van Toezicht heeft Willem Smink per 1 september 2017 afscheid van de 
NHL genomen. Willem Smink heeft zich met overtuiging ingezet voor de fusie met Stenden. Zijn 
visionaire blik heeft ertoe geleid dat de NHL klaar was om een nieuwe hogeschool te gaan vormen 
met Stenden; een nieuwe hogeschool waarmee de NHL haar betrokkenheid en impact op de 
(internationale) omgeving nog verder zou kunnen versterken. 

Samen met de Raad van Toezicht van Stenden zijn een profielschets en een benoemingsprocedure 
voor het nieuw te vormen bestuur van de fusiehogeschool opgesteld. Gelet op de omvang en 
complexiteit van de nieuwe instelling is gekozen is voor de vorming van een driehoofdig bestuur. 
Bij de samenstelling daarvan is gezocht naar een balans tussen bestuurlijke continuïteit en vernieu-
wing. Op basis van een zorgvuldige sollicitatieprocedure zijn de zittende collegeleden Jan van 
Iersel (NHL) en Klaas-Wybo van der Hoek (Stenden) door de raden van toezicht benoemd als lid 
van het bestuur van de nieuwe hogeschool. Vervolgens is mevrouw Erica Schaper van buiten aan-
getrokken als voorzitter van het bestuur van de nieuwe hogeschool. 
De benoeming van het driehoofdige bestuur van de nieuwe hogeschool is ingegaan op 1 januari 
2018, de datum van de bestuurlijke fusie.
De raden van toezicht achtten het wenselijk om de nieuwe voorzitter in aanloop naar de fusie zo 
snel mogelijk in haar rol te krijgen. Erica Schaper is daarom al op 1 oktober met haar werkzaamhe-
den begonnen, als voorzitter van het nieuwe College van Bestuur “in oprichting”. Zij werd daartoe 
tijdelijk tot 1 januari 2018 aangesteld als voorzitter van het College van Bestuur van de NHL, 



84   BESTUURSVERSLAG 2017

met de focus nadrukkelijk uitsluitend op het voorbereiden van de nieuwe hogeschool en niet op 
het actief meebesturen van de NHL. Met ingang van 1 januari 2018 is Erica Schaper voorzitter van 
het bestuur van Stichting NHL Stenden Hogeschool, welke functie per 1 september 2018 mede 
omvat het voorzitterschap van het College van Bestuur van NHL Stenden Hogeschool. Jan van 
Iersel heeft van 1 september tot en met 31 december 2017 de facto gefunctioneerd als enig 
bestuurder van de NHL en gedurende die periode alle portefeuilles behartigd. Per 1 januari 2018 
is hij benoemd als voorzitter van het College van Bestuur van NHL Hogeschool, tot 1 september 
2018, de datum van de institutionele fusie.  

Systeem	van	kwaliteitszorg
Toezicht houden op het systeem van kwaliteitszorg binnen de instelling is een wettelijke taak van 
de raden van toezicht. De Raad van Toezicht geeft hier invulling aan door de kwaliteitszorgsyste-
men voor onderwijs en onderzoek plenair te bespreken. Dat gebeurt op hoofdlijnen. In de 
Commissie OOC van de raad worden de kwaliteitszorgsystemen en de werking daarvan meer in 
detail besproken. De commissie vervult in dezen een belangrijke klankbordfunctie voor het 
bestuur.

Fusie
Nadat intern het besluit tot fusie met Stenden Hogeschool was genomen volgde na de zomer de 
goedkeuring door de minister van OCW. Tijdens een gezamenlijke vergadering van de beide 
raden van toezicht op 14 december 2017 zijn als sluitstuk van het formele proces in aanwezig-
heid van de notaris op feestelijke wijze alle juridische documenten ondertekend en vervolgens 
door de notaris gedeponeerd. De stichting NHL is de zogeheten “verkrijgende” stichting. 

Gedurende het verslagjaar vormde de inrichting van de transitiefase een standaard agendapunt 
op de vergaderingen van de Raad van Toezicht en zijn commissies. Om het fusieproces goed te 
kunnen volgen werd door de Raad van toezicht een tijdelijke fusiecommissie ingesteld. 
De Auditcommissie heeft op 12 december 2017 in een gezamenlijke vergadering met de audit-
commissie van Stenden het jaarplan en de begroting 2018 van de nieuwe hogeschool besproken 
met het College van Bestuur i.o. 

Risicobeheersing	en	financiën
De hogeschool heeft een gezonde financiële basis. Het solvabiliteitspercentage is voldoende. 
Er is een systeem van risicomanagement binnen de gehele hogeschool ingevoerd, de bewaking 
van aanbestedingen is aangescherpt en de projectadministraties zijn op orde gebracht. 

De Raad van Toezicht constateert mede op basis van de managementletter van de accountant 
dat het College van Bestuur in control is wat betreft het financieel beheer van de hogeschool.

Naleving	wet-	en	regelgeving	en	branchecode
De Raad van Toezicht stelt op basis van rapportages van de accountant vast dat de NHL zich 
conformeert aan wet- en regelgeving en aan de branchecode.

Verslag	commissies
De Raad van Toezicht heeft vier commissies:
• Benoemings- en remuneratiecommissie
• Auditcommissie
• Commissie onderwijs, onderzoek en contractactiviteiten
• Fusiecommissie

De eerste drie commissies zijn permanent en beschikken over een eigen reglement. 
De Fusiecommissie is een tijdelijke commissie.

De commissies worden samengesteld op basis van specifieke competenties en achtergronden 
van de leden van de Raad van Toezicht. De commissies komen gemiddeld vier keer per jaar 
bijeen en worden ondersteund door de secretaris van de Raad van Toezicht.
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De commissies geven een inhoudelijke verdieping aan het functioneren van de raad en hebben 
een belangrijke klankbordfunctie voor de leden van het College van Bestuur. De commissies 
bieden een platform om bestuurlijke thema’s en dilemma’s open met elkaar te bespreken. In de 
commissies kunnen onderwerpen meer in detail worden behandeld. Bij specifieke thema’s 
worden stafmedewerkers in de commissies uitgenodigd voor het geven van een presentatie of 
nadere toelichting. Door de commissiestructuur kan de raad zich richten op de hoofdlijnen van 
beleid. Het resultaat van de besprekingen in de commissievergaderingen wordt via schriftelijke 
verslaglegging in de eerstvolgende vergadering met de plenaire raad gedeeld.

Benoemings-	en	remuneratiecommissie
De Benoemings- en remuneratiecommissie is belast met opvolgingsprocedures binnen het 
College van Bestuur en de Raad van Toezicht. De commissie bestaat uit de voorzitter en de vice-
voorzitter van de Raad van Toezicht, de heren Apotheker en Visschedijk. De laatste is voorzitter 
van de commissie. De commissie is in de verslagperiode relatief vaak bijeen geweest.

Benoemings-	en	ontslagprocedures
De commissie heeft zich in de verslagperiode gebogen over:
- de herbenoeming van het lid van het College van Bestuur per 1 maart 2017;
- de beëindiging van de periode van het interim-collegelid per 30 april 2017;
- het vertrek van de voorzitter van het College van Bestuur per 1 september 2017;
- de herbenoeming van een lid van de Raad van Toezicht per 1 november 2017.

Werkgeversrol
De Benoemings- en remuneratiecommissie is belast met het adviseren van de Raad van Toezicht 
in zijn werkgeversrol voor de leden van het College van Bestuur. Het beleid is dat de leden van 
het College van Bestuur voor maximaal twee zittingsperioden van vier jaar worden benoemd. 
De commissie bereidt de jaarlijkse resultaatsafspraken van de Raad van Toezicht met het College 
van Bestuur voor en voert namens de raad de functioneringsgesprekken met de leden van het 
college. De commissie heeft individuele en gezamenlijke voortgangs- en functioneringsgesprek-
ken gevoerd met de collegeleden. De verslaglegging daarvan geschiedt door de ambtelijk 
secretaris. In de beoordelingssystematiek van de leden van het College van Bestuur wordt niet 
alleen gekeken naar het behalen van harde kernprestatie-indicatoren, maar met name naar het 
persoonlijk functioneren in het collegiale besturingsmodel op basis van persoonlijke gedrags-
componenten en competenties. 

De commissie bewaakt dat de beloning van de leden van het College van Bestuur en de Raad 
van Toezicht binnen de normen van de WNT plaatsvindt (klasse F). Voor het bestuur geldt een 
declaratiereglement.

Auditcommissie
De Auditcommissie heeft tot taak de Raad van Toezicht te adviseren in zijn toezichthoudende 
taken en verantwoordelijkheden op het gebied van financiën, administratieve organisatie, 
interne controle en risicobeheersing. Dit heeft onder meer betrekking op:
- de werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen
 de inrichting en procedures betreffende de financieeladministratieve organisatie;
- de beoordeling van het werkplan van de directie Finance & Control;
- de goedkeuring van de begroting en de jaarrekening;
- de goedkeuring van niet-controle opdrachten aan de accountant;
 de beoordeling van de meerjarige financiële exploitatie;
- de benoeming en de beoordeling van het functioneren van de accountant;
- de follow up door het bestuur van aanbevelingen van de accountant.
De Auditcommissie reflecteert vanuit een positief kritische benadering op het financieel beleid 
en het bedrijfsmatig reilen en zeilen van de organisatie.

De commissie bestaat uit drie leden: Cohen, voorzitter, De Vries en Van Anken. Naast de porte-
feuillehouder van het College van Bestuur worden de vergaderingen van de Auditcommissie 
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standaard bijgewoond door de directeur Finance & Control en de concerncontroller. 
De commissie is in de verslagperiode viermaal bijeen geweest waaronder tweemaal in aanwezig-
heid van de externe accountant PWC.

De perioderapportages, jaarrekening, managementletter en begroting worden in detail in de 
Auditcommissie besproken. Op basis van het door de commissie gevormde oordeel kan behan-
deling in de Raad van Toezicht op hoofdlijnen plaatsvinden. De managementletter en de 
jaarrekening zijn besproken in aanwezigheid van de accountant. De opvolging van de aanbeve-
lingen van de accountant wordt door de commissie gemonitord door middel van een follow up 
overzicht.

De begroting wordt voorafgegaan door een kadernota. De Auditcommissie heeft de kadernota 
2018 besproken met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht geadviseerd om tot 
goedkeuring over te gaan. 

De Auditcommissie is van mening dat de gehanteerde drie rapportagemomenten P2, P4, P8  
toereikend zijn om tussentijds te kunnen bijsturen.

De aanbesteding van de renovatie van het gebouwencomplex van het Maritiem Instituut Willem 
Barentsz op Terschelling voor een bedrag van € 13.050.000 staat onder druk als gevolg van 
stijgende marktprijzen. De commissie houdt hier met het College van Bestuur de vinger aan de 
pols door het afgesproken budget strak te bewaken en proactief de mogelijkheden tot bezuini-
ging in kaart te laten brengen.  

In december heeft de Auditcommissie in het kader van de fusie samen met de auditcommissie 
van de Raad van Toezicht van Stenden vergaderd. Onderwerp van gesprek waren het eerste 
jaarplan en de begroting 2018 van de nieuwe hogeschool. Gedurende het verslagjaar heeft de 
commissie zich regelmatig laten informeren over de uitputting van het transitiebudget. 

Commissie	Onderwijs,	Onderzoek	en	Contractactiviteiten
De commissie Onderwijs, Onderzoek en Contractactiviteiten (commissie OOC) bestond uit twee 
leden: Van Dijk, voorzitter en Visschedijk. De commissie heeft in de verslagperiode vijfmaal 
vergaderd. 

Naast het systeem van kwaliteitszorg voor onderwijs en onderzoek bespreekt de commissie de 
resultaten van midterm audits, opleidingsvisitaties/-accreditaties, evaluatie/validatie rapporten 
van onderzoek/lectoraten, de visie op onderzoek (in de nieuwe hogeschool) en lectoraten en het 
promotiebeleid. De commissie heeft veel aandacht besteed aan het bespreken van de uitkom-
sten van de jaarlijkse nationale studentenenquête en de ranking in de keuzegids, aan de hand 
van een analyse en presentatie van het Team Studenttevredenheid. De commissie heeft zich 
voorts gebogen over de nieuwe website op het gebied van onderzoek, de invoering van de 
digitale module evaluatietool en de invoering van het concept Design Based Education in de 
fusiehogeschool. 

In mei van het verslagjaar heeft de commissie gesproken met twee docent-onderzoekers over 
hun persoonlijke ervaringen binnen hun onderzoeksgroep en hun ervaringen met het stimule-
ringsbeleid met betrekking tot docent-onderzoekers van de hogeschool inclusief de facilitering.

Per toerbeurt neemt een lid van de commissie zitting in de VSB Fonds beurzencommissie.

Fusiecommissie
De Fusiecommissie is een tijdelijke commissie die de voortgang van het fusieproces tussen NHL 
en Stenden monitort. De commissie bestaat uit de leden Apotheker (voorzitter), Visschedijk en 
Cohen. De Fusiecommissie heeft ook samen met de fusiecommissie van Stenden vergaderd. 
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6.2 De interne organisatie

Samenstelling:	diversiteit,	competenties	en	profielschets
De personele samenstelling van de Raad van Toezicht is opgenomen in bijlage 1, met vermel-
ding van hoofd- en relevante nevenfuncties. Op de website is in overeenstemming met de 
Branchecode goed bestuur een volledig overzicht van de samenstelling van de Raad van 
Toezicht geplaatst, met vermelding van loopbaan, nevenfuncties, leeftijd, benoemingstermijn 
e.d. Het rooster van aftreden van de raad wordt gepubliceerd op de website. De heer Cohen is 
per 1 november 2017 herbenoemd.
Regulier bestaat de Raad van Toezicht uit zeven leden. In het verslagjaar telde de raad zes leden, 
omdat in het kader van de fusie bewust is afgezien van het vervullen van een vacature zodat de 
raden van toezicht van NHL en Stenden qua omvang naar elkaar toe konden groeien. In het 
fusiedocument is vastgelegd dat de eerste raad van toezicht van de fusiehogeschool zal bestaan 
uit negen leden, waarvan vier leden afkomstig van de Raad van Toezicht van de NHL, vier leden 
afkomstig van de Raad van Toezicht van Stenden, aangevuld met een jonge alumnus van een 
van beide hogescholen op voordracht van de Bijzondere Medezeggenschapsraad. 

Voor de leden van de Raad van Toezicht is een competentieprofiel vastgesteld. Voor de functie 
van voorzitter is dit aangevuld met een aantal specifieke competenties. Op basis van dit compe-
tentieprofiel is een algemene profielschets opgesteld die bij werving wordt gebruikt. 
Per vacature wordt dit algemene profiel aangevuld met specifieke elementen. De profielschets 
wordt voor advies voorgelegd aan de medezeggenschapsraad.

De Raad van Toezicht is naar zijn eigen oordeel onafhankelijk samengesteld. 
In 2017 is de Raad van Toezicht zes keer plenair bijeen geweest.

Kwaliteitsborging:	zelfevaluatie	en	scholing
In het verslagjaar heeft in het zicht van de bestuurlijke fusie met Stenden Hogeschool per 
1 januari 2018 en de daarmee gepaard gaande samensmelting van de beide raden van toezicht, 
geen zelfevaluatie van de Raad van Toezicht plaatsgevonden. 

De Raad van Toezicht is collectief lid van de VTOI. Individueel maken leden van de raad gebruik 
van het scholingsaanbod van de VTOI.

Contact	met	de	organisatie
De leden van de Raad van Toezicht treden op diverse formele en informele momenten in contact 
met de organisatie: bij werkbezoeken, presentaties, inauguraties van lectoren, presentaties van 
lectoren in de Commissie OOC, het jaarlijkse gesprek van de commissie OOC met voorzitters 
van examencommissies, de officiële opening van het studiejaar, het voorzitterschap van de VSB 
Fonds beurscommissie en diverse evenementen binnen de hogeschool. Daarnaast hebben 
leden van de Raad van Toezicht gemeenschappelijke fusiebijeenkomsten met medewerkers 
bijgewoond. 

Eenmaal per jaar vindt een formeel overleg plaats tussen een delegatie van de Raad van 
Toezicht en de Medezeggenschapsraad, aan de hand van een gezamenlijk opgestelde agenda. 
Dit overleg wordt bijgewoond door het College van Bestuur. Daarnaast woont een delegatie van 
de Raad van Toezicht eenmaal per jaar een reguliere overlegvergadering van de 
Medezeggenschapsraad met het College van Bestuur als toehoorder bij.

De Raad van Toezicht bedankt studenten en medewerkers voor hun grote betrokkenheid bij de 
hogeschool. 

Namens de Raad van Toezicht,
Hayo Apotheker, voorzitter

Leeuwarden, mei 2018
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Bijlage 1
Samenstelling Raad van Toezicht 

De	Raad	van	Toezicht	bestond	van	1	januari	tot	1	september	2017	uit	zes	leden.	De	samen-

stelling	van	de	Raad	van	Toezicht	was	gedurende	het	verslagjaar,	met	vermelding	van	de	

toen	beklede	relevante	(neven)functies,	als	volgt:

Hayo	Apotheker,	voorzitter
De heer H.H. Apotheker, burgemeester gemeente Súdwest-Fryslân Sector: overheid
Nevenfuncties:
• lid Adviesraad Fries Sociaal Planbureau

De heer Apotheker is per 1 augustus 2016 herbenoemd als voorzitter van de Raad van Toezicht 
voor een tweede termijn van vier jaar.

Paul	Visschedijk,	vicevoorzitter
De heer P. Visschedijk, directeur/eigenaar IBIS (Bureau voor interim-management en strategisch 
advies)
Sector: bedrijfsleven/mkb Nevenfuncties:
• directeur Innexus (netwerkorganisatie van voedingsbedrijven in Noord-Nederland)
• voorzitter landelijk Centrum voor Innovatief Vakmanschap Food&Agri
• voorzitter Raad van Toezicht en kwartiermaker Leeuwarden Europese Culturele Hoofdstad  
 2018
• voorzitter ledenraad coöperatie WTC Leeuwarden
• vicevoorzitter Raad van Commissarissen Rabobank Leeuwarden – Noord-West Friesland
• lid bestuur Food Circle
• lid bestuur landelijk Centre of Expertise Food
• lid Raad van Bezieling (Fries Millennium Comité)

Jouke	van	Dijk
De heer J. van Dijk, hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse aan de Rijksuniversiteit Groningen 
Sector: hoger onderwijs en onderzoek
Nevenfuncties:
• voorzitter directie Waddenacademie
• president European Regional Science Association
• lid Sociaal-Economisch Raad Noord-Nederland
• lid Bestuur van de Stichting Academische Opleidingen Groningen
• lid Adviesraad Sociaal Planbureau Groningen
• directeur Klaassen Consulting B.V.

Monique	de	Vries
Mevrouw M.E. de Vries, zelfstandig adviseur, interimmanager en coach Sector: financiën, 
bedrijfsvoering
Nevenfuncties:
• lid Raad van Toezicht Stichting AAP
• lid AuditAdviescommissie Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
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• lid Raad van Toezicht Stichting Beroeps Opleiding Huisartsen (SBOH) (tot 1-7-2017)
• voorzitter Geschillencommissie Fietsersbond ENFB

Kees	van	Anken
De heer K.H.A. van Anken, eigenaar Van Anken Ontwikkeling & Advies; vanuit dit bureau 
werkzaam als interimbestuurder bij MEE Fryslân
Sector: maatschappelijke dienstverlening Nevenfuncties:
• vice voorzitter Raad van Toezicht Thuiszorg Het Friese Land
• voorzitter Raad van Advies krachtgerichte methodieken UMC Radboud Nijmegen
• voorzitter Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN)
• voorzitter en ambassadeur van “Van de Straat”, samenwerkingsverband van SZN, Federatie  
 opvang, KMKN en Drift (Erasmusuniversiteit)
• lid bestuur Stichting Vrienden van Talant
• vice voorzitter bestuur Stichting Kamers met Kansen

Tom	Cohen
De heer T. Cohen, directeur Oogcentrum Noordholland Sector: bedrijfsleven/financiën
Nevenfuncties:
• lid Raad van Toezicht ROC Horizon College
• Bestuurslid branchevereniging Zelfstandige Klinieken Nederland

Samenstelling	commissies	Raad	van	Toezicht

Benoemings-	en	remuneratiecommissie
Paul Visschedijk, voorzitter
Hayo Apotheker

Commissie	Onderwijs	Onderzoek	en	Contractactiviteiten
Jouke van Dijk, voorzitter 
Paul Visschedijk 

Auditcommissie
Tom Cohen, voorzitter
Kees van Anken
Monique de Vries

Fusiecommissie
Hayo Apotheker, voorzitter
Paul Visschedijk
Tom Cohen

90   BESTUURSVERSLAG 2017



Bijlage 2 
Portefeuilleverdeling  
College van Bestuur

Het	College	van	Bestuur	bestond	tot	1	mei	2017	uit	drie	leden:	Willem	Smink,	

voorzitter,	Jan	van	Iersel,	lid	en	Eddy	Hus,	interim-lid.	Eddy	Hus	was	aangetrokken	

voor	ruim	een	jaar	en	heeft	per	1	mei	2017	toen	zijn	werkzaamheden	erop	zaten	

afscheid	genomen.	Willem	Smink	is	per	1	september	2017	teruggetreden	als	voorzitter	

van	het	College	van	Bestuur.	In	aanloop	naar	de	bestuurlijke	fusie	per	1	januari	2018	

met	Stenden	Hogeschool	is	Erica	Schaper	van	1	oktober	2017	tot	1	januari	2018	

tijdelijk	benoemd	als	voorzitter	van	het	College	van	Bestuur	van	de	NHL,	echter	

met	de	opdracht	om	zich	uitsluitend	te	richten	op	de	voorbereiding	van	de	nieuwe	

hogeschool	als	voorzitter	van	het	College	van	Bestuur	“in	oprichting”.	Jan	van	Iersel	

heeft	van	1	september	tot	en	met	31	december	2017	de	facto	gefunctioneerd	als	enig	

collegelid	van	de	NHL	en	alle	portefeuilles	behartigd.

Samen hebben de collegeleden de dagelijkse leiding over de NHL. Het College van Bestuur is 
verantwoordelijk voor de realisatie van de visie, missie en de doelstellingen van de hogeschool. 
Binnen het kader van een collegiaal bestuur hadden de collegeleden eigen portefeuilles en 
waren zij verantwoordelijk voor verschillende beleidsterreinen en organisatieonderdelen. De por-
tefeuilleverdeling was tot 1 mei 2017 als volgt:

Portefeuille	Willem	Smink,	voorzitter	
• Strategische planvorming
• Zwaartepuntvorming en externe profilering
• Bestuurlijke- en juridische zaken
• Medezeggenschap
• Fusie

Portefeuille	Jan	van	Iersel,	lid	
•  Beleid t.a.v. onderwijs, onderzoek en lectoraten
• Kwaliteitsbeleid 
•  Internationalisering
• Instituten en Schools 
• Leeuwarden Studiestad
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Portefeuille	Eddy	Hus,	lid	a.i.
• Finance & Control 
• Bedrijfsvoering:
 - Onderwijs, onderzoek en kwaliteitszorg
 - Human Resources
 - Marketing & Communicatie
 - Informatisering, Programmamanagement en Nieuwe media 
 - Studentenzaken 
 - Huisvesting en facilitaire zaken 
 - Onderwijslogistieke zaken 

Na het vertrek van Eddy Hus eind april 2017 zijn diens portefeuilles verdeeld tussen  
Willem Smink en Jan van Iersel. Na het vertrek van Willem Smink berustten alle portefeuilles  
bij Jan van Iersel als enig collegelid.
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Bijlage 3 
Overzicht opleidingen
Bachelors en AD’s:
Economie	
34406 Accountancy         vt
34401 Bedrijfseconomie     dt: einde instroom per 14 april 2016  vt/dt
80065 Ad Bedrijfseconomie   dt: einde instroom per 14 april 2016  vt/dt
34414 Financial Services Management       duaal
34464 Bestuurskunde/overheidsmanagement dt: einde instroom per 14 april 2016  vt/dt
34419 European Studies         vt
39201 Integrale Veiligheid   dt: einde instroom per 14 april 2016  vt/dt
34402  Commerciële Economie   dt: einde instroom per 31 januari 2015 vt/dt
34407 International Business and Languages      vt
34936 International Business and Management Studies     vt
39118 Business IT & Management  dt: einde instroom per 14 april 2016 
      vt: einde instroom per 31 augustus 2017 
80024 Ad IT Service Management  dt: einde instroom per 31 augustus 2016 vt/dt
80901 Ad IT Service Management       dt
39205  HBO-Rechten    dt: einde instroom per 31 januari 2015 vt/dt
34139 Bedrijfskunde-MER        vt/dt
34609 Human Resource Management  dt: einde instroom per 14 april 2016  vt/dt
80073 Ad Human Resource Management       vt/dt
34405 Communicatie         vt/dt

Gezondheid
34560  Verpleegkunde         vt/dt
81030 Verpleegkunde         duaal

Gedrag	&	Maatschappij
34610   Culturele en Maatschappelijke Vorming dt: einde instroom per 31 oktober 2014  

     vt: einde instroom per 31 augustus 2017
34616   Maatschappelijk Werk en Dienstverlening dt: einde instroom per 31 oktober 2014  

     vt: einde instroom per 31 augustus 2017
34116 Social Work    vt/dt: vanaf 1 september 2017  vt/dt
35158  Pedagogiek         vt/dt

Onderwijs
39100 Docent Beeldende Kunst & Vormgeving      vt/dt
34745 Docent Theater         vt
34808 Leraar Basisonderwijs        vt
35193 Leraar Duits         vt/dt
35195 Leraar Engels         vt/dt
35196 Leraar Frans         vt/dt
35144 Leraar Frysk         vt/dt
35198 Leraar Nederlands        vt/dt
35202 Leraar Algemene Economie       vt/dt
35201 Leraar Aardrijkskunde        vt/dt
35203 Leraar Bedrijfseconomie        vt/dt
35197 Leraar Geschiedenis        vt/dt
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35388 Leraar Gezondheidszorg en Welzijn       vt/dt
35411  Leraar Maatschappijleer        vt/dt
35421  Leraar Omgangskunde        vt/dt
35301  Leraar Biologie         vt/dt
35261  Leraar Natuurkunde        vt/dt
35199  Leraar Scheikunde        vt/dt
35221  Leraar Wiskunde         vt/dt

Techniek
34267 Elektrotechniek         vt
34276 Maritieme Techniek        vt
80067 Ad Maritieme Techniek        vt
34479 Informatica    vt: einde instroom per 31 augustus 2017  
30020 HBO-ICT         vt
81033 HBO-ICT         dt
34280 Werktuigbouwkunde        vt
34263 Bouwkunde         vt
34279 Civiele techniek         vt
34371 Mobiliteit     vt: einde instroom per 31 augustus 2015 
30038 Ruimtelijke Ontwikkeling        vt
34190 Ocean Technology        vt
34384 Maritiem Officier         vt
34397 Biologie en Medisch Laboratorium Onderzoek     vt
34331 Biotechnologie         vt
34396 Chemie          vt
34275 Chemische Technologie        vt
34092 Communication & Multimedia Design      vt
34421 Technische Bedrijfskunde        vt/dt
35168 Toegepaste wiskunde        vt

Masters:
40120 Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn  vt: vanaf 1 september 2017  vt/dt
44113 Pedagogiek         dt
49500 Social Work         dt
49501 Kunsteducatie         dt
45265 Leraar Duits         dt
45262 Leraar Engels         dt
45276 Leraar Fries         dt
45269 Leraar Nederlands        dt
45275 Leraar Algemene Economie       dt
45263 Leraar Wiskunde         dt
45272 Leraar Natuurkunde        dt
49122 Shipping Innovations        dt
49126 Serious Gaming          dt
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Bijlage 4 
Wijzigingen onderwijsaanbod

Mutaties opleidingen 2017 

Uitbreiding
Aan de bacheloropleiding Leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Wiskunde is een 
voltijdvariant toegevoegd bij de vestigingsplaats Groningen per 1 september 2017.

Aan de masteropleiding Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn is een voltijdvariant toegevoegd 
per 1 september 2017.

Aan de bacheloropleiding Opleiding tot Verpleegkundige is een duale variant toegevoegd per 1 
september 2017. Deze variant neemt deel aan het experiment Vraagfinanciering.

Wijziging
De bacheloropleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming en Maatschappelijk Werk en 
Dienstverlening zijn per 1 september 2017 samengevoegd tot de bacheloropleiding Social 
Work. De bacheloropleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming en Maatschappelijk Werk 
eindigen per 31 augustus 2021.

De bacheloropleidingen Business IT & Management en Informatica zijn per 1 september 2017 
samengevoegd tot de bacheloropleiding HBO-ICT. De voltijd bacheloropleidingen Business IT & 
Management en Informatica eindigen per 31 augustus 2021. De deeltijd bacheloropleiding 
Business IT & Management eindigt per 31 augustus 2020.

De deeltijdvariant van de bacheloropleiding HBO-ICT neemt per 1 september 2017 deel aan het 
experiment Vraagfinanciering.

Beëindiging
geen
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Bijlage 5 
Overzicht van lectoraten 
en lectoren

Hogeschoolbreed thema Cross-sectorale innovatie

Lectoraat Open Innovatie
Lector:	Peter	Joore

Aandachtsterreinen:
Het lectoraat Open Innovatie ontwikkelt kennis en expertise die innovatieve professionals en 
organisaties in staat stelt om op een ontwerpgerichte (design thinking) wijze nieuwe producten, 
diensten en oplossingen te ontwikkelen. Uitgangspunt hierbij is dat deze innovaties zowel 
bijdragen aan de doelen van de eigen organisatie, als aan het maatschappelijke doel om te 
komen tot een slimme, duurzame en inclusieve samenleving. Het lectoraat richt zich hierbij 
specifiek op ontwerpprocessen, waarbij verschillende soorten actoren samenwerken aan het 
oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken in een Living Lab-omgeving.

Zwaartepunt Smart, Sustainable Industries

Onderzoeksgroep Renewable Resources

Aandachtsterreinen
De Researchgroup Renewable Resources (RgRR) houdt zich bezig met de verduurzaming van 
producten in algemene zin. Daarbij ligt de focus op het sluiten van de kunststofkringloop en de 
verduurzaming van energieopwekking (wind en zon), gebouwen en mobiliteit.

De missie van de onderzoeksgroep Renewable Resources is om bij te dragen aan de transitie 
naar een duurzame en circulaire economie. Duurzaamheid betekent hier ‘het tot een minimum 
beperken van schadelijke emissies, energieverbruik en schadelijke materialen’.

Lectoraat Windenergie
Lector:	Gerard	Schepers

Aandachtsterreinen
Technische aspecten in de wereld van de windenergie staan centraal bij het onderwijs en 
onderzoek dat het lectoraat Windenergie verzorgt ten behoeve van de Nederlandse en buiten-
landse windenergiesector. Het lectoraat levert daaraan een fundamentele bijdrage door zowel 
binnen als buiten de NHL onderwijs te geven op hbo- en wo-niveau. Op het gebied van 
onderzoek heeft het lectoraat een aantal zwaartepunten vastgesteld. Voorbeelden hiervan zijn 
onderhoud en bedrijfsvoering van offshore windparken en kleine windturbines.
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Lectoraat Zonnestroom & Vervoer
Lector:	vacature

Aandachtsterreinen
Zonnestroom en andere duurzame energievoorzieningen hebben de toekomst, ook op het 
gebied van mobiliteit. Hoe krijg je zonnestroom laagdrempelig en breed toepasbaar? 
Het lectoraat Zonnestroom & Vervoer draagt bij aan een duurzame energievoorziening en 
schone mobiliteit door het aanbieden van praktijkgericht onderzoek en onderwijs.

Het lectoraat richt zich op zonneceltechnologie in gebouwen en vervoersmiddelen als zonnebo-
ten. Ook het gedrag van gebruikers wordt bestudeerd, want daarmee zijn de belemmeringen bij 
het gebruiken van zonne-energie bekend. Een derde focuspunt is om duurzaamheid nog beter 
tussen de oren van de eigen NHL-techniekstudenten te krijgen. Een manier om dit te realiseren, 
is door studenten mee te laten doen aan wedstrijden zoals zonnebootraces. Al sinds 2006 heeft 
de NHL haar eigen Solarboat racingteam, waarin kennis, toepassing en motivatie samenkomen.

Lectoraat Circular Plastics
Lectoren:	Rudy	Folkersma	en	Jan	Jager

Aandachtsterreinen
Het lectoraat Circular Plastics doet praktijkgericht onderzoek naar het sluiten van de kunststof-
kringloop. Het lectoraat analyseert en optimaliseert afvalscheidingsprocessen door de hele keten 
van grondstof, productie, consumptie en afval met elkaar te verbinden. Ook onderzoekt het 
lectoraat chemische recycling; dat wil zeggen dat kunststof via een chemisch procedé wordt 
teruggebracht naar de oorspronkelijke grondstof.

In het onderzoek op het gebied van hergebruik van grondstoffen wordt onder andere gezocht 
naar meer toepassingen van gerecyclede kunststoffen. Zelfs upcycling behoort tot de mogelijk-
heden: kunststof wordt dan hergebruikt tot iets dat meer waardevol is. Het lectoraat is opgericht 
in samenwerking met de provincie Fryslân en het Afvalfonds Verpakkingen.

Onderzoeksgroep Smart Industry

Aandachtsterreinen
Met de onderzoeksgroep Smart Industry sluit de NHL aan bij de landelijke Smart Industry-
beweging in Nederland. Doel is om de Nederlandse industrie en samenleving samen te 
versterken met een breed scala aan enabling technologies. De regionale aandachtspunten van 
de Smart Industrybeweging zijn deels vastgelegd in noordelijke fieldlabs: Regions of Smart 
Factories, Smart Dairy Farming 2.0 en de Watercampus.

Lectoraat Computer Vision
Lector:	Jaap	van	de	Loosdrecht

Aandachtsterreinen
Het lectoraat Computer Vision werkt nauw samen met het kenniscentrum Computer Vision in 
één onderzoekslaboratorium. Samen vormen ze hét kenniscentrum op het gebied van Computer 
Vision binnen het hoger beroepsonderwijs in Nederland. De kracht van het kenniscentrum is dat 
zij zowel over kennis als over apparatuur beschikt voor de gehele keten van belichting, camera’s, 
optiek, opstelling, algoritmen voor beeldverwerking en embedding van computer vision- 
toepassingen in systemen of andere software. 
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Een nieuwe ontwikkeling binnen Computer Vision is het gebruik van Unmanned Aerial Vehicles 
(UAVs) oftewel ‘drones’ voor het uitvoeren van de visuele inspecties. Bijvoorbeeld bij het inspec-
teren van windmolens of het schouwen van sloten. 

Het lectoraat & kenniscentrum Computer Vision onderzoeken het geautomatiseerd (real-time) 
verwerken van de opgenomen beelden tot proces- of bedrijfsondersteunende informatie. 
Daarbij wordt onderzoek gedaan naar het volledig geautomatiseerd laten vliegen van UAVs. 
Het lectoraat & kenniscentrum is gecertificeerd als luchtvaartbedrijf en heeft eigen UAVs. 

Voor het bedrijfsleven hebben het lectoraat en kenniscentrum sinds 1996 meer dan twee-
honderd haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd.

Lectoraat Data Science
Lector:	Ioannis	Katramados

Aandachtsterreinen
Data Science richt zich op het omzetten van Big Data naar informatie en kennis door het gebruik 
van intelligente software. Het lectoraat Data Sciences richt zich op de gebieden Smart Factories, 
Watertechnology, Robotics, Agri, Health en andere sectoren van de industrie. 

Het lectoraat gebruikt voor haar onderzoek de supercomputer genaamd Deep Frisian. 
Deze computer met 14.000 processoren en 512Gb intern geheugen heeft meer rekenkracht dan 
100 pc’s samen.

Aangezien een belangrijk deel van alle data bestaat uit beelden en video, werkt het lectoraat 
Data Science nauw samen met het kenniscentrum en lectoraat Computer Vision. Het doel is 
state-of-the-art praktijkgericht onderzoek te doen in samenwerking met academische en 
 industriële partners.

Lectoraat Serious Gaming
Lector:	Hylke	van	Dijk

Aandachtsterreinen
Het lectoraat Serious Gaming onderzoekt de mogelijkheden om serious gaming in te zetten op 
allerlei terreinen; van gezondheidszorg en recreatie tot veiligheid. Het lectoraat ontwikkelt 
games op verzoek van de praktijk en samen met de creatieve industrie. Omdat het leereffect van 
de zogenaamde situational games het grootst is, richt het lectoraat zich op deze games, die op 
locatie en in interactie met de locatie worden gespeeld.

Storytelling en mediated reality spelen een belangrijke rol in het onderzoek. Het eerste omdat 
game technologie geschikt is om leerdoelen niet-lineair te benaderen. Het tweede omdat 
 situationele games vaak verrassend interacteren met de werkelijke wereld.

Lectoraat Watertechnologie
Lector:	Luewton	Agostinho

Aandachtsterreinen
Water is een primaire levensbehoefte. Zonder water is er immers geen leven mogelijk. Niet voor 
niets stelt de Nederlandse overheid het thema water als één van de vijf hoogste prioriteiten voor 
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investeringen en technologische ontwikkeling. Hoe zorgen we ervoor dat we water niet onnodig 
verspillen? En hoe zetten we geavanceerde technieken in om de groeiende wereldbevolking van 
water te voorzien?

Het lectoraat Watertechnologie zoekt naar antwoorden op deze vragen met wetenschappelijke 
en educatieve activiteiten op het gebied van fysisch aangedreven waterprocessen en water-
technologieën. Concreet betekent dit dat het lectoraat onderzoek doet naar zandfiltratie, 
monitoring, desinfectie en low budget-technologieën. Ook onderzoekt het lectoraat nieuwe 
technologieën voor ontwikkelingslanden.

Onderzoeksgroep Maritiem

Aandachtsterreinen
De maritieme sector is onderdeel van de Topsector Water. De sector is sterk internationaal 
gericht. Speerpunten van de Nederlandse sector zijn dan ook direct verbonden aan die van 
Europa (Horizon 2020) en de International Maritime Organization (IMO).

Op basis van deze speerpunten van nationale en internationale maritieme instituten heeft de 
onderzoeksgroep Maritiem een missie geformuleerd. “Duurzame maritieme ontwikkeling door 
middel van het veiliger, efficiënter en milieubewuster maken van de internationale maritieme 
sector door innovatief onderzoek.”

Lectoraat Maritiem, Marien, Milieu & Veiligheidsmanagement
Lector:	vacature

Aandachtsterreinen
Het lectoraat Maritiem, Marien, Milieu & Veiligheidsmanagement richt zich op de gebruikers van 
de zeeën, de zee en de zeebodem, zowel ecologisch als abiotisch. Het lectoraat richt zich op het 
voorkomen van verontreiniging van de zee door de verschillende gebruikers. Het lectoraat houdt 
zich vooral bezig met onderzoek rond calamiteitenbestrijding op zee: preventie, acties tijdens 
een calamiteit en het opruimen van eventuele vervuiling. Met nieuwe onderzoeken kunnen 
kwetsbare omgevingen zoals de Waddenzee beter beschermd worden.

Lectoraat Maritieme Innovatieve Technieken
Lector:	Joop	Splinter

Aandachtsterreinen
Hoe kunnen we veilige, duurzame, schone en slimme schepen bouwen? Dat is het onderzoeks-
terrein van het lectoraat Maritieme Innovatieve Technieken (MIT). Het lectoraat onderzoekt én 
adviseert op het gebied van technologische innovaties in de scheepvaartindustrie. Of het nu 
gaat om het ontwerpen van een geavanceerd jacht, deep sea mining of een energie efficiency
onderzoek aan boord.

Het doel van het lectoraat is om de maritieme sector te helpen versterken in een tijd waarin deze 
sector staat voor uitdagingen door toenemende concurrentie en een dalend aanbod van goed 
gekwalificeerd personeel, waarbij de nationale en internationale wet en regelgeving steeds 
strenger worden.
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Lectoraat Maritime Law
Lector:	Welmoed	van	der	Velde

Aandachtsterreinen
De maritieme sector moet voldoen aan steeds strengere milieu- en veiligheidseisen en de 
maritieme professional werkt met nieuwe technologieën binnen internationale regels die niet 
alleen in tijd maar ook in plaats verschillen. Het lectoraat Maritime Law richt zich op maritiem 
internationaal privaatrecht, oftewel: vraagstukken op het gebied van internationale handel.

Het lectoraat Maritime Law verricht praktijkgericht onderzoek op het snijvlak van techniek en 
recht. Het lectoraat kent drie onderzoekslijnen:
1. Versterking van de maritieme sector: privaatrecht dat smart shipping stimuleert. 
2.  Versterking van de maritieme professional door het vergroten van kennis van recht en onder-

zoekend vermogen.
3. Versterking van de bescherming van het milieu: privaatrecht voor innovatieve schepen.

Onderzoeksgroep Excellent Ondernemen

Aandachtsterreinen
Het onderzoek van de onderzoeksgroep Excellent Ondernemen heeft groei als focus. Of dat nu 
gaat om persoonlijke groei in de vorm van het uitbreiden van je competenties of groeifactoren 
voor je bedrijf. Hiermee zijn we duurzaam en slim, maar ook veerkrachtig als regio.

Lectoraat Persoonlijk Leiderschap & Innovatiekracht
Lector:	Jelle	Dijkstra

Aandachtsterreinen
Het lectoraat Persoonlijk Leiderschap & Innovatiekracht helpt complexe problemen op het 
gebied van human resource management helder te krijgen en te oplossen. Het lectoraat ontwik-
kelt daarvoor inhoudelijk hoogwaardige en vernieuwende onderwijsprogramma’s en (bedrijfs)
opleidingen en doet hoogwaardig onderzoek. Concrete voorbeelden zijn een simulator voor het 
onderzoeken en trainen van communicatiestijlen, het ontwikkelen van studieloopbaanbegelei-
ding en het monitoren van leiderschap tijdens Culturele Hoofdstad 2018.

Lectoraat Internationaal Ondernemen
Lector:	Mariska	van	der	Giessen

Aandachtsterreinen
De vraag naar innovatie op het gebied van internationaal ondernemen door bedrijven zal onder 
invloed van globalisering blijven toenemen. Het lectoraat Internationaal Ondernemen onder-
zoekt hoe het noordelijke MKB ondersteund kan worden in het versterken van de competenties, 
bedrijfsprocessen en functies op gebied van internationaal ondernemen.
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Zwaartepunt Vital Regions

Onderzoeksgroep Zorg & Welzijn

Aandachtsterreinen
De onderzoeksgroep Zorg & Welzijn heeft één gezamenlijke missie geformuleerd: “Kinderen 
kunnen gezond en veilig opgroeien, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in 
de samenleving. Ouderen en mensen met een beperking kunnen zo lang mogelijk zelfstandig 
blijven wonen. Burgers met een ondersteuningsvraag worden in een zo vroeg mogelijk stadium 
herkend en ontvangen kwalitatief goede hulp.”

Lectoraat iHuman - Welzijn Zorg Digitaal
Lector:	Ate	Dijkstra

Aandachtsterreinen
Gezond oud worden. En dan zo lang mogelijk zelfstandig en actief blijven. Dit ideaal is een 
pittige uitdaging in onze huidige tijd van vergrijzing en ontgroening. Het aantal ouderen met 
welzijns- en gezondheidsproblemen stijgt, de zorgkosten lopen op en een krappe arbeidsmarkt 
zorgt ervoor dat er minder zorgpersoneel is. Hoe zetten we technologische mogelijkheden in 
voor zorg en welzijn?

Het lectoraat iHuman Welzijn Zorg Digitaal onderzoekt deze vraag en richt zich daarbij op vier 
kernthema’s die van belang zijn voor ouderen: langer zelfstandig thuis wonen, zelfredzaamheid, 
participatie en werkprocessen van zorgprofessionals. Het lectoraat adviseert, ontwikkelt, imple-
menteert en onderzoekt innovatieve praktijkconcepten of prototypen.

Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd
Lector:	Evelyn	Finnema

Aandachtsterreinen
Het Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd richt zich op ondersteuning van 
kwetsbare ouderen, hun mantelzorgers en professionele hulpverleners op het gebied van 
wonen, zorg en welzijn. Het Talmalectoraat voert voor die doelgroep innovatie- en onderzoeks-
projecten uit waar huidige en latere zorg- en welzijnsprofessionals bij gebaat zijn. 
De toepas  baarheid in het werkveld en de actualiteit van de onderwerpen is daarbij steeds 
bepalend. Het lectoraat wil met haar innovaties, onderzoek en onderwijs een bijdrage leveren 
aan toekomstbestendige menswaardige zorg en ondersteuning van kwetsbare ouderen.

Lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie
Lector:	Nynke	Boonstra

Aandachtsterreinen
Het lectoraat Zorg & Innovatie in de Psychiatrie wil de zorg voor mensen met een psychische 
kwetsbaarheid of psychiatrische aandoening verbeteren. De vraag naar innovatie en effectieve 
hulp wordt steeds groter, en ook de beperkte zorgbudgetten vragen om vernieuwing van de 
hulpverlening. 
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De belangrijkste aandachtspunten binnen het lectoraat zijn het voortijdig detecteren van mensen 
met een verhoogd risico om een ernstige psychiatrische aandoening te ontwikkelen, en het 
aanbieden van herstelondersteunende zorg en zelfmanagement. Dit laatste onderwerp vereist 
ook andere competenties van professionals in de psychiatrische zorgverlening.

Lectoraat Zorg voor Jeugd
Lector:	Janneke	Metselaar

Aandachtsterreinen
Het lectoraat Zorg voor Jeugd doet onderzoek naar effectieve werkwijzen en verbetering van het 
onderwijs en het beroep van de professionals in de jeugdsector. Onderzoek naar effectief 
werken en de kwaliteit in de jeugdzorg is van groot belang. Jeugdzorg is namelijk sterk in ont-
wikkeling, onder andere doordat gemeenten met de komst van de Jeugdwet verantwoordelijk 
zijn voor jeugdzorg.

Het lectoraat Zorg voor Jeugd stelt zich tot doel om het beroep en het onderwijs van beroeps-
beoefenaren in de jeugdsector te verbeteren en de kwaliteit van de zorg voor jeugd te 
vergroten. Dit wil het lectoraat bereiken door in samenwerking met de praktijk kwaliteits- 
en effectiviteitsvraagstukken in de hulp aan jeugdigen en gezinnen te beantwoorden. 
Het lectoraat wil kennis borgen en ontsluiten in samenwerking met het werkveld, de afdelingen 
Welzijn en Verpleegkunde en het kenniscentrum IAG.

Onderzoeksgroep Cybersafety

Aandachtsterreinen
De onderzoeksgroep Cybersafety richt zich op vraagstukken rond veiligheid in een digitale 
samenleving.

Lectoraat Cybersafety
Lector:	Wouter	Stol

Aandachtsterreinen
De problemen met veiligheid op internet nemen de komende jaren naar verwachting toe. 
Hoe maken we onze digitale samenleving zo veilig mogelijk? Het lectoraat Cybersafety beant-
woordt deze vraag met het doen van hoogwaardig, onafhankelijk en praktijkgericht 
veiligheidskundig onderzoek en het geven van onderwijs op hbo- en wo-niveau.

Het onderzoek van het lectoraat is er in eerste instantie op gericht om overzicht te creëren en 
probleempunten te identificeren. Daarbij houdt het lectoraat zich bezig met het ontwikkelen van 
methoden om trends in cybersafety te monitoren. 

Cybersafety is een gemeenschappelijk lectoraat van NHL Hogeschool en de Politieacademie en 
werkt nauw samen met de Open Universiteit (OU). Met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) 
heeft het lectoraat een nieuwe masterspecialisatie ‘Governance & Law in Digital Society’ 
ontwikkeld.
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Onderzoeksgroep Vitale Educatie

Aandachtsterreinen
Het onderzoek binnen de onderzoeksgroep Vitale Educatie richt zich op leren. De eerste jaren 
van ons leven doen we weinig anders. Maar als het goed is, blijven we ook de rest van ons leven 
leren. Wendbaarheid en duurzaamheid worden steeds belangrijkere aspecten in leren en 
educatie. De onderzoeksgroep Vitale Educatie onderzoekt hoe we deze leerprocessen optimaal 
kunnen inrichten.

Lectoraat Duurzame Schoolontwikkeling
Lector:	Hennie	Brandsma

Aandachtsterreinen
Scholen die vernieuwingen doorvoeren, moeten die veranderingen zelf kunnen onderzoeken en 
daarvan leren. Het lectoraat Duurzame Schoolontwikkeling helpt onderwijsinstellingen op weg 
om lerende organisaties te worden. Duurzame schoolontwikkeling is een systematische strategie 
om leerlingresultaten te verbeteren door de ontwikkeling van de professionaliteit van de 
(nieuwe) leerkrachten, schoolleiding en schoolorganisatie. 

Ook de ontwikkeling van het vermogen van de school om veranderingen te hanteren en te 
 versterken is essentieel. Scholen worden zo levende laboratoria (living labs) waarin teams van 
docent-onderzoekers helpen bij het plannen, uitvoeren, onderzoeken en leren van onderwijs-
kundige innovaties. Het lectoraat begeleidt die teams. Zo kunnen schoolorganisaties de effecten 
van onderwijsontwikkelingen op het leren van leerlingen vanuit de eigen school onderzoeken. 
Docenten worden onderzoekende professionals die hun eigen onderwijs kunnen vormgeven en 
er zelf op kunnen reflecteren.

Lectoraat Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding
Lector:	Alex	Riemersma

Aandachtsterreinen
Het lectoraat Fries en Meertaligheid in Onderwijs en Opvoeding stimuleert de Friese taal en 
meertaligheid en draagt daardoor bij aan het welzijn van perifere regio’s. Hoe leren we eigenlijk 
talen? Is het gebruiken van een voertaal in het onderwijs geschikt om taal te leren? Ook ontwik-
kelt het lectoraat een evaluatie- en toetssysteem voor het Fries, waarmee we het niveau van de 
woordenschat en grammatica van Friese basisschoolkinderen kunnen meten.

Centraal thema van het onderzoek en de onderwijsactiviteiten van het lectoraat is de 
 door lopende leerlijn van drietalig basisonderwijs naar meertalig voortgezet onderwijs. 
Uitwerkingsthema’s zijn het didactisch handelen van de leraar plus het gebruik van de digitale 
leeromgeving met authentieke taaltaken en de samenhang/leeropbrengsten van de drie 
doeltalen Fries, Nederlands en Engels. Het lectoraat richt zich met name op leesbegrip, 
woorden schat en taalvaardigheid Fries in vergelijking met Nederlands en Engels.
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Lectoraat Taalgebruik & Leren
Lector:	Jan	Berenst

Aandachtsterreinen
Welke onderwijsvormen kunnen taalgebruik en leren optimaliseren? Het lectoraat onderzoekt 
deze vraag. De centrale onderzoeksvragen binnen het lectoraat zijn: wat zijn optimale condities 
waaronder kinderen op de basisschool én hun taalvaardigheid én hun kennis en inzicht kunnen 
ontwikkelen? En hoe kunnen leerkrachten die ontwikkelingen het beste stimuleren? 

Om deze vragen te beantwoorden, kijkt het lectoraat naar drie gebieden: mondeling taalge-
bruik, schrijven en lezen. Het lectoraat gaat daarbij uit van de natuurlijke onderzoekende 
houding van kinderen. Daarnaast is het observeren in plaats van beoordelen van ontwikkelingen 
van kinderen het uitgangspunt. Het lectoraat krijgt door onderzoek ook meer zicht op het proces 
van leren met behulp van taal zelf.

Lectoraat Wendbaar Vakmanschap
Lector:	Marc	Coenders

Aandachtsterreinen
Voor een blijvende groei op het gebied van economie en welzijn is niet alleen innovatie nodig, 
maar ook wendbaarheid. Het lectoraat Wendbaar Vakmanschap verzamelt en ontwikkelt kennis 
over leren, veranderen en innoveren. Door ontwerp- en praktijkgericht onderzoek draagt het 
lectoraat concreet bij aan de professionaliteit van beroepsbeoefenaren. Ook neemt het lectoraat 
initiatieven om de kennis over de dynamiek van leren, veranderen en innoveren te vergroten. 

Beroepsopleidingen en lerarenopleidingen hebben direct baat bij een didactiek die uitgaat van 
wendbaar vakmanschap. Daarom onderzoekt en ontwikkelt het lectoraat de toepassing van 
nieuwe leervormen die zijn gebaseerd op netwerkleren, blended learning en open educatie. 
In uiteenlopende bedrijven en instellingen doen we onderzoek naar professionaliseringsaanpak-
ken gericht op veranderen en innoveren. Speerpunten zijn praktijkgestuurd leren, werkplek-leren, 
netwerkleerstrategieën en hybride leeromgevingen.
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Bijlage 6
Overzicht van de kenniscentra,
aandachtsterreinen en activiteiten

Kenniscentrum Communicatie 

Aandachtsterreinen
Het kenniscentrum Communicatie verzorgt onderzoek en advies op het gebied van strategische 
communicatievraagstukken. In de meeste gevallen worden deze trajecten uitgevoerd door 
docenten, soms met hulp van studenten. Het is ook mogelijk om een docent in een organisatie te 
detacheren. Onze docenten zijn allemaal professionals uit het vakgebied. Van deze deskundigheid 
profiteren onze studenten, maar ook als bedrijf of instelling kan hierop een beroep worden 
gedaan.

Activiteiten
Door inzet van vakdocenten en communicatiestudenten waarborgt het kenniscentrum 
Communicatie professionele en innovatieve communicatie-oplossingen op het gebied van:
• Communicatiemanagement
• Communicatieonderzoek
• Interne communicatie
• Corporate communicatie
• Copywriting en journalistiek
• Vormgeving, film en fotografie
• Eventmanagement
• International communication

Kenniscentrum Computer Vision & Data Science

Aandachtsterreinen
Het kenniscentrum Computer Vision & Data Science is gespecialiseerd in het automatiseren van 
visuele inspecties en 3D-beeldverwerking. Met behulp van een computer interpreteren we 
beelden die met een camera zijn vastgelegd. Deze informatie gebruiken we om andere 
processen aan te sturen, zoals kwaliteitscontrole, positie- en oriëntatiebepaling en het sorteren 
van producten op een lopende band. Het kenniscentrum bestaat al sinds 1996 en is leidend in 
Nederland als het gaat om kennis en kunde op het gebied van computer vision in het hbo.

Activiteiten
• Verrichten van haalbaarheidsonderzoeken
• Verzorgen van cursussen voor het bedrijfsleven
• Penvoerderschap Cluster Computer Vision Noord-Nederland

Speerpunten
• Industriële automatisering
• 3D Vision
• Multispectrale en thermografische (infrarood) toepassingen
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• Classificatie met behulp van zelfregulerende systemen (neurale netwerken)
• Kunstmatige intelligentie
• Vision & robotica
• Range imaging
• Smart farming
• Drones in civiele applicaties

Kenniscentrum Creative Technologies

Aandachtsterreinen
Het kenniscentrum Creative Technologies biedt bedrijven maatwerk rondom multimediale vraag-
stukken. Dit kan in de vorm van een opdracht of een partnership. Een groot aantal opdrachten 
brengen we onder bij de praktijkgestuurde minoren van de opleiding Communication & 
Multimedia Design. Deze opdrachten duren doorgaans een half jaar, waaraan een groep van 
ongeveer vijf studenten werkt.

Het is ook mogelijk om een partnership aan te gaan, dat langer duurt dan een half jaar en nog 
meer voordelen oplevert door het genereren van kennis en nieuwe technologieën uit de ver-
schillende minoren van de opleiding. We kunnen bedrijven helpen bij het vinden van tastbare 
uitkomsten zoals producten en processen.

De studenten van de opleiding Communication & Multimedia Design werken er hard aan om 
deze opdrachten en samenwerkingen tot een succes te maken. Hierbij worden zij ondersteund 
door docenten en externe deskundigen uit het betreffende vakgebied.

Activiteiten
Kenniscentrum Creative Technologies werkt aan praktijkprojecten op verschillende gebieden:
• Transmedia-storytelling
• Concepting
• The Next Web
• Game design
• 3D-design
• Art and sound
• Videonerds
• Branding, advertising, design
• Frisian Design Factory

Kenniscentrum Economie en Management

Aandachtsterreinen
Het kenniscentrum Economie en Management verzorgt scholing, opleiding, onderzoek en advies 
op het gebied van management, economie en organisatievraagstukken. In sommige gevallen 
voeren onze medewerkers de onderzoekstrajecten uit in samenwerking met studenten. Het is 
ook mogelijk dat we een medewerker bij een externe organisatie detacheren.

Activiteiten
Het kenniscentrum Economie en Management richt zich op verschillende vakgebieden:
• Financiële en juridische dienstverlening
• Bedrijfseconomie en accountancy
• Marketing, sales, international business
• Management en organisatie
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• HRM-vraagstukken
• Overheidsmanagement
• Cybersafety
• ICT en (technische) bedrijfskunde
• Ondernemerschap

Educatief Centrum Noord en Oost (ECNO)

Aandachtsterreinen
Het Educatief Centrum Noord en Oost (ECNO) is een organisatie voor advies, opleiding en 
training, coaching, interim-management, mediation en onderzoek, voornamelijk binnen het 
onderwijswerkveld. Het ECNO is verbonden aan het instituut Educatie van NHL Hogeschool. 
Het ECNO staat voor een praktische aanpak van organisatievraagstukken en onderwijsontwik-
kelingen, en dus ook voor opleidingen en trainingen die aansluiten bij het primaire proces en de 
mensen, leerkrachten, onderwijsondersteuners, managers, leerlingen en hun ouders.

Activiteiten
•  Het ECNO verzorgt opleidingen en trainingen voor leraren, begeleiders, coördinatoren en 

 leidinggevenden in het onderwijs.
•  Het ECNO verzorgt begeleidings- en adviestrajecten op maat. Bijvoorbeeld hulp bij het 

opstellen van een ondersteuningsprofiel passend onderwijs. Of een MRVscan, die scholen 
zicht geeft op het besteden van middelen, waarbij een relatie wordt gelegd met het 
rendement en de visie die de school heeft op (extra) ondersteuning van leerlingen.

•  Het ECNO werkt met deskundige en ervaren trainers die onderzoek doen en over hun 
expertise publiceren.

•  Het ECNO organiseert evenementen voor het onderwijs. Het kan gaan om grote conferenties, 
maar ook kleinere netwerkbijeenkomsten die zich richten op een specifiek onderwerp.

Kenniscentrum Life Sciences Research and Development

Aandachtsterreinen
NHL Hogeschool biedt in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein onderwijs op het 
gebied van Life Sciences. De afdeling Life Sciences omvat de opleidingen:
• Voedingsmiddelentechnologie
• Biotechnologie
• Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek
• Chemie
• Chemische Technologie

Een van de inhoudelijke speerpunten van het kenniscentrum is watertechnologie, waarbij een 
nauwe samenwerking bestaat met het Centre of Expertise Watertechnology.

Activiteiten
Met de verschillende vakgebieden is een brede basiskennis aanwezig op de hogescholen die we 
delen met het werkveld. Het kenniscentrum ondersteunt bedrijven met verschillende onder-
zoeksprojecten. Deze onderzoeken vinden plaats met behulp van projectingenieurs, docenten, 
lectoren en studenten. Projectingenieurs dragen zorg voor het uitvoeren van het onderzoek, 
de verslaglegging en het contact met het bedrijfsleven. Docenten en lectoren van de hogescho-
len dragen binnen het project specialistische kennis aan. Studenten kunnen in verschillende fases 
van de opleidingen deelnemen aan het onderzoek. 
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Maritiem Instituut Willem Barentsz

Aandachtsterreinen
Sinds 1875 wordt maritiem onderwijs verzorgd op Terschelling. In de loop der jaren is het 
Maritiem Instituut Willem Barentsz uitgegroeid tot één van de best uitgeruste nautische en tech-
nische instituten in Nederland. Naast bacheloropleidingen verzorgt het instituut ook de master 
Marine Shipping Innovations. 

Het instituut heeft in de loop der jaren veel ervaring opgebouwd met de toepassing van simula-
toren binnen het maritiem onderwijs. Het instituut participeert met deze kennis in nationale en 
internationale projecten en biedt diverse cursussen en trainingen aan voor bedrijven en particu-
lieren. De cursussen zijn in de meeste gevallen STCW-compliant en door ofwel de Nederlandse 
maritieme administratie, DNV classificatiebureau, Nautical Institute of een andere instantie goed-
gekeurd. De meeste cursussen worden in het Engels gegeven, sommige zijn in het Nederlands 
te volgen.

Activiteiten
•  Maritiem Simulator Training Centrum (MSTC); het nationale trainingscentrum voor het 

maritiem onderwijs in Nederland.
•  Cursussen op het gebied van:
 - Dynamic Positioning
 - Ice Navigation
 - Tug Handling
 - Applied Electro Technics
 - Ship Handling
 - Jachtbouw
 - Oil & Chemical Spill Response
•  Participatie in internationale (onderzoeks)projecten op het gebied van maritieme simulatoren 

(o.a. augmented en virtual reality).

Kenniscentrum Maritieme Techniek

Aandachtsterreinen
Het Kenniscentrum Maritieme Techniek werkt nauw samen met de onderzoeksgroep Maritiem 
die wordt gevormd door het lectoraat Maritieme Innovatieve Technieken en het lectoraat 
Maritiem, Marien Milieu & Veiligheidsmanagement. De maritieme sector is sterk internationaal 
gericht. Veel van de projecten van de onderzoeksgroep Maritiem hebben dan ook een inter-
nationale focus. De onderzoeksgroep heeft de ambitie om een internationale speler te zijn. 
Op sommige deelgebieden is dit al het geval en werken we samen met internationale partners 
binnen de verschillende projecten.

Activiteiten
Onderzoek en projecten op het gebied van:
• maritieme veiligheid;
• vermindering van de werkdruk aan boord van schepen;
• Port State Control;
• brandstofverbruik en emissies;
• LNG trainingstechnologieën;
• oliebestrijding en gevolgen;
• olieverwijdering op zachte platen;
• oliedispersie.
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NHL Productiehuis De Kunsten

Aandachtsterreinen
NHL Productiehuis De Kunsten is een initiatief van de afdeling Kunst & Educatie van NHL 
Hogeschool. Het Productiehuis is de spil in de ‘leergemeenschap’ student-opleider-werkveld. 
De kern van het Productiehuis wordt gevormd door de opleidingen docent Beeldende Kunst en 
Vormgeving en docent Theater. Maar ook andere opleidingen van de NHL, Stenden en elders in 
het Noorden hebben samenwerkingscontacten met het Productiehuis. Er liggen korte lijnen met 
Culturele Hoofdstad 2018.
 
Activiteiten
Binnen het Productiehuis De Kunsten komt een variatie aan activiteiten op het gebied van kunst, 
cultuur en onderwijs samen via: 
• projecten en stages voor studenten en alumni;
• bij- en nascholing voor afgestudeerde kunstvakdocenten;
• kunstevenementen;
• regionale netwerkfunctie en kennisdeler.

Research Group Renewable Resources

Aandachtsterreinen
De Research group Renewable Resources (RgRR) houdt zich bezig met de verduurzaming van 
producten in algemene zin. Daarbij ligt de focus op de verduurzaming van de energieopwekking 
(wind en zon), gebouwen en mobiliteit. En last but not least richt Renewable Resources zich op 
het sluiten van de kunststofkringloop.

Activiteiten
De Research group Renewable Resources:
• verzorgt lunchlezingen;
• voert onderzoeksprojecten uit;
• heeft de beschikking over een composietenlab;
•  organiseert en faciliteert wedstrijden voor studenten zoals de Small Windturbine Contest en 

het NHL Solarboat Racing Team. 

Kenniscentrum Shared Space

Aandachtsterreinen
Verkeerssituaties reguleren op basis van de eigen verantwoordelijkheid van mensen in plaats van 
regels en verkeersborden; dat is het uitgangspunt van shared space. Een idee uit Friesland dat 
landelijke én internationale belangstelling oplevert. Het kenniscentrum Shared Space onder-
steunt overheden en verschillende maatschappelijke partners bij de inrichting van veilige en 
aantrekkelijke openbare ruimtes. Het kenniscentrum beschikt over de meest recente kennis en 
ervaring op het gebied van shared space. Daarnaast hebben we een ruim netwerk in verschil-
lende disciplines en goede internationale contacten.
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Activiteiten
Het kenniscentrum Shared Space houdt zich bezig met:
• het (mede-) ontwikkelen van beleid gericht op verkeer en ruimtelijke planvorming;
• het inhoudelijk en procesmatig begeleiden van planprocessen;
•  projectondersteuning door bijvoorbeeld inhoudelijke begeleiding en uitvoering van ontwerp 

en evaluatieonderzoek;
• het uitvoeren van onderzoek;
•  het organiseren of verzorgen van lezingen, excursies, expertmeetings, incompany-trainingen, 

presentaties, gastcolleges, cursussen of workshops.

Kenniscentrum Zorg en Welzijn

Aandachtsterreinen
Het kenniscentrum Zorg en Welzijn verzorgt onderwijs, onderzoek en advies op het gebied van 
strategische, tactische en operationele vraagstukken in de zorg- en welzijnssector. Deze trajecten 
worden uitgevoerd door docenten en medewerkers, soms met hulp van studenten. Inmiddels 
heeft het kenniscentrum een intensieve relatie met het werkveld opgebouwd.

Het kenniscentrum Zorg en Welzijn focust zich op de volgende onderwerpen en activiteiten:
• Management van zorg
• Innovatie van zorg
• Jeugd en jongeren
• Opleiden en trainen tot coach
• Inzicht en overzicht bieden in jeugdhulpverlening
• Contextuele benadering
• Werken vanuit oplossingsgerichte methodieken

Activiteiten
Het kenniscentrum Zorg en Welzijn houdt zich vooral bezig met:
• verzorgen van post-hbo leergangen en diverse cursussen;
• participatiemethodiek ontwikkelingsgroep IAG;
• maatwerktrajecten op aanvraag van het werkveld;
• verdiepingsdagen en opfrisdagen over diverse thema’s.

Werkplaats Sociaal Domein Friesland

Aandachtsterreinen
Eén van de projecten van het Talma lectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd is de 
Werkplaats Sociaal Domein Friesland. Dit project is gestart als Wmo-werkplaats in het najaar van 
2013 en in 2016 gecontinueerd als Werkplaats Sociaal Domein Friesland (2016-2019). 
De Werkplaats maakt deel uit van een landelijk netwerk van Werkplaatsen Sociaal Domein, geïni-
tieerd en mede gefinancierd door het Ministerie van VWS (www.werkplaatsensociaaldomein.nl ). 
De doelstelling van de  Werkplaatsen is dat hogescholen een bijdrage leveren aan de transfor-
maties in het sociaal domein in samenwerking met gemeenten zorg- en welzijnsorganisaties, 
vrijwilligers en burgers.

Dit wordt gedaan vanuit vier te onderscheiden activiteiten: ondersteunen, ontwikkelen, 
onderzoek en onderwijs ( de vier O’s). Door intensieve betrokkenheid bij de actuele vraagstukken 
van burgers en professionals wordt over en weer tussen werkveld en hogeschool kennis ontwik-
keld en uitgewisseld, wordt kennis verzameld en verspreid en worden huidige en toekomstige 
professionals geschoold.
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De Werkplaats wordt in gezamenlijkheid hogeschoolbreed vormgegeven door projectleiders, 
docenten, onderzoekers en studenten van verschillende opleidingen, met name op het gebeid 
van zorg en welzijn en bestuurskunde en in samenwerking met andere lectoraten, waaronder 
Zorg voor Jeugd, Zorg & Innovatie in de Psychiatrie, iHuman en de NHL Stenden Kenniskring 
Welzijn Nieuwe Stijl.

Activiteiten
De Werkplaats Sociaal Domein Friesland houdt zich bezig met een vijftiental projecten (deels 
lopend, deels afgerond) op het gebied van:
• Signalering en aanpak van eenzaamheid
• Versterken van burgerinitiatieven
• Community Mapping
• Dementievriendelijke gemeente
• Succesvolle maatwerkvoorzieningen
• Nieuwe ondersteuningsarrangementen
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Jaarrekening

1.1	Geconsolideerde	balans	per	31	december	2017		

Na	verwerking	exploitatieresultaat

(Bedragen x € 1.000) 31-12-2017 31-12-2016

1 ACTIVA

Vaste	activa

1.2 Materiële vaste activa 83.463 86.346

1.3 Financiële vaste activa 253 253

Totaal vaste activa 83.716 86.599

Vlottende	activa

1.4 Voorraden 41 46

1.5 Vorderingen 3.714 6.138

1.6 Liquide middelen 14.732 16.897

Totaal vlottende activa 18.487 23.081

Totaal	activa 102.203 109.680

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 33.472 36.734

2.4 Voorzieningen 7.296 6.337

2.5 Langlopende schulden 31.750 34.750

2.6 Kortlopende schulden 29.685 31.859

Totaal	passiva 102.203 109.680
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1.2	Geconsolideerde	staat	van	baten	en	lasten	over	2017

(Bedragen x € 1.000) 2017 Begroting	 
2017 2016

3 BATEN		

3.1 Rijksbijdragen 71.105 67.154 69.407

3.2 College-, cursus- en examengelden 27.369 26.069 26.744

3.3 Overige overheidsbijdragen en - subsidies 2.782 4.168 4.264

3.4 Baten werk in opdracht van derden 2.578 3.521 2.451

3.5 Overige baten 3.694 4.268 3.289

Totaal	baten 107.528 105.180 106.155

4 LASTEN

4.1 Personele lasten 85.269 79.855 84.296

4.2 Afschrijvingen 6.171 6.399 6.004

4.3.1 Huisvestingslasten 4.757 4.890 4.598

4.3.2 Beheerslasten 13.078 16.181 13.001

Totaal	lasten 109.275 107.325 107.899

Saldo	baten	en	lasten (1.747) (2.145) (1.744)

5.1 Financiële baten 149 160 148

5.2 Financiële lasten 1.664 1.668 1.804

5 Saldo	financiële	baten	en	lasten (1.515) (1.508) (1.656)

6	 Nettoresultaat (3.262) (3.653) (3.400)
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(Bedragen x € 1.000) 2017 2016

Kasstroom	uit	operationele	activiteiten

- Saldo baten en lasten (1.747) (1.744)

Aanpassingen voor:

1.2 - Afschrijvingen 6.171 6.004

2.4 - Mutaties voorzieningen 959 1.082

7.130 7.086

Veranderingen werkkapitaal:

1.4 - Voorraden 5 29

1.5 - Vorderingen 2.424 550

2.6 - Kortlopende schulden (2.006) 3.800

2.6 - Kortlopende schulden investeringen (168) (180)

Totaal	van	veranderingen	in	werkkapitaal 255 4.199

Kasstroom	uit	bedrijfsoperaties 5.638 9.541

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

5.1 Financiële baten 149 148

5.2 Financiële lasten 1.664 1.804

(1.515) (1.656)

Kasstroom	uit	operationele	activiteiten 4.123 7.885

Kasstroom	uit	investeringsactiviteiten

1.2 - Materiële vaste activa

   Investeringen (3.288) (5.981)

1.3 - Financiële vaste activa

   Desinvesteringen  - 50

Kasstroom	uit	investeringsactiviteiten (3.288) (5.931)

Kasstroom	uit	financieringsactiviteiten

2.5  Aflossing langlopende schulden (3.000) (3.000)

Kasstroom	uit	financieringsactiviteiten (3.000) (3.000)

1.7 Mutatie	liquide	middelen (2.165) (1.046)

Het verloop van de geldmiddelen is als volgt:

1.7 Stand	per	1	januari 16.897 17.943

Mutatie (2.165) (1.046)

Stand	per	31	december 14.732 16.897

1.3	Geconsolideerd	kasstroomoverzicht	over	2017
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1.4	Toelichting	op	de	geconsolideerde	balans	en	staat	van	baten	en	lasten

Algemene	toelichting

Activiteiten	
De Stichting NHL exploiteert de NHL Hogeschool. De activiteiten van de Stichting NHL en haar 
groepsmaatschappijen bestaan voornamelijk uit:
- het verzorgen en ontwikkelen van hoger onderwijs;
- het initiëren en verrichten van het daarbij behorende onderzoek;
- het in opdracht van derden uitvoeren van contractactiviteiten. 

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

Fusie	Stichting	NHL	met	Stichting	Stenden	Hogeschool
Volgend op het besluitvormingsproces ten aanzien van het ‘voorstel tot fusie’, de ‘toelichting op 
voorstel fusie’ en de ‘conceptstatuten NHL Stenden’, werd op 1 januari 2018 de fusie tussen de 
Stichting NHL en de Stichting Stenden Hogeschool geëffectueerd. Dit betekende dat per 1 
januari 2018 de Stichting NHL als de verkrijgende stichting het vermogen en de verplichtingen 
overgenomen heeft van de Stichting Stenden Hogeschool waarna deze stichting ophield te 
bestaan. De naam van de Stichting NHL wijzigde op die datum in de Stichting NHL Stenden 
Hogeschool en de naam van de fusiehogeschool wijzigde in NHL Stenden Hogeschool. Het 
voorstel, de toelichting hierop, de conceptstatuten en de drie laatst vastgestelde jaarrekeningen 
werden gedeponeerd bij het handelsregister. De daartoe benodigde stukken werden op 14 
december 2017 getekend. 

Schattingen
Bij toepassing van de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening vormt de 
leiding van de Stichting NHL 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.

Consolidatie
In de consolidatie worden de financiële gegevens van de instelling opgenomen, samen met haar 
groepsmaatschappijen en andere instellingen waarop zij een overheersende zeggenschap kan uit-
oefenen of waarover zij de centrale leiding heeft. De Stichting NHL is het hoofd van de groep. 
Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin 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 zij een overheersende zeggenschap 
kan uitoefenen of waarover zij de centrale leiding heeft, worden voor 100% in de consolidatie 
betrokken. Het aandeel van derden in het groepsvermogen en in het groepsresultaat wordt afzon-
derlijk vermeld. Deelnemingen waarop geen overheersende zeggenschap kan worden 
uitgeoefend (geassocieerde deelnemingen) worden niet betrokken in de consolidatie.

Wanneer er sprake is van een belang in een joint venture, wordt het desbetreffende belang pro-
portioneel geconsolideerd. Van een joint venture is sprake indien als gevolg van een 
overeenkomst tot samenwerking de zeggenschap door de deelnemers gezamenlijk wordt 
uitgeoefend.
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Intercompany-transacties, intercompany-winsten en onderlinge vorderingen en schulden tussen 
groepsmaatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen worden geëli-
mineerd, 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 groeps-
maatschappijen en andere in de consolidatie opgenomen rechtspersonen zijn waar nodig 
gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen voor de Groep.

In de geconsolideerde jaarrekening zijn verwerkt de financiële gegevens van de Stichting NHL, 
statutair gevestigd te Leeuwarden, hoofd van de groep en van haar groepsmaatschappijen 
waarin zij een overheersende zeggenschap heeft. Dit zijn:
- NHL Services BV, 
- NHL Plus BV, 
- Beheersorganisatie Kenniscampus Leeuwarden BV, 
- Kenniscampus Beheer BV en 
- Kenniscampus CV.
De Stichting NHL bezit 100% van de aandelen in NHL Services BV en NHL Plus BV en heeft 
daarin de volledige zeggenschap. NHL Services BV bezit 50% van de aandelen in de 
Beheersorganisatie Kenniscampus Leeuwarden BV. De Stichting NHL bezit 50% van de aandelen 
in de Kenniscampus Leeuwarden BV en heeft een direct belang in de Kenniscampus CV van 48% 
en via de Kenniscampus BV een indirect belang van 2%. De laatste 3 rechtspersonen zijn propor-
tioneel geconsolideerd. De genoemde maatschappijen hebben hun statutaire zetel in 
Leeuwarden. De Stichting NHL bezit daarnaast nog 50% van de aandelen in NHL 
Bedrijfsopleidingen ICT BV, maar heeft daarin geen beslissende zeggenschap. De activiteiten 
van deze BV zijn al geruime tijd geleden beëindigd en de deelneming is afgewaardeerd tot nihil. 
Deze BV wordt daardoor niet opgenomen in de consolidatie. 

Verbonden	partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle rechtspersonen waarover overheersende zeggen-
schap, gezamenlijke 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 manage-
ment 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 gecon-
solideerde balans. 

Toelichting	op	het	kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kas-
stroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen inclusief de dagelijks opvraagbare deposito’s.
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn 
opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Onder de investeringen in 
materiële vaste activa zijn alleen opgenomen de investeringen waarvoor in 2017 geldmiddelen 
zijn opgeofferd. Er hebben zich in 2017 geen mutaties in de groepsmaatschappijen voorgedaan.

Algemene	grondslagen

Algemeen
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de 
Regeling jaarverslaggeving 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 
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met de bepalingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipu-
blieke sector (‘WNT’).

Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigings-
prijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt 
waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans, de staat van baten en lasten en het kas-
stroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de 
toelichting.

De in de jaarrekening gehanteerde waarderingsgrondslagen voor activa en passiva zijn conform 
2016 en voorgaande jaren volgens het ‘going concern’ principe toegepast. Stichting NHL is per   
1 januari 2018 volledig opgegaan in Stichting NHL Stenden Hogeschool.  Bij het bestuur zijn geen 
zaken bekend die als gevolg van de fusie zullen leiden tot een fundamentele wijziging in de waar-
deringsgrondslagen. De eventuele financiële vertaling van de harmonisatie van 
waarderingsgrondslagen tussen voormalig Stichting NHL en voormalig Stichting Stenden 
Hogeschool zullen worden verwerkt en toegelicht in de jaarrekening van 2018. 

Vergelijking	met	voorgaand	jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten 
opzichte van het voorgaande jaar, met uitzondering van de toegepaste schattingswijziging, zoals 
opgenomen in de desbetreffende paragrafen.

Financiële	instrumenten
Alle in de balans opgenomen financiële instrumenten zijn gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. Bij het toepassen van kostprijshedge accounting is de eerste waardering en de 
grondslag van verwerking in de balans en de resultaatbepaling van het hedge-instrument afhanke-
lijk van de afgedekte post. Dit betekent dat, indien de afgedekte post tegen kostprijs in de balans 
wordt verwerkt, ook het derivaat tegen kostprijs wordt gewaardeerd. Het ineffectieve deel van de 
renteswaps wordt in de staat van baten en lasten verantwoord onder de financiële baten en lasten.

De NHL past kostprijshedge-accounting toe voor de renteswaps die ervoor zorgen dat bepaalde 
variabel rentende schulden worden omgezet in vast rentende. Op het moment van aangaan van 
een hedgerelatie, is dit door de instelling gedocumenteerd. De instelling stelt door middel van 
een test periodiek de effectiviteit van de hedgerelatie vast. Dit kan gebeuren door het vergelijken 
van de kritische kenmerken van het hedge-instrument met die van de afgedekte positie, en/of 
door het vergelijken van de verandering in reële waarde van het hedge-instrument en de 
afgedekte positie. Indien er een indicatie voor ineffectiviteit is, bepaalt de vennootschap dit 
eventueel ineffectieve deel door middel van een kwantitatieve ineffectiviteitsmeting. Het ineffec-
tieve deel van de waardeverandering van de renteswaps wordt verantwoord in de staat van baten 
en lasten.

In het oorspronkelijke contract met de ING Financial Markets inzake de derivaten is een margin 
allowance opgenomen van € 4.000.000. Dit betekent dat beneden dit bedrag er geen aanvul-
lende margin storting dan wel het stellen van aanvullende zekerheden behoeft plaats te vinden.
In november 2012 is de Stichting NHL op grond van de MiFID criteria (balanstotaal, netto-omzet 
en eigen vermogen) gekwalificeerd als professionele cliënt. De overeenkomst met de ING inzake 
de margin allowance is daarbij komen te vervallen, zodat er geen verplichting meer is om voor de 
margin aanvullende zekerheden te moeten stellen.

Grondslagen	voor	de	waardering	van	activa	en	passiva

Materiële	vaste	activa
De terreinen, gebouwen en schepen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomen-
de kosten of vervaardigingsprijs verminderd met de jaarlijkse lineaire afschrijvingen op basis van 
de geschatte levensduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
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Inventaris en apparatuur zijn gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs, inclusief 
direct toekenbare kosten, verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen op basis van de geschatte 
levensduur. Aanschaffingen met een waarde lager dan € 2.500 worden niet geactiveerd.

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 realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk 
is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde 
bepaald van de kasstroomgenererende 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 bedrijfswaarde. 
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.

In dit boekjaar hebben zich geen bijzondere waardeverminderingen voorgedaan. Verder 
verwijzen wij u naar de toelichting op de balans.

Financiële	vaste	activa
Deelnemingen waarin invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaardeerd 
volgens de vermogensmutatiemethode (nettovermogenswaarde). Wanneer 20% of meer van de 
stemrechten uitgebracht kan worden, wordt ervan uitgegaan dat er invloed van betekenis is.

De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaar-
rekening; voor deelnemingen waarvan onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor aanpassing 
aan deze grondslagen, wordt uitgegaan van de waarderingsgrondslagen van de desbetreffende 
deelneming.

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 gedeel-
telijk 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 verantwoord het bedrag waarmee de boek-
waarde van de deelneming sinds de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het 
door de deelneming behaalde resultaat. Voor het geboekte resultaat van de deelnemingen 
wordt een wettelijke reserve aangehouden.

Deelnemingen waarop geen invloed van betekenis kan worden uitgeoefend, worden gewaar-
deerd 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.

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 waar-
dering 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 
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verkoopprijs onder aftrek van direct toerekenbare verkoopkosten. Bij de bepaling van de 
opbrengstwaarde wordt rekening gehouden met de incourantheid van de voorraden.

Vorderingen
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegen-
prestatie. Vorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde 
kostprijs. Als de ontvangst van de vordering is uitgesteld op grond van een verlengde overeen-
gekomen 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 rente-inkomsten 
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. De vorderingen hebben een kortere looptijd dan 1 jaar.

Onderhanden	projecten
De onderhanden projecten bestaan voornamelijk uit subsidieprojecten. De subsidieprojecten 
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 voorschotten aan subsidie worden als voor-
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. Tenzij anders vermeld 
zijn de tegoeden direct opeisbaar. Rekening-courant schulden bij banken en/of het Ministerie 
van Financiën worden opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende 
schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen	vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves. Hierin is tevens een segmentatie opgeno-
men naar publieke en private middelen.

De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, welke door 
het bestuur is aangebracht. De wettelijke reserve wordt gevormd voor het geboekte resultaat 
van de deelnemingen. Het resultaat van de deelnemingen wordt bepaald met behulp van de 
vermogensmutatiemethode.

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 noodza-
kelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden 
gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn 
om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.

Langlopende	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 verwer-
king gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening 
houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de 
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bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt samen met de verschuldigde 
rentevergoeding zodanig bepaald dat de effectieve rente gedurende de looptijd van de 
schulden in de staat van baten en lasten wordt verwerkt.

Kortlopende	schulden
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.

Grondslagen	voor	bepaling	van	het	resultaat

Algemeen
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde pres-
taties en de kosten en andere lasten 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.

Rijksbijdragen
De ontvangen (normatieve) rijksbijdrage en de-niet geoormerkte OCW subsidies (vrij besteed-
bare doelsubsidies zonder verrekeningsclausule) worden in het jaar waarop de toekenningen 
betrekking hebben volledig als baten verwerkt.

Geoormerkte OCW subsidies 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 balansdatum, worden verantwoord onder de overlopende 
passiva.

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

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

College-,	cursus-	en	examengelden
De collegegelden worden in de staat van baten en lasten verantwoord volgens het baten- en 
lastenstelsel. 

De presentatie van de vooruitgefactureerde collegegelden is aangepast in de jaarrekening 2017 
vanwege een door het Ministerie van OCW uitgebracht standpunt hierover. 
Vooruitgefactureerde collegegelden welke nog niet zijn verschuldigd door de studenten, omdat 
die betrekking hebben op de periode januari-augustus van het lopende collegejaar, zijn gesal-
deerd met de collegegeld debiteuren. Dit heeft geen effect op het resultaat, het eigen 
vermogen of de kasstromen. De vergelijkende cijfers over 2016 zijn hierop aangepast.
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Om het inzicht in deze posten te vergroten zijn de vergelijkende cijfers per 31 december 2016 
aangepast. Het effect op het balanstotaal, de solvabiliteit en de liquiditeit per 31 december 
2017 en 2016 is als volgt:

Overige	exploitatiesubsidies
Exploitatiesubsidies worden als bate verantwoord in de staat van baten en lasten in het jaar 
waarin de gesubsidieerde kosten zijn gemaakt of opbrengsten zijn gederfd, of wanneer een 
gesubsidieerd exploitatietekort zich heeft voorgedaan. De baten worden verantwoord als het 
waarschijnlijk is dat deze worden ontvangen en de instelling de condities voor ontvangst kan 
aantonen.

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

Afschrijving	vaste	activa
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Over terreinen wordt niet afgeschreven. 
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden de toe-
komstige afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de 
afschrijvingen.

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.

Pensioenen
De instelling heeft een pensioenregeling bij Stichting Bedrijfspensioenfonds ABP. Op deze pen-
sioenregeling zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van toepassing en worden 
op verplichte of contractuele basis premies betaald door de instelling. ABP hanteert het middel-
loon 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 verant-
woord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. Vooruitbetaalde premies worden 
opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting leidt of tot een vermindering 
van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als verplichting op de balans 
opgenomen.
Ultimo 2017 had het ABP een dekkingsgraad van 104,4 % (ultimo 2016 96,7 %).

(Bedragen x € 1.000) 31-12-2017
is

31-12-2017
was

31-12-2016
is

31-12-2016
was

Collegegeld debiteuren 27 7.653 25 7.685

Vooruitgefactureerde collegegelden 8.836 16.462 8.802 16.462

Balanstotaal 102.203 109.829 109.680 117.340

Solvabiliteit 32,8% 30,5% 33,5% 31,3%

Current ratio 62,3% 70,0% 72,4% 77,8%
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De Stichting NHL heeft de toegezegde pensioenregeling bij het bedrijfstakpensioenfonds in de 
jaarrekening verwerkt volgens de “verplichtingenbenadering”.

Voor toegezegde bijdrageregelingen betaalt de instelling op verplichte, contractuele of vrijwil-
lige basis premies aan pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen. Behalve de betaling 
van premies heeft de instelling geen verdere verplichtingen uit hoofde van deze pensioenrege- 
lingen. De premies worden verantwoord als personeelskosten als deze verschuldigd zijn. 
Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terug- 
storting leidt of tot een vermindering van toekomstige betalingen.

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 verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

Belastingen
De ‘Wet modernisering vennootschapsbelasting (Vpb) plicht overheidsondernemingen’ is in 
werking getreden per 1 januari 2016. Deze wet leidt er toe dat onderwijsinstellingen in beginsel 
Vpbplichtig 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 heeft vastgesteld dat zij voldoet aan de voorwaarden om een beroep te kunnen 
doen op de onderwijsvrijstelling en is derhalve vrijgesteld van Vpb. 

Resultaat	deelnemingen	(gewaardeerd	op	netto	vermogenswaarde)	
Het resultaat op deelnemingen is het bedrag waarmee de boekwaarde van de deelneming sinds 
de voorafgaande jaarrekening is gewijzigd als gevolg van het door de deelneming behaalde 
resultaat voor zover dit aan de Stichting NHL wordt toegerekend. Dit resultaat wordt bepaald op 
basis van de bij Stichting NHL geldende grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. 
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1.5	Toelichting	op	de	geconsolideerde	balans

Net als in het vorige boekjaar is de subadministratie van de vaste activa geschoond van activa 
die volledig waren afgeschreven en buiten gebruik waren gesteld. Deze activa hebben geen 
opbrengst. 

Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering 
gebracht op het desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de 
staat van baten en lasten.

Voor de toekomstige kosten van groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen is een voorziening 
voor groot onderhoud gevormd. Zie ook 2.4.1.1.

De materiële vaste activa dienen als zekerheid voor de hypothecare leningen. Zie ook 2.5.

In de gebouwen is een post van € 396.968 opgenomen voor de nieuw- en verbouw van de 
locatie op Terschelling. Dit deel van de gebouwen is nog niet aan de bedrijfsvoering dienstbaar.

(Bedragen x € 1.000)

1 ACTIVA

Vaste	activa  

1.2 Materiële	vaste	activa 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4

Gebouwen Terreinen Inventaris en 
apparatuur

Investerings-
subsidies

Totaal

Stand	per	1	januari	2017

Aanschafwaarde  75.149  4.983  50.911 (3.232) 127.811

Cumulatieve afschrijvingen (13.256) (283) (28.379) 453 (41.465)

Boekwaarde 	61.893	 	4.700	  22.532 (2.779) 	86.346	

Mutaties	2017

Investeringen  858 -  2.430 - 3.288

Mutatie i.v.m. foutieve rubricering (93) -  93 - -

Afschrijvingen (1.606) (42) (4.588) 65 (6.171)

Saldo (841) (42) (2.065) 65 (2.883)

Stand	per	31	december	2017

Aanschafwaarde  75.914  4.983  53.434 (3.232) 131.099

Afschrijvingen (14.862) (325) (32.967) 518 (47.636)

Boekwaarde 	61.052	 	4.658	 	20.467	 (2.714) 	83.463	



128  BESTUURSVERSLAG 2017

Ter bepaling van het afschrijvingsbedrag zijn de navolgende afschrijvingspercentages 
gehanteerd: 

De afschrijving vindt plaats op basis van historische kostprijs en geschiedt volgens de lineaire 
methode vanaf het moment van ingebruikname.

De investeringssubsidie nieuwbouw die in de jaren 2008 - 2010 is ontvangen van de Gemeente 

Leeuwarden valt in 50 jaar vrij.
       

1.3.1.1 De Stichting NHL heeft op 16 september 1999 een 50 % deelneming verworven in de  
   NHL Bedrijfsopleidingen ICT B.V. gevestigd te Leeuwarden. Het geplaatst aandelen- 
   kapitaal van deze besloten vennootschap bedraagt € 20.000. Aan deze deelneming is  
   een achtergestelde, renteloze lening verstrekt van € 103.445.    
   De aandelen en de lening zijn volledig afgewaardeerd.    
            
1.3.1.2 De Stichting NHL 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  

(Bedragen x € 1.000) Saldo	per	
31-12-2017

Saldo	per	
31-12-2016

1.3 FINANCIELE	VASTE	ACTIVA

1.3.1 Deelnemingen

1.3.1.1 Deelneming NHL Bedrijfsopleidingen ICT BV - -

1.3.1.2 Deelneming Coöperatie Maritieme Academie Holland u.a. 151 151

1.3.2 Langlopende	vorderingen

1.3.2.1 Lening Beheersorganisatie Kenniscampus BV  102 102

Totaal	financiële	vaste	activa 253 253

Gebouwen	en	overige	vaste	activa Restwaarde
(Bedragen x € 1.000) 

Nieuwbouw 2009 Rengerslaan 10 Leeuwarden 2% 5.000

Zernikepark 10 te Groningen 3,33% 200

Dellewal 8 te Terschelling West 3,33%

Verbouwingen 10%

Opleidingsschip Octans 5%

Terreinen (Bestrating Beheersorganisatie Kenniscampus Leeuwarden BV) 5%

Installaties 5 en 10%

Meubilair e.d. 10%

Apparatuur 20%

Computerapparatuur 25%

Software 33,33%

Software simulatoren 10%
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   door het aanbieden van kwalitatief goed onderwijs in de maritieme sector in de brede  
   zin. In 2017 is besloten om de storting in 2015 ad € 150.761 aan te merken als deel- 
   neming in de Coöperatie.
   Het aandeel in de Coöperatie van de Stichting NHL is 34,04 %.
   Aanpassing vergelijkende cijfers van 2016 in de jaarrekening van 2016 is de storting als- 
   nog als deelnemening gepresenteerd. De storting was opgenomen als vordering  
   (1.5.3). 

1.3.2.1 De Stichting NHL heeft de Beheersorganisatie Kenniscampus Leeuwarden BV een  
   lening verstrekt. Het saldo van de lening laat zich als volgt specificeren:

Het rentepercentage wordt jaarlijks op 1 januari vastgesteld op driemaands Euribor 
tarief plus 1% opslag. In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 28   
september 2011 is besloten dat er tot en met 2016 jaarlijks € 100.000 op de lening van 
de NHL zal worden afgelost. 
De restant saldi hebben nu de verhouding van 55 % NHL en 45 % Stenden. De verdere 
looptijd van de lening is voor onbepaalde tijd. De lening is echter direct opeisbaar bij 
het niet nakomen van contractuele verplichtingen en bij het staken van de activiteiten 
van de BV. 

Er zijn geen zekerheden gesteld.
 

(Bedragen x € 1000) BKL	BV Conso	NHL

Lening Stichting Stenden Hogeschool aan BKL BV 2009 tot en met 2011 918 (459)

Lening Stichting NHL aan BKL BV 2009 tot en met 2011 1.722 861

Aflossing Stichting NHL door BKL BV 2012, 2013 en 2014 (400) (200)

Aflossing Stichting NHL door BKL BV 2015 (100) (50)

Aflossing Stichting NHL door BKL BV 2016 (100) (50)

Saldo lening 1 januari 2017 2.040 102

Aflossing Stichting NHL door BKL BV 2017 - -

Totaal	langlopende	schuld	Beheersorganisatie	Kenniscampus	Leeuwarden	BV 2.040 102
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(Bedragen x € 1.000) Saldo	per	31-
12-2017

Saldo	per	31-
12-2016

VLOTTENDE	ACTIVA

1.4 Voorraden 

Voorraad restauratieve diensten 8 9

Voorraad reproductiediensten 33 37

Totaal	voorraden 41 46

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 2.152 4.212

Af : voorziening dubieuze debiteuren 125 308

2.027 3.904

1.5.2 Collegegelden 27 25

1.5.3 Leningen fietsproject personeel 32 39

Subsidies 933 1.647

Stichting Stenden Hogeschool 173 -

Voorschotten 8 12

Rente 2 3

Diverse vorderingen 136 481

1.284 2.182

1.5.4 Overlopende activa 376 27

Totaal	vorderingen 3.714 6.138

1.6 Liquide	middelen

1.6.1 Banken 14.731 16.895

1.6.2 Kas 1 2

Totaal	liquide	middelen 14.732 16.897

Totaal	vlottende	activa 18.487 23.081

Alle vorderingen, met uitzondering van de Leningen fietsproject personeel, hebben een  
resterende looptijd korter dan een jaar. 

De bij 1.5.3 genoemde Leningen fietsproject personeel zijn niet rentedragend en hebben  
een gemiddelde looptijd van 1,5 jaar.

Bij het ministerie van Financiën heeft de Stichting NHL de mogelijkheid krediet in rekening 
courant op te nemen ten bedrage van € 5.800.000. Bij het ministerie van Financiën heeft de 
Stichting NHL € 5.000.000 in depot geplaatst tot en met 27 december 2018. Dit bedrag is 
direct opvraagbaar. Het rentepercentage van het deposito is 2,98 %.
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(Bedragen x € 1.000)

Saldo	per	
31-12-2016

Bestemming	
resultaat 

2016

 

Saldo	per
31-12-2016	

na  
bestemming	

resultaat

Mutaties	
2017

Saldo	per	
31-12-2017

2 PASSIVA

2.1 Eigen	vermogen  

2.1.1 Algemene reserve 39.850 (3.400) 36.450 - 36.450

2.1.2 Overige reserves 284 - 284 258 542

40.134 (3.400) 36.734 258 36.992

Resultaten boekjaar, exclusief  
resultaat Deelnemingen (3.520)

Totaal	eigen	vermogen 33.472

2.1.1 Algemene	reserve

Eigen Vermogen 39.850 (3.400) 36.450 - 36.450

Resultaten boekjaar (3.520)

Totaal	algemene	reserve 32.930

2.1.2 Overige	reserves

Bestemmingsreserves (publiek)

- Noodfonds 16 - 16 - 16

Wettelijke reserves deelnemingen

- Deelneming Kenniscampus CV  260  - 260  247 507

- Deelneming Kenniscampus beheer BV  8  - 8  11 19

Totaal	overige	reserves 284 - 284 	258 542

Het Noodfonds heeft tot doel studenten van de NHL die in financiële problemen verkeren, 
financieel te ondersteunen.  
 
De wettelijke reserve deelnemingen wordt gevormd voor het verschil van de waardering  
van de deelnemingen (nettovermogenswaarde) en de historische verkrijgingswaarde van de 
deelnemingen. 
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(Bedragen x € 1.000) Saldo	per	
31-12-2016

Dotaties Onttrekkingen Vrijval Saldo	per	
31-12-2017

2.4 VOORZIENINGEN

2.4.1 Onderhoudsvoorzieningen

2.4.1.1 Voorziening groot onderhoud 
gebouwen 1.284  500  246  - 1.538

2.4.1.2 Voorziening dokbeurt schepen 94 25  43  - 76

1.378 525 289  - 1.614

2.4.2 Personeelskostenvoorzieningen

2.4.2.1 Voorziening WW-uitkeringen 1.792  590  1.096  - 1.286

2.4.2.2 Voorziening Eigen Risico WAO/WIA  508  167  117  - 558

2.4.2.3 Voorziening Ambtsjubilea  847  263 103  - 1.007

2.4.2.4 Voorziening overige personeelskosten  578  795  420  83 870

2.4.2.5 Voorziening Werktijdvermindering 
Senioren  1.197  217  120  - 1.294

2.4.2.6 Voorziening Duurzame Inzetbaarheid 
personeel -  585  -  - 585

4.922 2.617 1.856  83 5.600

2.4.3 Profileringsfonds 37 300 255  - 82

Totaal	voorzieningen 6.337 3.442 2.400 	83	 7.296

Onderverdeling	afwikkeling	saldi	per	31	december	2017

(Bedragen x € 1.000) Saldi <	1	jaar >	1	jaar

2.4.1.1 Voorziening groot onderhoud gebouwen 1.538  639  899 

2.4.1.2 Voorziening dokbeurt schepen 76  -  76 

2.4.2.1 Voorziening WW-uitkeringen 1.286 722  564 

2.4.2.2 Voorziening Eigen Risico WAO/WIA 558 120  438 

2.4.2.3 Voorziening Ambtsjubilea 1.007 100  907 

2.4.2.4 Voorziening overige personeelskosten 870 450  420 

2.4.2.5 Voorziening Werktijdvermindering Senioren 1.294 82  1.212 

2.4.2.6 Voorziening Duurzame Inzetbaarheid personeel 585 83  502 

2.4.3 Profileringsfonds 82 82  - 

7.296 2.278 5.018
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2.4.1.1 Voorziening groot onderhoud gebouwen      
   Deze voorziening is gevormd ten behoeve van periodiek groot onderhoud zoals 
   schilderwerk en dakreparatie. De voorziening is bestemd voor het gelijkmatig over de  
   betreffende jaren verdelen van de kosten van het onderhoud.     
   Bij de uitvoering van de nieuwbouw in Leeuwarden is geconstateerd dat de bestaande  
   oudbouw van de Leeuwarder locatie onderhoud nodig heeft.     
   
   Door het wegwerken van het achterstallig onderhoud van de oudbouw zal op een gege- 
   ven moment een gelijkwaardige situatie gaan ontstaan die aansluit bij de nieuwbouw.   
       
   Voor bovenstaand onderhoud is in 2013 een onderhoudsplan voor 10 jaar opgesteld.  
   In 2016 is het plan geactualiseerd. Het achterstallig onderhoud op de locatie   
   Terschelling zal in de geplande renovatie van het MIWB worden meegenomen.  
        
   De waardering is tegen nominale waarde.  
            
2.4.1.2 Voorziening dokbeurt schepen       
   Deze voorziening is gevormd voor de periodieke dokbeurt van het oefenschip “Octans”. 
   De waardering is tegen nominale waarde.     
            
2.4.2.1 Voorziening WW-uitkeringen       
   De Stichting NHL is verplicht riscodrager voor personeelsleden waarvoor het 
   dienstverband is beëindigd, niet zijnde om redenen van pensionering, met betrekking  
   tot het wettelijk en bovenwettelijk deel van WW-uitkeringen.    
   De waardering is tegen contante waarde met een disconteringsvoet van 2%.  
            
2.4.2.2 Voorziening Eigen Risico WGA       
   De Stichting NHL is eigen risicodrager voor de WGA.      
   De WGA-uitkeringen, die voor rekening van de NHL komen, worden aan  
   deze voorziening onttrokken. De waardering is tegen contante waarde met een  
   disconteringsvoet van 2%. 
   
2.4.2.3 Voorziening Ambtsjubilea        
   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 
    50-jarig dienstverband. De  voorziening heeft betrekking op de per de balansdatum  
     opgebouwde rechten. De waardering is tegen contante waarde met een  
    disconteringsvoet van 2%.        
   
2.4.2.4 Voorziening overige personeelskosten      
   Met bepaalde personeelsleden zijn per ultimo 2017 afvloeiingsregelingen afgesproken.  
   Voor de kosten daarvan is deze voorziening gemaakt. De waardering is tegen nominale  
   waarde.

2.4.2.5 Voorziening Werktijdvermindering Senioren      
   In de CAO voor het Hoger Beroepsonderwijs 2016-2017 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.
   In de voorziening zijn de toekomstige kosten van het werkgeversdeel van de werktijdver- 
   mindering van de deelnemers aan de regeling per 31 december 2017 opgenomen.
   Daarnaast zijn de toekomstige kosten opgenomen van potentiële deelnemers die aan  
   de criteria van de regeling voldoen of binnen 5 jaar aan de criteria zullen voldoen.
   Bij de berekening van de voorziening wordt rekening gehouden met de deelnamekans    
   en een blijfkans. De waardering is tegen nominale waarden.
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 2.4.2.6 Voorziening duurzame inzetbaarheid
   Op grond van hoofdstuk M van de CAO voor het HBO hebben werknemers recht op  
   maximaal 40 DI-uren. Deze uren zijn bedoeld om werknemers ook op de langere termijn  
   het werk goed, gezond en met plezier te blijven doen. Ingevolgde artikel M-1-f 2 wordt  
   de werknemer de mogelijkheid geboden om deze uren tot een maximum van 200 uur te  
   sparen. De nominale waarde van de gespaarde uren is in deze voorziening opgenomen.

2.4.3  Profileringsfonds         
   Uit het fonds worden studenten ondersteund die door bijzondere omstandigheden 
   vertraging oplopen bij de studie, zodat zij niet kunnen voldoen aan de normen van  
   Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO - IB-Groep), waardoor ze het recht op een 
   studiebeurs verliezen. De waardering is tegen nominale waarde.

Profileringsfonds	(Bedragen x € 1.000) 2017 2016

Beginsaldo 37 83

Dotatie 300 300

Totaal bedrag onttrekkingen (periode 1-1 t/m 31-12) (255) (346)

Totaal terug ontvangen leningen (periode 1-1 t/m 31-12) - -

Bestuurskosten fonds - -

Saldo per 31 december 82 37

Splitsing totaal bedrag onttrekkingen

Giften 255 346

Leningen - -

Overig - -

255 346

Overschrijding gemengde studiefinancieringsduur 255 346

Niet behalen studievoortgangsnorm - -

255 346

Bestuurswerk 7  16 

Ziekte 123  215 

Inrichting opleiding 5  - 

Overige redenen 120  115 

255 346

Aantal ondersteunde studenten

Aantal EER-studenten 90 98

Aantal niet EER-studenten - -

90 98
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Profileringsfonds	2017  
(Bedragen x € 1.000)

Bedrag Aantal
studenten

Gemiddelde
looptijd	in
maanden

Gemiddelde	hoogte	
toekenning

(x € 1.000)

Bestuurswerk 7  2  12  3 

Ziekte  123  40  10  4 

Inrichting opleiding  5  2  9  - 

Overig  120  46  9  3 

255 90

In 2017 zijn 2 aanvragen in de categorie Overig niet toegekend.

In 2017 zijn er geen nieuwe leningen aangegaan.

2.5.1  Aanvang (hoofdsom) 2 januari 2007 (€ 25.000.000)    
   Looptijd    22 jaar (einddatum 2 januari 2029)    
   Rentepercentage  3,83 % gedurende de gehele looptijd (jaarlijks achteraf) 
   Aflossing  € 312.500 per kwartaal ingaande 31 maart 2009.  
      
2.5.2  Aanvang (hoofdsom) 1 augustus 2008 (€ 15.000.000)   
   Looptijd    22 jaar (einddatum 2 januari 2030)  
   Rentepercentage  4,61 % gedurende de gehele looptijd (jaarlijks achteraf) 
   Aflossing   € 187.500 per kwartaal ingaande 4 januari 2010.  

Zekerheden leningen onder 2.5.1.1 en 2.5.1.2:  
Eerste 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 gemeente Leeuwarden, 
sectie E onder het nummer 6651. Verpanding (1e pandrecht) van roerende zaken in de 
gebouwen aan de Rengerslaan 10 te Leeuwarden. 

2.5.3  Aanvang (hoofdsom) 3 juli 2008 (€ 10.000.000)     
   Looptijd   einddatum 2 januari 2020     
   Rentepercentage  1 maands Euribor tarief + 1,2% opslag.   
   Aflossing  € 250.000 per kwartaal ingaande 1 april 2010.

(Bedragen x € 1.000)

Saldo	per	
31-12
2016

Aflossingen Saldo	per	
31-12
2017

Aflos-
singsver-
plichting

Reste-
rende 

looptijd	 
>	1	jaar

Reste-
rende 

looptijd	 
>	5	jaar

2.5 LANGLOPENDE	SCHULDEN

Hypothecaire	leningen

2.5.1 Lening ministerie van Financiën 15.312 1.250 14.062  1.562 12.500 7.500

2.5.2 Lening ministerie van Financiën 9.750 750 9.000  750 8.250 4.250

2.5.3 Lening ING Bank N.V. 3.000 1.000 2.000  1.000 1.000  - 

2.5.4 Lening ING Bank N.V. 10.000 - 10.000  - 10.000  10.000 

38.062 3.000 35.062 3.312 31.750 21.750
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2.5.4  Aanvang ( hoofdsom ) 3 juli 2008 (€ 10.000.000)     
   Looptijd   onbepaalde tijd   
   Rentepercentage  1 maands Euribor tarief + 1,2% opslag.   
   Aflossing  er is geen tussentijdse aflossingsverplichting.  

Zekerheden leningen onder 2.5.3 en 2.5.4: 
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 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 6651. Verpanding (2e pandrecht) van roerende zaken in 
de gebouwen aan de Rengerslaan 10 te Leeuwarden. 

Ter afdekking van het renterisico van de lening onder 2.5.3 is een overeenkomst voor een 
renteswap afgesloten, waarin een 1-maands Euribor tarief wordt geruild tegen een vaste rente 
van 4,43% over een periode van 10 jaar. Deze overeenkomst is per 2 januari 2009 gesloten en 
eindigt op 2 januari 2019. De marktwaarde (fair value) op 31 december 2017 is € 106.444 
negatief  (31 december 2016 € 246.247 negatief).

Ter afdekking van het renterisico van de lening onder 2.5.4 is een overeenkomst voor renteswap 
afgesloten, waarin een 1-maands Euribor wordt geruild tegen een vaste rente van 4,54% over 
een periode van 10 jaar. Deze overeenkomst is per 2 januari 2009 gesloten en eindigt op  
2 januari 2019. De marktwaarde (fair value) op 31 december 2017 is € 622.360 negatief  
(31 december 2016 € € 1.120.195 negatief).

Het verloop van de hoofdsommen van de renteswaps is exact gelijk aan het verloop van de 
(restant) hoofdsommen van de leningen, zodat er geen ineffectief deel ontstaat.

In november 2012 is de Stichting NHL op grond van de MiFID criteria (balanstotaal, netto-omzet 
en eigen vermogen) gekwalificeerd als professionele cliënt. De overeenkomst met de ING inzake 
de margin allowance is daarbij komen te vervallen, zodat er geen verplichting meer is om voor 
de margin aanvullende zekerheden te moeten stellen.

In augustus 2012 is de wet EMIR (European Market Infrastructure Regulation) van kracht 
geworden. Deze wet geeft nieuwe regels waaraan binnen een bepaalde termijn door 
derivaatgebruikers moet worden voldaan. Voorschriften zijn gesteld voor onder andere de  
communicatie en procedures tussen bank en cliënt en de verplichte rapportage door beide 
partijen van de openstaande posities in derivaten. Om aan de nieuwe regelgeving te voldoen 
hebben Stichting NHL en de ING in januari 2014 aanvullende overeenkomsten gesloten.
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(Bedragen x € 1.000) Saldo	per	
31-12-2017

Saldo	per	
31-12-2016

2.6 KORTLOPENDE	SCHULDEN	(resterende looptijd korter dan een jaar)

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden samengevat :

2.6.1 Rente hypothecaire lening 889 959

2.6.2 Aflossing kredietinstellingen komend boekjaar (zie 2.5) 3.312 3.313

2.6.3 Crediteuren en overige schulden 7.431 9.370

2.6.4 Saldi rijksbijdragen 323 333

2.6.5 Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.967 3.961

2.6.6 Schulden terzake pensioenen 976 856

2.6.7 Overlopende passiva 12.787 13.067

29.685 31.859

2.6.3 Crediteuren	en	overige	schulden

Handelscrediteuren inzake investeringen  348  180 

Handelscrediteuren overig  3.205  3.998 

Accountantskosten  62  50 

Studentengelden  308  307 

Saldi op magneetkaarten betaalsysteem  85  80 

Stichting CEW   (Zie specificatie op de volgende pagina)  -  1.875 

Vooruit ontvangen subsidies op projecten  2.871  1.798 

Onkostenvergoedingen personeel  1  11 

Overig  551  1.071 

	7.431	 	9.370	

2.6.4 Saldi	rijksbijdragen

Overige rijksbijdragen 323 333

Het saldo is in Model G (paragraaf 1.7) nader gespecificeerd.

2.6.5 Belastingen	en	premies	sociale	verzekeringen

Loonheffing  3.869  3.832 

Omzetbelasting  55  83 

Overige 43 46 

3.967 3.961

2.6.6 Schulden	terzake	pensioenen

Pensioenbijdragen ABP 976 856

2.6.7 Overlopende	passiva

Vooruit ontvangen collegegelden 8.836 8.802

Overige vooruit ontvangen bedragen 829 1.003

Lonen 13e maand minus voorschotten 31 (2)

Vakantie-uitkering juni t/m december 2.407 2.425

Vakantierechten 684 839

12.787 13.067
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De kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar. De reële waarde van de  
kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.

Centre	of	Expertise	Watertechnologie

(Bedragen x € 1.000) 

Omschrijving

Toegewe-
zen	bedrag

Ontvangen 
t/m	2016

Besteding	
t/m	2016

Saldo
31-12-2016

Ontvangen 
2017

Besteding	
2017

Partner

Saldo
31-12-2017

Bijdrage Betaplatform 5.000 5.000 3.125 1.875 - 1.875 -

Bijdrage Ministerie van OC&W 2.000 - - - 1.000 1.000 -

7.000 5.000 3.125 1.875 1.000 2.875 -
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1.6	Niet	uit	de	balans	blijkende	rechten	en	verplichtingen

Uitspraak	Hoge	Raad	inzake	BTW	procedure	NHL	versus	Belastingdienst	
Op 23 februari 2018 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de vanaf 2012 tussen de NHL en 
de Belastingdienst lopende BTW procedure. Met deze uitspraak worden de eerdere uitspraken 
van de Rechtbank en het Gerechtshof bevestigd. Het belangrijkste onderdeel van de procedure 
was een door de Belastingdienst gewijzigde berekeningsmethodiek van de pro-rata BTW op de 
gemengde kosten. Door deze gewijzigde berekening zou de NHL minder pro-rata BTW kunnen 
verrekenen en daardoor per saldo meer BTW moeten gaan afdragen. In de uitspraak is de NHL 
in het gelijk gesteld hetgeen betekent dat de oorspronkelijke berekeningsmethodiek gehand-
haafd kan blijven. Voorzichtigheidshalve waren de aangiften BTW over de jaren 2012 tot en met 
2017 berekend conform de door de Belastingdienst voorgestelde methode. Door de gunstige 
uitspraak kunnen deze jaren herrekend worden en ontstaat een BTW teruggave. Na aftrek van 
proces- en advieskosten wordt de bate berekend op een bedrag  van circa € 700.000. Deze bate 
zal verantwoord worden in de jaarrekening over het jaar 2018.

Huurverplichting	Blokhuispoort
De NHL huurt in Leeuwarden een deel van de Blokhuispoort, Blokhuisplein 40 voor de termijn  
1 september 2016 tot en met 31 augustus 2021. De huurprijs bedraagt € 45.020 op jaarbasis.
De totale huurverplichting per 31 december 2017 is € 165.000

Campus	Terschelling
Woningstichting 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 over-
nemen. De eventuele overnameprijs zal gebaseerd worden op de RICS Red Book methode die 
een reële benadering geeft van de werkelijke verkoopprijs. Deze verplichting vangt aan bij de 
oplevering van het campusgebouw en blijft daarna gedurende een termijn van 50 jaar in stand.
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1.7	 Toelichting	op	de	geconsolideerde	staat	van	baten	en	lasten

(Bedragen x € 1.000) Baten  
2017

Begroting	
2017

Baten  
2016

3 BATEN

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdrage

Normatieve rijksbijdrage exploitatiekosten OCW 70.989 67.078 68.211

Af: Bestemd voor Centre of Expertise Watertechnology 1.000 - -

69.989 67.078 68.211

3.1.2 Aanvullende rijksbijdragen

- Overige rijksbijdragen hbo 1.116 76 1.196

Totaal rijksbijdragen 71.105 67.154 69.407

Voor een nadere toelichting van de overige rijksbijdragen verwijzen wij u naar model G op de volgende pagina.

3.2 College-,	cursus-	en	examengelden

Collegegelden 23.991 24.250 23.763

Cursus- en examengelden 3.378 1.819 2.981

27.369 26.069 26.744

3.2.1 Aantal collegegeld betalende studenten per 1 oktober 12.021 12.197

3.3 Overige	overheidsbijdragen	en	-	subsidies  2.782  4.168  4.264 

3.4 Baten	werk	in	opdracht	van	derden  2.578  3.521  2.451 

3.5 Overige	baten

3.5.1 Huuropbrengsten  45 60  45 

3.5.2 Detacheringen personeel  986 815  919 

3.5.3 Vergoeding inning collegegelden  169 171  171 

3.5.4 Teruggaaf Voorheffing Pro Rata 120  - (48)

3.5.5 Diverse overige opbrengsten  2.374 3.222  2.202 

Totaal 3.694 4.268 3.289
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Model	G	doelsubsidies	OCW

(Bedragen x € 1.000) 

Omschrijving
Kenmerk Datum

Bedrag 
van

toewijzing

Ontvangen
t/m

verslagjaar

Geheel	
uitgevoerd

en 
afgerond

Nog	niet
geheel	

uitgevoerd
en

afgerond

G1	Verantwoording	van	subsidies	zonder	verrekeningsclausule

Lerarenbeurzen 2016/2/246416 20-07-2016 411 411 X

Lerarenbeurzen 2017/2/539019 20-07-2017 195 195 X

Vraagfinanciering BEK-2017/10032 M 12-04-2017 16 16 X

Opleidingsschool Openbaar     
Primair Onderwijs Fryslân OS-2017-C-004 01-12-2017 500 250 X

Totaal	geoormerkt 1.122 872

Een bedrag van € 250.000 (2016: € 21.000) is nog niet besteed en is vooruitontvangen van 
OCW, dit is opgenomen onder de kortlopende schulden ‘Schulden aan OCW’.

Het saldo nog te besteden middelen is opgenomen onder de kortlopende schulden ‘Schuld aan 
OCW’.

(Bedragen x € 1.000) 

Omschrijving
Kenmerk Datum

Bedrag 
van

toewijzing

Saldo
1-1-2017

Ontvangen
t/m	2017

Lasten	in
2017

Saldo	nog	
te	besteden
31-12-2017

G2	Verantwoording	van	subsidies	met	verrekeningsclausule

G2-B	Doorlopend	tot	in	een	volgend	verslagjaar

Flexibel hoger onderwijs voor 
volwassenen 875683 04-02-2016 3.426 312 2.519 1.383 73
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(Bedragen x € 1.000) Lasten	2017 Begroting	
2017 Lasten	2016

4 LASTEN

4.1 Personele lasten

Beloning voor arbeid

4.1.1 Bruto salarissen 50.582 49.658

Vakantietoelagen 4.080 4.003

Overige toelagen 7.389 7.410

Kortingen (881) (746)

61.170 58.377 60.325

4.1.2 Sociale lasten 7.324 7.111

Pensioenlasten 8.507 7.066

15.831 15.081 14.177

4.1.3 Dotatie voorziening WW-uitkeringen  590  700 1.225

Dotatie voorziening Eigen Risico WAO/WIA  167 157

Dotatie voorziening kosten ambtsjubilea  263 141

Dotatie voorziening overige personele lasten  795 1.407 441

Vrijval voorziening overige personele lasten  (83) (855)

Dotatie voorziening Werktijdvermindering Senioren  217 1.197

Dotatie voorziening DI-uren  585  - 

Overige personele lasten  938 1.152

3.472 2.107 3.458

4.1.4 Personeel niet in loondienst 5.156 4.314 6.610

4.1.5 Uitkeringen en inhoudingen

Sociale Verzekeringsfondsen (360) (24) (274)

Totale	personele	lasten 85.269 79.855 84.296

4.1.a Aantal fte's per 31 december

Onderwijzend personeel 550 552 563

Onderwijs Ondersteunend Personeel 433 418 438

983 970 1.001

In het verslagjaar zijn geen werknemers in het buitenland werkzaam geweest.

Het gemiddeld aantal werknemers in het verslagjaar was 982 fte (in 2016 was dit 967 fte).

4.2 AFSCHRIJVINGEN

4.2.1 Gebouwen 1.606 1.675 1.566

4.2.2 Terreinen 42 42 42

4.2.3 Inventaris en apparatuur 4.588 4.747 4.461

4.2.4 Vrijval investeringssubsidies (65) (65) (65)

Totale	afschrijvingslasten 6.171 6.399 6.004
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(Bedragen x € 1.000) Lasten	2017 Begroting	
2017 Lasten	2016

4.3 OVERIGE	INSTELLINGSLASTEN

4.3.1 Huisvestingslasten

Huur 215 255 200

Wettelijke lasten 449 442 449

Onderhoud en exploitatie 712 532 545

Energie en water 627 683 658

Schoonmaakkosten 1.007 976 968

Dotatie onderhoudsvoorzieningen 525 525 525

Verhuiskosten 19 12  8 

Bijdrage Life Sciences Van Hall 1.097 1.360 1.142

Overige huisvestingslasten 106 105 103

4.757 4.890 4.598

4.3.2 Beheerslasten

Administratie en beheer 2.448 2.640 2.903

Reis- en verblijfkosten 1.309 1.045 1.281

Leermiddelen 1.006 994 1.193

Inventaris- en apparatuurkosten 2.310 2.210 2.452

Dotatie profileringsfonds 300 300 300

Korting Rijksbijdrage ivm Prestatieafspraken (589)  - 589

Fusiekosten 2.377 3.037  - 

Overige beheerslasten

- inkoop restauratieve diensten 1.287 895 1.120

- inkoop reproductiediensten 137 150 152

- advertentie- en reclamekosten 623 382 619

- softwarelicenties 1.451 1.276 1.366

- bijdrage HBO-raad 147 128 59

- overig 272 3.124 967

13.078 16.181 13.001

Totaal	overige	instellingslasten 17.835 21.071 17.599

In 2017 is € 2.377.000 aan de voorgenomen fusie met Stenden Hogeschool besteed

5 FINANCIËLE	BATEN	EN	LASTEN

5.1 Financiële	baten

Rente deposito's 149 160 148

5.2 Financiële	lasten

Rente hypothecaire leningen 1.664 1.668 1.804
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1.8	 Accountantshonoraria
     
In het boekjaar zijn de volgende bedragen aan accountantshonoraria ten laste van het resultaat 
gebracht:

Hiervan is € 84.000 (2016: € 137.000 ) in rekening gebracht door PricewaterhouseCoopers  
Accountants N.V. en € 12.000 (2016: € 12.000) door PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs 
N.V.

Bovenstaande honoraria betreffen de werkzaamheden die bij de instelling en de in de consolida-
tie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en externe onafhan-
kelijke accountants zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 Wta (Wet toezicht accountantsorganisaties) 
en de in rekening gebrachte honoraria van het gehele netwerk waartoe de accountantsorganisa-
tie behoort. Deze honoraria hebben betrekking op het onderzoek van de jaarrekening over het 
boekjaar, ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende het boekjaar zijn verricht.

(Bedragen x € 1.000) 2017 2016

Controle van de jaarrekening 84 89

Andere controlewerkzaamheden - 48

Fiscale advisering 12 12

Andere niet-controlediensten - -

Totaal	honoraria 96 149
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1.9	 Enkelvoudige	balans	per	31	december	2017

Na	verwerking	exploitatieresultaat

(Bedragen x € 1.000) 31-12-2017 31-12-2016

1 ACTIVA

1.1 Vaste	activa  

1.2 Materiële vaste activa 82.665 85.478

1.3 Financiële vaste activa  1.817 1.594

Totaal vaste activa 84.482 87.072

Vlottende	activa

1.4 Voorraden 41 46

1.5 Vorderingen 3.353 6.200

1.6 Liquide middelen 14.266 16.414

Totaal vlottende activa 17.660 22.660

Totaal	activa 102.142 109.732

2 PASSIVA

2.1 Eigen vermogen 33.472 36.734

2.4 Voorzieningen 7.296 6.337

2.5 Langlopende schulden 31.750 34.750

2.6 Kortlopende schulden 29.624 31.911

Totaal	passiva 102.142 109.732
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1.10	 Enkelvoudige	staat	van	baten	en	lasten	over	2017

(Bedragen x € 1.000) 2017 Begroting	2017 2016

3 BATEN

3.1 Rijksbijdragen  71.105  67.154  69.407 

3.2 College-, cursus- en examengelden  27.369  26.069  26.743 

3.3 Overige overheidsbijdragen en - subsidies  2.782  4.168  4.298 

3.4 Baten werk in opdracht van derden  2.547  3.521  2.420 

3.5 Overige baten  3.401  4.268  3.262 

Totaal	baten 107.204 105.180 106.130

4	 LASTEN

4.1 Personele lasten 85.253 79.855 84.280

4.2 Afschrijvingen 6.101 6.399 5.934

4.3.1 Huisvestingslasten 4.617 4.890 4.523

4.3.2 Beheerslasten 13.246 16.181 13.140

Totaal	lasten 109.217 107.325 107.877

Saldo	baten	en	lasten (2.013) (2.145) (1.747)

5.1 Financiële baten  157  160  157 

5.2 Financiële lasten  1.664  1.668  1.804 

5 Saldo	financiële	baten	en	lasten (1.507) (1.508) (1.647)

 Resultaat (3.520) (3.653) (3.394)

6 Resultaat deelnemingen 258 - (6)

Nettoresultaat (3.262) (3.653) (3.400)
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1.11	 Toelichting	enkelvoudige	balans

De jaarrekening van de Stichting NHL is opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening.  
De waardering van de activa en passiva geschiedt volgens de grondslagen zoals opgenomen  
in de toelichting bij de geconsolideerde jaarrekening. Dit geldt eveneens ten aanzien van de 
staat van baten en lasten. De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen netto vermo-
genswaarde voor zover er sprake is van een kapitaaldeelname in de betreffende verbonden 
partij. Verbonden partijen, waarin beslissende zeggenschap is, maar geen kapitaaldeelname, 
worden uitsluitend in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt en niet in de enkelvoudige jaar-
rekening. 

(Bedragen x € 1.000)

1 ACTIVA

Vaste	activa  

1.2 Materiële	vaste	activa 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.3 1.2.1.4

Gebouwen Terreinen Inventaris en 
apparatuur

Investerings-
subsidies

Totaal

Stand	per	1	januari	2017

Aanschafwaarde  75.149  3.933  50.642 (3.232) 126.492

Cumulatieve afschrijvingen (13.256) - (28.211) 453 (41.014)

Boekwaarde 	61.893	 3.933 	22.431 (2.779) 	85.478	

Mutaties	2017

Investeringen  858 -  2.430 - 3.288

Mutatie i.v.m. foutieve rubricering (93) -  93 - -

Afschrijvingen (1.606) - (4.560) 65 (6.101)

Saldo (841) - (2.037) 65 (2.813)

Stand	per	31	december	2017

Aanschafwaarde  75.914  3.933  53.165 (3.232) 129.780

Afschrijvingen (14.862) - (32.771) 518 (47.115)

Boekwaarde 	61.052	 3.933 	20.394	 (2.714) 	82.665	



148  BESTUURSVERSLAG 2017

(bedragen x € 1.000) % Balans	per	
31-12-2016

Mutatie
2017

Balans	per	
31-12-2017

1.3 Financiële	vaste	activa

1.3.1 Deelnemingen

NHL Bedrijfsopleidingen ICT BV 50 % - - -

NHL Services BV 100 % 17  - 17 

NHL Plus BV 100 % 18  - 18 

Kenniscampus Beheer BV 50 % 17  11 28 

Kenniscampus CV 48 % 260 247 507

Coöperatie Maritieme Academie Holland U.A. 34 % 151 - 151 

1.3.2 Leningen	u/g

Beh.org. Kenniscampus Leeuwarden BV 1.122  - 1122 

NHL Services 9 (9)  - 

1.3.3 Rekeningen	Courant

NHL Services  - (8) (8)

NHL Plus BV  - (18) (18)

Totaal	financiële	vaste	activa 1.594 223 	1.817	
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Partijen	waarin	de	Stichting	NHL	een	beslissende	zeggenschap	heeft	en	die	in	de	jaar-
rekening	zijn	geconsolideerd

Partijen	waarin	de	Stichting	NHL	geen	beslissende	zeggenschap	heeft	en	die	in	de	jaar-
rekening	zijn	geconsolideerd

De NHL heeft in 2008 een 50% deelneming verworven in Beheersorganisatie Kenniscampus 
Leeuwarden BV te Leeuwarden. Het totale maatschappelijk kapitaal bedraagt € 18.000, waarvan 
100 % is geplaatst. 
In 2017 is het aandeel in Kenniscampus Beheer BV 50% en het aandeel in Kenniscampus CV 48%.
De Stichting NHL is commanditair vennoot in de Kenniscampus CV en daarmee alleen aansprake-
lijk voor de inbreng in het eigen vermogen van de CV van € 480.

Overige	aan	de	Stichting	NHL	verbonden	partijen

Omschrijving Code Activiteit
1 = contractonderwijs 2 = contractonderzoek 3 = onroerende zaken 4 = overig

(Bedragen x € 1.000)

Naam

Juridische	 
vorm

Statutaire	 
zetel

Code  
activiteit

Eigen	
vermogen
31-12-2017

Omzet	
2017

Verklaring 
artikel

2:403	BW

NHL Services BV BV Leeuwarden 4 17  - Nee

NHL Plus BV BV Leeuwarden 4 18  - Nee

Overzicht bestuurders van de meerderheidsdeelnemingen waarin de Stichting NHL een  
beslissende zeggenschap heeft.
NHL Services BV   J. van Iersel
NHL Plus BV   NHL Services BV

(Bedragen x € 1.000)

Naam

Juridische	 
vorm

Statutaire	 
zetel

Code  
activiteit

Eigen	 
vermogen
31-12-2017

Omzet	
2017

Verklaring 
artikel

2:403	BW

Beheersorganisatie Kenniscampus  
Leeuwarden BV BV Leeuwarden 4 17 482 Nee

Kenniscampus Beheer BV BV Leeuwarden 4 56 - Nee

Kenniscampus CV CV Leeuwarden 4 657 600 Nee

Naam Juridische	 
vorm

Statutaire	 
zetel

Code   
activiteit

Bedrijfsactiviteit
gestopt

Stichting Leeuwarden Studiestad Stichting Leeuwarden 4 Nee

Stichting Simulator Training Nautisch Onderwijs Stichting Leeuwarden 1 Nee

Stichting Zeevaartschoolbelangen Terschelling Stichting Terschelling 4 Nee

Stichting Kenniscampus Leeuwarden Stichting Leeuwarden 4 Nee

Stichting Bison Stichting Leeuwarden 4 Nee

Stichting Centre of Expertise Watertechnologie Stichting Leeuwarden 4 Nee

Stichting Technologie Centrum Noord-Nederland Stichting Groningen 2 Nee

Coöperatieve vereniging Maritieme Academie Holland U.A. Coöperatie Amsterdam 1 Nee

NHL Bedrijfsopleidingen ICT B.V. B.V. Leeuwarden 1 Ja

Stichting De nieuwe kanselarij Stichting Leeuwarden 4 Nee

Coöperatie SURF U.A. Coöperatie Utrecht 4 Nee
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(Bedragen x € 1.000) Saldo	per
31-12-2017

Saldo	per
31-12-2016

VLOTTENDE	ACTIVA

1.4 Voorraden 

Voorraad restauratieve diensten 8 9

Voorraad reproductiediensten 33 37

Totaal	voorraden 41 46

1.5 Vorderingen

1.5.1 Debiteuren 2.084 4.212

Af : voorziening dubieuze debiteuren 125 308

1.959 3.904

1.5.2 Collegegelden 27 25

1.5.3 Leningen fietsproject personeel 32 39

Subsidies 933 1.647

Stichting Stenden 173  - 

Voorschotten 8 12

Rente 2 2

Diverse vorderingen 133 544

1.281 2.244

1.5.4 Overlopende activa 86 27

Totaal	vorderingen 3.353 6.200

1.6 Liquide	middelen

1.6.1 Banken 14.265 16.412

1.6.2 Kas 1 2

Totaal	liquide	middelen 14.266 16.414

Totaal	vlottende	activa 17.660 22.660

Alle vorderingen, met uitzondering van de Leningen fietsproject personeel, hebben een  
resterende looptijd korter dan een jaar.  

De bij 1.5.3 genoemde Leningen fietsproject personeel zijn niet rentedragend en hebben een 
gemiddelde looptijd van 1,5 jaar.

Bij het ministerie van Financiën heeft de Stichting NHL de mogelijkheid krediet in rekening 
courant op te nemen ten bedrage van € 5.800.000. Bij het ministerie van Financiën heeft de 
Stichting NHL € 5.000.000 in depot geplaatst tot en met 27 december 2018. Dit bedrag is 
direct opvraagbaar. Het rentepercentage van het deposito is 2,98 %.
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(Bedragen x € 1.000)

Saldo	per	
31-12-2016

Bestemming	
resultaat 

2016

 

Saldo	per
31-12-2016	

na  
bestemming	

resultaat

Mutaties	
2017

Saldo	per	
31-12-2017

2 PASSIVA

2.1 Eigen	vermogen  

2.1.1 Algemene reserve 39.850 (3.400) 36.450 - 36.450

2.1.2 Overige reserves 284 - 284 258 542

40.134 (3.400) 36.734 258 36.992

Resultaten boekjaar, exclusief  
resultaat Deelnemingen (3.520)

Totaal	eigen	vermogen 33.472

2.1.1 Algemene	reserve

Eigen Vermogen 39.850 (3.400) 36.450 - 36.450

Resultaten boekjaar (3.520)

Totaal	algemene	reserve 32.930

2.1.2 Overige	reserves

Bestemmingsreserves (publiek)

- Noodfonds 16 - 16 - 16

Wettelijke reserves deelnemingen

- Deelneming Kenniscampus CV  260  - 260  247 507

- Deelneming Kenniscampus beheer BV  8  - 8  11 19

Totaal	overige	reserves 284 - 284 	258 542

Het Noodfonds heeft tot doel studenten van de NHL die in financiële problemen verkeren, 
financieel te ondersteunen.  
 
De wettelijke reserve deelnemingen wordt gevormd voor het verschil van de waardering  
van de deelnemingen (nettovermogenswaarde) en de historische verkrijgingswaarde van de 
deelnemingen. 
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(Bedragen x € 1.000) Saldo	per	
31-12-2016

Dotaties Onttrekkingen Vrijval Saldo	per	
31-12-2017

2.4 VOORZIENINGEN

2.4.1 Onderhoudsvoorzieningen

2.4.1.1 Voorziening groot onderhoud 
gebouwen 1.284  500  246  - 1.538

2.4.1.2 Voorziening dokbeurt schepen 94 25  43  - 76

1.378 525 289  - 1.614

2.4.2 Personeelskostenvoorzieningen

2.4.2.1 Voorziening WW-uitkeringen 1.792  590  1.096  - 1.286

2.4.2.2 Voorziening Eigen Risico WAO/WIA  508  167  117  - 558

2.4.2.3 Voorziening Ambtsjubilea  847  263 103  - 1.007

2.4.2.4 Voorziening overige personeelskosten  578  795  420  83 870

2.4.2.5 Voorziening Werktijdvermindering 
Senioren  1.197  217  120  - 1.294

2.4.2.6 Voorziening Duurzame Inzetbaarheid 
personeel -  585  -  - 585

4.922 2.617 1.856  83 5.600

2.4.3 Profileringsfonds 37 300 255  - 82

Totaal	voorzieningen 6.337 3.442 2.400 	83	 7.296

(Bedragen x € 1.000)

Saldo	per	
31-12
2016

Aflossingen Saldo	per	
31-12
2017

Aflos-
singsver-
plichting

Reste-
rende 
looptijd	 
>	1	jaar

Reste-
rende 
looptijd	 
>	5	jaar

2.5 LANGLOPENDE	SCHULDEN

Hypothecaire	leningen

2.5.1 Lening ministerie van Financiën 15.312 1.250 14.062  1.562 12.500 7.500

2.5.2 Lening ministerie van Financiën 9.750 750 9.000  750 8.250 4.250

2.5.3 Lening ING Bank N.V. 3.000 1.000 2.000  1.000 1.000  - 

2.5.4 Lening ING Bank N.V. 10.000 - 10.000  - 10.000  10.000 

38.062 3.000 35.062 3.312 31.750 21.750



NHL HOGESCHOOL   153

(Bedragen x € 1.000) Saldo	per	
31-12-2017

Saldo	per	
31-12-2016

2.6 KORTLOPENDE	SCHULDEN (resterende looptijd korter dan een jaar)

De kortlopende schulden kunnen als volgt worden samengevat :

2.6.1 Rente hypothecaire lening 889 959

2.6.2 Aflossing kredietinstellingen komend boekjaar (zie 2.5) 3.312 3.313

2.6.3 Crediteuren en overige schulden 7.364 9.423

2.6.4 Saldi rijksbijdragen 323 333

2.6.5 Belastingen en premies sociale verzekeringen 3.973 3.960

2.6.6 Schulden terzake pensioenen 976 856

2.6.7 Overlopende passiva 12.787 13.067

29.624 31.911

2.6.3 Crediteuren	en	overige	schulden

Handelscrediteuren  3.501  4.240 

Accountantskosten  62  50 

Studentengelden  308  307 

Saldi op magneetkaarten betaalsysteem  85  80 

Stichting CEW  -  1.875 

Vooruit ontvangen subsidies op projecten  2.871  1.798 

Onkostenvergoedingen personeel  1  11 

Overig  536  1.062 

	7.364 	9.423	

2.6.4 Saldi	rijksbijdragen

Overige rijksbijdragen 323 333

Het saldo is in Model G (in paragraaf 1.7) nader gespecificeerd.

2.6.5 Belastingen	en	premies	sociale	verzekeringen

Loonheffing  3.869  3.832 

Omzetbelasting  61  82 

Overige  43  46 

3.973 3.960

2.6.6 Schulden	terzake	pensioenen

Pensioenbijdragen ABP 976 856

2.6.7 Overlopende	passiva

Vooruit ontvangen collegegelden 8.836 8.802

Overige vooruit ontvangen bedragen 829 1.003

Lonen 13e maand minus voorschotten 31 (2)

Vakantie-uitkering juni t/m december 2.407 2.425

Vakantierechten 684 839

12.787 13.067
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1.12	 Toelichting	enkelvoudige	staat	van	baten	en	lasten

(Bedragen x € 1.000) Baten  
2017

Begroting	
2017

Baten  
2016

3 BATEN

3.1 Rijksbijdragen

3.1.1 Rijksbijdrage

Normatieve rijksbijdrage exploitatiekosten OCW 69.989 67.078 68.211

3.1.2 Aanvullende rijksbijdragen

- Overige rijksbijdragen hbo 1.116 76 1.196

Totaal	rijksbijdragen 71.105 67.154 69.407

Het saldo is in model G (paragraaf 1.7) nader gespecificeerd.

3.2 College-,	cursus-	en	examengelden

Collegegelden 23.991 24.250 23.763

Cursus- en examengelden 3.378 1.819 2.980

27.369 26.069 26.743

3.2.1 Aantal collegegeld betalende studenten per 1 oktober 12.021 12.197

3.3 Overige	overheidsbijdragen	en	-	subsidies 	2.782	 	4.168	 	4.298	

3.4 Baten	werk	in	opdracht	van	derden 	2.547  3.521 	2.420	

3.5 Overige	baten

3.5.1 Huuropbrengsten  44 60  45 

3.5.2 Detacheringen personeel  994 815  919 

3.5.3 Vergoeding inning collegegelden  169 171  172 

3.5.4 Teruggaaf Voorheffing Pro Rata 120  - (48)

3.5.5 Diverse overige opbrengsten  2.074 3.222  2.174

Totaal 3.401 4.268 3.262
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(Bedragen x € 1.000) Lasten	2017 Begroting	
2017 Lasten	2016

4.1 LASTEN

4.1 Personele lasten

Beloning voor arbeid

4.1.1 Bruto salarissen 50.582 49.658

Vakantietoelagen 4.080 4.003

Overige toelagen 7.389 7.410

Kortingen (881) (746)

61.170 58.377 60.325

4.1.2 Sociale lasten 7.324 7.111

Pensioenlasten 8.507 7.066

15.831 15.081 14.177

4.1.3 Dotatie voorziening WW-uitkeringen  590  700 1.225

Dotatie voorziening Eigen Risico WAO/WIA  167 157

Dotatie voorziening kosten ambtsjubilea  263 141

Dotatie voorziening overige personele lasten  795 1.407 441

Vrijval voorziening overige personele lasten  (83) (855)

Dotatie voorziening Werktijdvermindering Senioren  217 1.197

Dotatie voorziening DI-uren  585  - 

Overige personele lasten  938 1.152

3.472 2.107 3.458

4.1.4 Incidenteel personeel 5.140 4.314 6.594

4.1.5 Uitkeringen en inhoudingen

Sociale Verzekeringsfondsen (360) (24) (274)

Totale	personele	lasten 85.253 79.855 84.280

4.1.a Aantal fte's per 31 december

Onderwijzend personeel 550 552 563

Onderwijs Ondersteunend Personeel 433 418 438

983 970 1.001

In het verslagjaar zijn geen werknemers in het buitenland werkzaam geweest.

Het gemiddeld aantal werknemers in het verslagjaar was 982 fte (in 2016 was dit 967 fte).

4.2 AFSCHRIJVINGEN

4.2.1 Gebouwen 1.606 1.675 1.566

4.2.2 Inventaris en apparatuur 4.560 4.789 4.433

4.2.3 Vrijval investeringssubsidies (65) (65) (65)

Totale	afschrijvingslasten 6.101 6.399 5.934
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(Bedragen x € 1.000) Lasten
2017

Begroting	
2017

Lasten
2016

4.3 OVERIGE	INSTELLINGSLASTEN

4.3.1 Huisvestingslasten

Huur 185 255 180

Wettelijke lasten 443 442 441

Onderhoud en exploitatie 617 532 509

Energie en water 618 683 648

Schoonmaakkosten 1.007 976 967

Dotatie onderhoudsvoorzieningen 525 525 525

Verhuiskosten 19  12 8

Bijdrage Life Sciences Van Hall 1.097 1.360 1.142

Overige huisvestingslasten 106 105 103

4.617 4.890 4.523

4.3.2 Beheerslasten

Administratie en beheer 2.442 2.640 2.887

Reis- en verblijfkosten 1.309 1.045 1.281

Leermiddelen 1.006 994 1.193

Inventaris- en apparatuurkosten 2.310 2.210 2.452

Dotatie profileringsfonds 300 300 300

Korting Rijksbijdrage ivm Prestatieafspraken (589)  - 589

Fusiekosten 2.377  3.037  - 

Overige beheerslasten

- inkoop restauratieve diensten 1.287 895 1.120

- inkoop reproductiediensten 137 150 152

- advertentie- en reclamekosten 588 382 619

- softwarelicenties 1.451 1.276 1.366

- bijdrage HBO-raad 147 128 59

- overig 480 3.124 1.121

13.245 16.181 13.140

Totaal	overige	instellingslasten 17.862 21.071 17.663

5 FINANCIËLE	BATEN	EN	LASTEN

5.1 Financiële	baten

Rente deposito's 157 160 157

5.2 Financiële	lasten

Rente hypothecaire leningen 1.664 1.668 1.804

6 RESULTAAT	DEELNEMINGEN

Kenniscampus Beheer BV 11 - -

Kenniscampus CV 247 - (6)

Totaal	resultaat	deelnemingen 258 - (6)
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Toezichthoudende	topfunctionarissen	

(Bedragen x € 1)
H.H.	 

Apothe-
ker

K.H.A.	
van

Anken

P.J.B.J.	
Vissche-

dijk

J.	 
van	Dijk

M.E.	 
de	Vries

T.	
Cohen

R.C.A.	
Wilcke

Functie(s) Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde 
functievervulling in 2017

1-1 tm
31-12

1-1 tm
31-12

1-1 tm
31-12

1-1 tm
31-12

1-1 tm
31-12

1-1 tm
31-12 n.v.t.

Bezoldiging

Bezoldiging  12.000  8.000  8.000  8.000  8.000  8.000 n.v.t.

Individueel toepasselijke bezoldi-
gingsmaximum  24.750  16.500  16.500  16.500  16.500  16.500  n.v.t. 

-/- Onverschuldigd betaald 
bedrag  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  N.v.t.  n.v.t. 

Totaal	bezoldiging 	12.000	 	8.000	 	8.000	 	8.000	 	8.000	 	8.000	  n.v.t. 

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.

Gegevens	2016

Aanvang en einde functievervul-
ling in 2016

1-1 tm
31-12

1-1 tm
31-12

1-1 tm
31-12

1-1 tm
31-12

1-1 tm
31-12

1-1 tm
31-12

1-1 tm
31-08

Beloning plus belastbare onkos-
tenvergoedingen  12.000  12.000  8.000  8.000  8.000  8.000  5.333 

Beloningen betaalbaar op termijn  -    -    -    -    -    -   -

Totale	bezoldiging	2016 	12.000	 	12.000	 	8.000	 	8.000	 	8.000	 	8.000	  5.333 

Conform de Europese regelgeving op het gebied van de omzetbelasting, zijn de beloningen van 
de leden van de Raad van Toezicht inclusief 21 % omzetbelasting in rekening gebracht aan de  
Stichting NHL. In bovenstaande tabel zijn deze beloningen conform de regelgeving van de WNT 
weergegeven exclusief de omzetbelasting.

1.13	 Verantwoording	uit	hoofde	van	de	Wet	normering	bezoldiging	topfunctionarissen	 
	 publieke	en	semipublieke	sector	(WNT)

In onderstaande tabellen zijn de gegevens opgenomen conform de geldende voorschriften uit 
de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT).

De Stichting NHL heeft als topfunctionarissen aangemerkt de leden van de Raad van Toezicht en 
de leden van het College van Bestuur.     
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Leidinggevende	topfunctionarissen,	gewezen	topfunctionarissen	met	dienstbetrekking	en	leidinggeven-
de	topfunctionarissen	zonder	dienstbetrekking	vanaf	de	13e	maand	van	de	functievervulling 

(Bedragen x € 1) W.	Smink J.	van	Iersel E.	Schaper E.P.	Hus

Functiegegevens 	Voorzitter	 	Lid	 	Voorzitter	 Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017  1-1 t/m 31-08  1-1 t/m 31-12  1-10 t/m 31-12 1-4 t/m 30-4

Deeltijdfactor in fte  1,0  1,0  1,0  1,0 

Gewezen topfunctionaris  nee  nee  nee nee

(Fictieve) dienstbetrekking  ja  ja  ja nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  101.272  146.261  34.270  13.750 

Beloningen betaalbaar op termijn  11.703  17.051  4.416  -   

Subtotaal  112.975  163.312  38.686  13.750 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum  109.849  165.000  41.250  13.750 

-/- Onverschuldigd betaald bedrag  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t.  n.v.t. 

Totale	bezoldiging 	112.975 	163.312	 	38.686	 	13.750	

Reden waarom de overschrijding al dan niet  
is toegestaan

In de aan de heer Smink over het jaar 2017 uitbetaalde vakantie- 
toeslag is een bedrag van € 5.738 bestemd voor rechten die in 2016 
zijn opgebouwd. Voor de toetsing van de WNT norm over 2017 is  
dit bedrag van € 5.738 toegerekend aan het jaar 2016 en blijft  
derhalve voor het jaar 2017 buiten beschouwing. Aldus wordt de 
totale bezoldiging voor de WNT toetsing over 2017 berekend op  
€ 107.237. Dit bedrag blijft beneden het van toepassing zijnde  
bezoldigingsmaximum van € 109.849.

Gegevens	2016

Aanvang en einde functievervulling in 2016  1-1 t/m 31-12  1-1 t/m 31-12  n.v.t. n.v.t.

Deeltijdfactor 2016 in fte  1,0  1,0  n.v.t.  n.v.t. 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen  143.185  124.315  n.v.t.  n.v.t. 

Beloningen betaalbaar op termijn  15.354  14.733  n.v.t.  n.v.t. 

Totale	bezoldiging	2016 	158.539	 	139.048	  n.v.t.  n.v.t. 
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Leidinggevende	topfunctionarissen	zonder	dienstbetrekking	in	de	periode	kalendermaand	1	t/m	12

(Bedragen x € 1) E.P.	Hus

Functiegegevens lid	CvB	(a.i.)

Kalenderjaar 2017 2016

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde) 1-1 t/m 31-3  1-4 t/m 31-12 

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 3 9

Individueel	toepasselijke	bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar  € 176  € 175 

Maxima op basis van de normbedragen per maand  55.500  198.000 

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 253.500

Bezoldiging

Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief Ja Nee

Bezoldiging in de betreffende periode  62.300  188.300 

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 250.600

-/- Onverschuldigd betaald bedrag n.v.t.

Totale	bezoldiging	,	exclusief	BTW 250.600

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.
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Uitkeringen	wegens	beëindiging	dienstverband	aan	topfunctionarissen	met	of	zonder	dienstbetrekking

(Bedragen x € 1) W.	Smink

Functiegegevens

Functie(s) gedurende dienstverband  Voorzitter CvB 

Deeltijdfactor in fte  1,0 

Jaar waarin dienstverband is beëindigd  2017 

Ontslaguitkering

Overeengekomen uitkeringen wegens beëindiging dienstverband  75.000 

Individueel	toepasselijk	maximum 	75.000	

-/- Onverschuldigd deel  n.v.t. 

Totaal	uitkeringen	wegens	beëindiging	dienstverband 	75.000	

Waarvan betaald in 2017  75.000 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan  n.v.t. 
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1.14	 Ondertekening	door	het	Bestuur	en	Raad	van	Toezicht

Stichting NHL Stenden Hogeschool 
Leeuwarden, 26 juni 2018 
 
Bestuur

Erica Schaper, voorzitter
Klaas-Wybo van der Hoek, lid
Jan van Iersel, lid 

Raad	van	Toezicht

Cees Bijl 
Kees van Anken 
Hayo Apotheker 
Anneke Beukers 
Bart Bruggeman 
Tom Cohen 
Hans Haerkens 
Dave Pieters 
Monique de Vries  

Resultaatbestemming	

Over het jaar 2017 is inclusief het resultaat op Deelnemingen een negatief resultaat behaald van  
€  3.262.000. Het positieve resultaat op de Deelnemingen ad € 258.000 wordt toegevoegd aan 
de Wettelijke Reserves. Het bestuur stelt voor om het negatieve resultaat exclusief het resultaat 
op de Deelnemingen ad € 3.520.000 in mindering te brengen op de Algemene Reserve. 
Vooruitlopend op het besluit van de Raad van Toezicht conform artikel 20 lid 6 en 7 van de 
statuten van Stichting NHL Stenden Hogeschool, is dit voorstel reeds in de jaarrekening 
verwerkt.

1.15	 Overige	gegevens	

Vaststelling en goedkeuring van de jaarrekening. In de statuten van Stichting NHL Stenden 
Hogeschool is in artikel 20 “Boekjaar en jaarstukken” onder andere het volgende opgenomen:  

Lid 3: Per het einde van het boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit 
wordt door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar 
opgemaakt, welke jaarstukken vergezeld worden van een rapport van een accountant binnen vijf 
maanden na afloop van het boekjaar;
Lid 6: De jaarstukken als hiervoor bedoeld worden binnen zes maanden na afloop van het 
boekjaar door het bestuur vastgesteld na voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht 
en ten blijke daarvan door alle leden van het bestuur en alle leden van de raad van toezicht 
ondertekend. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave 
van redenen melding gedaan;
Lid 7: In de vergadering van de raad van toezicht waarin wordt besloten omtrent het hiervoor in 
lid 6 bepaalde, wordt door de raad van toezicht mede besloten omtrent kwijting van de leden 
van het bestuur, de colleges van bestuur en van de raad van toezicht met betrekking tot het door 
hen gevoerde bestuur respectievelijk uitgeoefende toezicht. Kwijting strekt zich, behoudens voor 
zo ver de raad van toezicht uitdrukkelijk anders besluit, over datgene wat in de jaarstukken is 
opgenomen, dan wel de raad van toezicht anderszins bekend of redelijkerwijze bekend had 
kunnen zijn.      
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Subsidiever-
strekker	en	
evt.	uitvoerder

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving	
Subsidie	ID Project Subsidie Looptijd	

subsidie

Beste-
dingen	
project

Voor-
schot Status

(afkorting)
Naam
organisatie(ws)

Naam	subsidie Projectnr.
subsidiegever

Project-
budget

(maxi-
male	
subsidie)

begin eind
stand 
01-01-
2017

muta-
tie

stand 
31-12-
2017

stand 
31-12-
2017

Lopend/	
Vast te 
stellen

SIA Dementia care map-
ping 1e fase pro-04-05-la 231 159 01/03/2013 31/08/2015 204 0 204 159 V

SIA Dementia care map-
ping 2e fase pro-04-05-la 192 135 01/09/2015 01/05/2018 148 138 286 135 L

SIA/NWO Port state control 2014-01-
28M 220 165 01/01/2015 30/04/2017 182 19 201 122 V

SIA/NWO Oils 2014-01-
19PRO 523 366 01/06/2015 31/05/2019 194 109 303 291 L

SIA/NWO Maritieme veilgheid 
1e fase

2014-01-
03PRO 490 340 01/07/2015 30/06/2017 164 38 202 137 L

SIA/NWO Maritieme veilgheid 
2efase

2014-01-
03PRO 01/07/2015 30/06/2019 55 55 69 L

SIA/NWO Ruimte voor dialoog 2015-02-75P 394 203 01/03/2016 28/02/2018 152 177 329 173 L

SIA/NWO Kristallijnen zonne-
cellen in composiet

2015-03-
20M 313 224 02/05/2016 30/04/2018 13 78 91 191 L

SIA/NWO Sorteren transparant 
PEF, PET en PLA

SVB/
CE.01.17 30 15 01/06/2016 31/05/2017 3 16 19 15 V

SIA/NWO
Sepac (Solar embed-
ded polymers and 
composites)

MKB.04.007 50 34 01/09/2016 31/08/2018 1 6 7 5 L

SIA/NWO Hoogbegaafdheid 2015-02-76P 365 195 01/05/2016 01/07/2018 64 173 237 139 L

SIA/NWO Vermindering 
werkdruk

2015-02-
01M 181 131 01/01/2016 31/12/2018 56 91 147 110 L

SIA/NWO Top up raak olieloze 
zeeen

TOP.
UP01.020 11 10 01/08/2016 31/07/2017 10 0 10 10 V

SIA/NWO Top up raak iez TOP.
UP.01.023 11 10 01/09/2016 31/08/2017 7 4 11 10 V

SIA/NWO Raak (g)een moer 
aan

2015-03-
25M 26 21 01/06/2016 31/05/2018 1 15 16 3 L

SIA/NWO Ruimte voor wend-
baar vakmanschap PRO02.009 191 134 01/05/2017 30/04/2021 22 22 0 L

SIA/NWO 3M meertaligheid PRO02.028 535 374 01/09/2017 31/08/2021 18 18 74 L

SIA/NWO Promens21 KIEM.
21V01.017 26 20 01/02/2017 31/10/2017 13 13 20 V

SIA/NWO SoVaTass Pub03.38 427 218 01/02/2017 31/01/2019 105 105 58 L

2.1							Tabel	Financiële	Specificatie	Rijkssubsidies	(FSR-tabel)

Bijlage
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Subsidiever-
strekker	en	
evt.	uitvoerder

(Bedragen x € 1.000)

Omschrijving	
Subsidie	ID Project Subsidie Looptijd	

subsidie

Beste-
dingen	
project

Voor-
schot Status

(afkorting)
Naam
organisatie(ws)

Naam	subsidie Projectnr.
subsidiegever

Project-
budget

(maxi-
male	
subsidie)

begin eind
stand 
01-01-
2017

muta-
tie

stand 
31-12-
2017

stand 
31-12-
2017

Lopend/	
Vast te 
stellen

SIA/NWO SigaLab KIEM.
CRE1.025 21 15 01/11/2017 31/10/2018 0 0 15 L

SIA/NWO Virtual assesment 
Centre

KIEM.
21VO1.002 22 15 01/01/2017 01/11/2017 28 28 15 V

SIA/NWO First time right MKB05.020 182 130 01/03/2017 28/02/2019 21 21 0 L

SIA/NWO Recycling biobased 
polymers CE.01.087 20 16 01/05/2017 30/04/2018 5 5 16 L

SIA/NWO PUMS wind MKB06.012 284 202 01/09/2017 31/08/2019 20 20 40 L

SIA/NWO Smart City Services KIEM 
CRE01.003 27 20 01/01/2017 31/12/2017 15 15 20 L

SIA/NWO UCPM drones in 
precisielandbouw

KIEM.
HTS01.002 20 15 01/02/2017 31/10/2017 21 21 15 V

SIA/NWO UAV in kas glastuin-
bouw

KIEM.
HTS01.011 20 15 01/06/2017 01/02/2018 14 14 15 L

SIA/NWO Scout MKB05.014 50 25 01/03/2017 28/02/2019 9 9 0 L

SIA/NWO Gewasopkomst KIEM.
HTS01.012 20 15 01/06/2017 31/05/2018 7 7 15 L

SIA/NWO Drugs & terrorisme KIEM.
LOG01.007 20 15 18/09/2017 17/09/2018 0 0 15 L

SIA/NWO Smart industry MKB06.007 29 21 01/09/2017 31/08/2019 0 0 0 L

SIA/NWO SaxShoe 2015-03-
04M 40 30 01/04/2016 31/03/2018 3 3 0 L

Totaal 4.971 3.288 1.199 1.220 2.419 1.886
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KYJEAXVDJ3VZ-667788763-50 
  

  

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V., Newtonlaan 205, 3584 BH Utrecht, Postbus 85096, 
3508 AB Utrecht 
T: 088 792 00 30, F: 088 792 95 08, www.pwc.nl 
  

‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, 
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op 
deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze 
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene 
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Aan: het college van bestuur en de raad van toezicht van Stichting NHL  
  

  

Verklaring over de in het bestuursverslag opgenomen 
jaarrekening 2017 
  

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting NHL te Leeuwarden gecontroleerd. 

Naar ons oordeel: 
• geeft de in het bestuursverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de 

samenstelling van het vermogen van Stichting NHL op 31 december 2017 en van het resultaat 
over 2017 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs; 

• zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties over 2017 
in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming 
met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in 
paragraaf 2.3.1 Referentiekader van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017. 

De jaarrekening bestaat uit: 
• de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2017; 
• de geconsolideerde en enkelvoudige staat van baten en lasten over 2017; en 
• de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving 

en andere toelichtingen. 

  

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017. Onze verantwoordelijkheden 
op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting NHL, zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid 
van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 

Bijlage 8
Controleverklaring 
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Verklaring over de in het bestuursverslag opgenomen andere 
informatie dan de jaarrekening 
  

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het bestuursverslag andere 
informatie, die bestaat uit: 
• het bestuursverslag (hoofdstukken 1 tot en met 6); 
• de bijlagen 1 tot en met 6. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
• alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en 

paragraaf 2.2.2 Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Regeling jaarverslaggeving 
onderwijs, paragraaf 2.2.2 Bestuursverslag van het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 en de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controle-
werkzaamheden bij de jaarrekening. 

Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder 
het bestuursverslag en de bijlagen in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 
en de overige OCW wet- en regelgeving. 

  

Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot 
de jaarrekening 
  

Verantwoordelijkheden van het college van bestuur en de raad van 
toezicht voor de jaarrekening 
Het college van bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en het getrouw weergeven van de 
jaarrekening, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het college van 
bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening 
verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de in de relevante 
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.  

In dit kader is het college van bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing 
die het college van bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van 
die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als 
gevolg van fouten of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het college van bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in 
staat is om haar activiteiten in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemde verslaggevings-
stelsel moet het college van bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteits-
veronderstelling, tenzij het college van bestuur het voornemen heeft om de onderwijsinstelling te 
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.  
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Het college van bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten toelichten in de 
jaarrekening. 

De raad van toezicht is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële 
verslaggeving van de onderwijsinstelling. 

  

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht, dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het 
mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fouten of fraude en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect 
van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring. 

Utrecht, 26 juni 2018 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Origineel getekend door prof. dr. P.W.A. Eimers RA 
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Bijlage bij de controleverklaring 
  

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controle-
standaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017, ethische voorschriften en de 
onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit: 
• het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet rechtmatig tot stand komen van 
baten en lasten alsmede de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de onderwijsinstelling; 

• het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, 
de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van 
schattingen door het college van bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening 
staan; 

• het vaststellen dat de door het college van bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling 
aanvaardbaar is. Tevens op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er 
gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er 
een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze 
controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. 
Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. 
Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een instelling 
haar continuïteit niet langer kan handhaven; 

• het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen; en 

• het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en 
gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de 
balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen. 

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing 
van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang 
bepaald van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen. Bepalend hierbij zijn de 
omvang en/of het risicoprofiel van de groepsonderdelen of de activiteiten. Op grond hiervan hebben 
wij de groepsonderdelen geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de volledige financiële 
informatie of specifieke posten noodzakelijk was. 

Wij communiceren met de raad van toezicht onder andere over de geplande reikwijdte en timing van 
de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
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Wij bevestigen aan de raad van toezicht dat wij de relevante ethische voorschriften over 
onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met de raad van toezicht over alle relaties 
en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee 
verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen. 
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