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‘Als je gelooft in je werk’ is de missie van Hogeschool Viaa. Vanuit die drijfveer is in 2015 in onze instelling gewerkt. Dat gezichtspunt komt ook
terug in dit jaarverslag over 2015. Met plezier is het afgelopen jaar aan de doelstellingen van de hogeschool gewerkt. In hoeverre die bereikt
zijn is te lezen in dit jaarverslag.
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Opnieuw stond Hogeschool Viaa hoog in de lijsten van de Keuzegids Hoger Onderwijs (tweede plaats) en Elsevier (nummer 2 bij de categorie
‘Specialistische hogeschool’). In de Keuzegids voltijd 2015 kregen alle vijf studies van Hogeschool Viaa het predicaat ‘Topopleiding’. De opleidingen Verpleegkunde, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Godsdienst Pastoraal Werk behaalden de eerste plaats. De Pabo scoorde goed met
een tweede plek in de categorie Noord en ook de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening behaalde een tweede plaats. We zijn blij
met de waardering die we van studenten krijgen; het is immers onze ambitie om de gaven en talenten van studenten optimaal tot ontwikkeling te brengen. Het is ook stimulerend dat uit visitaties blijkt dat het werkveld buitengewoon tevreden is over het werk van Hogeschool Viaa.
We willen via onderwijs en onderzoek graag bijdragen aan het versterken van de kwaliteit van het werk van professionals in de verschillende
werkvelden, waarin met bezieling professioneel gewerkt wordt met in meer of mindere mate kwetsbare mensen. Want dat is toch waar het in
de kern omgaat in welzijn, zorg, onderwijs en op het theologisch vlak.
2015 is het eerste volle jaar geweest waarin we met de naam Hogeschool Viaa hebben gewerkt. Een naam die verwijst naar Levend (‘Vie’) Water (‘Aa’) en naar onze locatie bij het vroegere riviertje de Zwolse Aa. Jezus zegt van zichzelf dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is (weg =
via). Een prachtige verbeelding van onze identiteit. De nieuwe naam raakt aardig ingeburgerd, bleek uit een evaluatie-onderzoek onder aankomende studenten. En mooi is ook dat de studenten onverminderd aangeven dat zij kiezen voor Hogeschool Viaa vanwege de goede kwaliteit en
christelijke identiteit, en de persoonlijke betrokkenheid en kleinschaligheid.
Het totaal aantal studenten is in 2015 gedaald. Dat is een tegenvaller. Het lijkt erop dat dit vooral veroorzaakt is door de invoering van de Wet
Studievoorschot en de invoering van de entreetoetsen bij de Pabo. Het gebouw van Hogeschool Viaa is toe aan renovatie. We willen de uitstraling graag veranderen, maar vooral het comfort van het binnenklimaat voor studenten en medewerkers verbeteren. Financieel gezien is het
daarvoor wenselijk dat het studentenaantal zich minimaal beweegt rond de 1650.
Sinds een aantal jaren functioneert een Wmo-werkplaats. Die werkplaatsen zijn in het leven geroepen om nieuwe werkvormen voor zorg en
welzijn te zoeken, te ontwikkelen en te evalueren. Zo willen we met onderwijs, onderzoek en kennisdienstverlening bijdragen aan de ontwikkeling van onze samenleving. In 2015 ontvingen we bericht dat dit Wmo-project vanwege de goede voortgang voor een volgende periode door
het Ministerie van VWS is verlengd.
Er is veel meer te noemen. In dit jaarverslag wordt daarover gerapporteerd. Het bevat onder andere het verslag van de Raad van Toezicht, het
verslag van de onbekostigde instelling Hoger Onderwijs Zwolle (27YV), het onderwijs, de organisatie, de prestatieafspraken en de voortgang
daarin, de examencommissies en de jaarrekening.
Het College van Bestuur is content met de wijze waarop de Medezeggenschapsraad, met student- en personeelsleden, invulling geeft aan de
medezeggenschap.
Mede dankzij de grote en inspirerende inzet van onze medewerkers (en van andere betrokkenen) konden we mooie resultaten behalen, en
daarmee weer een deel van de doelen van het Strategisch Plan 2013-2016. Hogeschool Viaa is gezegend met medewerkers die geloven in hun
werk. We kijken met dankbaarheid terug naar 2015, maar beseffen ook dat het behalen van goede resultaten veel inzet van ieder vraagt.

Namens het College van Bestuur van Viaa - Gereformeerde Hogeschool,
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Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 17 juni 2016
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Verslag van de Raad van Toezicht
Algemeen
De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op het gevoerde (strategisch) beleid en de algemene gang van zaken in stichting Viaa-Gereformeerde Hogeschool.
De raad controleert of het College van Bestuur (CvB) de instelling op adequate wijze bestuurt en bewaakt de doelstelling en de grondslag van
Viaa-Gereformeerde Hogeschool.
In de statuten en in het Bestuursreglement is de Branchecode Governance van februari 2006 voor hbo-instellingen verwerkt; in 2014 en 2015
is de Branchecode goed bestuur hogescholen van 2013 grotendeels geïmplementeerd. De taken en bevoegdheden van Raad van Toezicht en
College van Bestuur zijn duidelijk onderscheiden; daarmee zijn belangrijke beginselen van goed bestuur vastgelegd.
In 2014 zijn de statuten van de stichting Gereformeerde Hogeschool aangepast als gevolg van invoering van de naam Viaa en aanpassing van
het benoemingsbeleid.
Hieronder wordt beschreven welke thema’s in 2015 in de vergaderingen van de Raad van Toezicht aan de orde zijn geweest. Vervolgens kunt u
lezen welke werkzaamheden door de commissies van de RvT zijn verricht en hoe de Raad van Toezicht in 2015 was samengesteld.

Activiteiten en thema’s/onderwerpen
De Raad van Toezicht vergaderde in 2015 vijf maal, waarbij twee keer met de Medezeggenschapsraad (MR), op 24 april en op 9 oktober. De RvT
en de MR hebben in de vergadering van april gesproken over het beleid met betrekking tot de samenwerking in de Zwolse Acht (vier mbo- en
vier hbo-instellingen in Zwolle) en de gevolgen van de inwerkingtreding van de Wet Studievoorschot hoger onderwijs. Op 9 oktober hebben RvT
en MR in de gezamenlijke vergadering uitvoerig stilgestaan bij de evaluatie van de naamgeving Viaa, en uitkomsten van het zogenaamde Motievenonderzoek. Daarnaast is teruggeblikt op de strategiedag, die gehouden is op 5 juni 2015, waar leden van RvT, MR, CvB, Beleidsoverleg,
lectoren en stafmedewerkers en een aantal docenten aan deelnamen. De dag werd begeleid door een deskundige van Birch Consultants.
Tijdens de gezamenlijke vergadering van RvT en MR in april is ook het functioneren van het CvB aan de orde geweest (in afwezigheid van het
CvB). De opvattingen van de MR over het functioneren van het CvB zijn door de leden van de Remuneratiecommissie van de RvT met het CvB
besproken in het jaarlijkse remuneratiegesprek. Voorafgaand aan dit gesprek heeft de RvT ook informatie ingewonnen over het functioneren
van het CvB bij leden van het Beleidsoverleg.
Belangrijke agendapunten voor de Raad van Toezicht in 2015 lagen op het terrein van het strategisch en financieel beleid van de hogeschool.
Op gebied van het strategisch beleid was in 2013 goedkeuring gegeven aan de keuze voor en de invoering per 1 september 2014 van de
nieuwe naam voor GH: Viaa - Gereformeerde Hogeschool. In 2015 is de afgesproken evaluatie van de nieuwe naam gehouden. De conclusie
is geweest dat de nieuwe naam goede ingang vindt. Daarbij is de lijn ingezet om qua naamgeving richting Hogeschool Viaa te gaan, met als
ondertitel: ‘als je gelooft in je werk’. In de komende tijd wordt dit gefaseerd ingevoerd. Daarnaast onderzoeken we hoe de naamsbekendheid
versterkt kan worden. Ook is het samenwerkingsbeleid met andere instellingen voor hoger onderwijs besproken: zowel regionale (zoals bv.
de Zwolse Acht en de samenwerking in het Health Innovation Park) als identitaire (zoals bv. Radiant, ZEG) samenwerkingsmogelijkheden zijn
verkennend aan de orde geweest.
Op 5 juni is zoals hierboven aangegeven een gezamenlijke strategische conferentie van Hogeschool Viaa gehouden. De conferentie was het
startmoment voor het ontwikkelproces om tot een nieuw Strategisch plan 2017-2020 te komen dat eind 2016 gereed moet zijn. Op basis van
een factbook over Hogeschool Viaa zijn belangrijke trends in kaart gebracht en besproken, zijn strategische agendapunten opgesteld en is een
proces tot feitenverzameling ingezet. Daar hoort ook bij het uitwerken van mogelijke keuzen en de toetsing ervan. De analyse van de instroom
en de instroomdoelstellingen 2015 zijn besproken. Daarnaast zijn ook de ontwikkelingen in het hbo intensief aan de orde geweest, zoals het
beleid met betrekking tot de prestatieafspraken met het oog op de ‘eindbeoordeling 2016’, de voortgang van het Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap, het project 10voordeleraar alsmede de ontwikkeling rondom de toekomst van Lerarenopleidingen en de al genoemde wet
op het studievoorschot.
Op het gebied van het financieel beleid behandelde de Raad van Toezicht de begroting voor 2016 en de jaarrekening over 2014 (beiden werden goedgekeurd), de meerjarenbegroting en de accountantsverklaring. De Auditcommissie deed tijdens de vergadering steeds verslag van de
kwartaalrapportages, die overigens ook de overige RvT leden ontvangen. In 2013 heeft de RvT na een zorgvuldig selectieproces, begeleid door
de Auditcommissie gekozen voor accountantskantoor KPMG. De keus voor KPMG is herbevestigd. De kosten voor het accountantswerk stijgen,
mee als gevolg van het voortdurend toenemend aantal (wettelijke) eisen en regels waar ook accountants aan moeten voldoen. De RvT wil
hierbij opmerken dat deze transactiekosten wel gemaakt moeten worden, gezien de wettelijke eisen, maar dat deze niet direct het onderwijs
en onderzoek dienen.
Op voorstel van het CvB heeft de RvT, gezien de analyse, het voorgenomen besluit tot de overname door Driestar Educatief te Gouda van de
werkzaamheden/onderneming dyslexie zorg (ONL) goedgekeurd.
In de vergaderingen van de RvT is meerdere malen aandacht besteed aan optimalisering van de huidige huisvesting. In de decembervergadering van 2014 heeft de Raad de voorgenomen besluiten wat betreft de renovatie van het huidige gebouw, in fasen met een duidelijk financieel
plafond (gezien de ontwikkelde financiële meerjarenramingen) goedgekeurd. In 2015 is het Definitief Ontwerp vastgesteld en zijn financieringsarrangementen voorbereid. Gezien de tegenvallende instroom is in december 2015 nog geen go-beslissing aan de RvT voorgelegd. Deze
beslissing is doorgeschoven naar medio 2016, zodat een prognose van de instroom 2016 meegenomen kan worden in de besluitvorming. Het
is een gewichtige beslissing voor de hogeschool, met impact over veel jaren. Buiten kijf staat dat deze renovatie rechtstreeks studenten en
medewerkers ten goede komt en nodig is.
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Wat betreft het identiteitsbeleid is de ontwikkeling naar een bijbelgetrouw christelijk kenniscentrum nader besproken. De nieuwe naam past
beter bij de missie, het huidige karakter van de hogeschool en ontwikkelingen die we naar de toekomst zien. Hogeschool Viaa wil ook onder de
nieuwe naam voluit christelijk, ingebed in de gereformeerde traditie, haar missie blijven uitdragen en realiseren.
In het verslagjaar heeft de RvT meermalen stilgestaan bij het kwaliteitsbeleid van de hogeschool. Het is verheugend dat we ook in 2015 hoog
genoteerd stonden in bijvoorbeeld de Elsevier en de Keuzegids Hoger Onderwijs, maar kwaliteit in het verleden is geen garantie voor de toekomst. Het VBI visitatierapport Pabo is geagendeerd in de vergadering van 20 februari, en met dankbaarheid is geconstateerd dat de accreditering voor de Pabo, met voor diverse ijkpunten het oordeel goed, is verkregen.
Op het gebied van het marketingbeleid zijn de voortgang en met name de resultaten van de kennisdienstverlening en, vanzelfsprekend, ook de
ontwikkeling van de instroom en het totale studentenaantal van Viaa regelmatig geagendeerd geweest. De RvT heeft het besluit van het CvB
tot het continueren van de numerus fixus bij de opleiding HBO-V goedgekeurd.
De bestuurlijke zaken die aan de orde kwamen waren de jaarverslagen van de RvT en het College van Bestuur over 2014, de samenstelling van
de Raad van Toezicht, het functioneren van de leden van RvT en CvB, de hbo Branchecode Goed Bestuur hogescholen 2013 en het Viaa-implementatieplan daarbij. Diverse regelingen en documenten waren al in 2014 aangepast en/of vastgesteld zoals het Toetsingskader, reglement RvT,
Profielschets RvT, Klokkenluidersreglement, bepalingen nevenfuncties CvB, regeling majeure besluiten CvB, Opleidingsplan RvT, Reglement Auditcommissie, reglement Selectie- en remuneratiecommissie, het Bezoldigingsbeleid RvT (geen veranderingen t.o.v. wat vastgesteld is in 2013)
en de Integriteitscode. Tevens heeft de RvT het eerste concept (herzien) Risicomanagementbeleid goedgekeurd. De RvT heeft de tekst voor een
zogenaamde Onafhankelijkheidsverklaring (als gevolg van art 17.2 van het reglement RvT) vastgesteld, deze verklaring werd door alle leden van
de RvT ondertekend. In 2014 heeft de evaluatie van de RvT plaatsgevonden. Conclusies zijn door twee leden vastgelegd, en aanbevelingen zijn
in 2015 opgevolgd. Voorts heeft de RvT in 2015 goedkeuring verleend aan een aantal wijzigingen in het Bestuur- en Beheerreglement (mee als
gevolg nieuwe naamgeving en Branche code Governance HBO). Dat geldt ook voor het beleid Horizontale Dialoog en het statuut samenwerking
alsmede een aantal aanpassingen in de regeling van de Klachtenprocedure (regeling ongewenst gedrag en Klachtenregeling Personeel).
De RvT heeft in 2015 bezoeken gebracht aan twee academies en de facilitaire organisatie en zich op de hoogte gesteld van de strategische vragen die daar leven. Gesprekspartners waren de directeuren en coördinatoren. Deze bezoeken worden over en weer zeer op prijs gesteld, want
daarmee komt de RvT dicht bij de kern waar het om gaat in Hogeschool Viaa: het primair proces.

Verslag van de Auditcommissie
Leden van de Auditcommissie van de Raad van Toezicht waren de heren drs. D. de Jonge (tot 1 juli) (voorzitter) en
R. Schoonbeek (voorzitter vanaf 1 juli), interim lid dr.ir. J.S. van der Berg, en nieuw benoemd lid mevrouw
A. Poolen-van den Brink MHBA, lid sinds 1 september 2015). De werkzaamheden van de commissie bestonden in 2015 onder andere uit het
bespreken van de begroting 2016 en de jaarrekening 2014 met het CvB (bij de vergadering over de jaarrekening was ook de accountant aanwezig), de managementletter 2014 en het accountantsverslag 2014. De Auditcommissie heeft ook tot taak de RvT over deze zaken te adviseren,
hetgeen steeds gedaan is. De commissie besprak in de loop van het jaar verschillende dossiers met het College van Bestuur, onder andere
over huisvesting, het financiële meerjarenbeleid, risicomanagement en de stand van zaken rond de resultaten van de adviesdienstverlening
(met name de resultaten van ONL), de overname van de werkzaamheden ONL. Uitvoerig werd de financiering van de renovatie besproken,
met name de daarvoor opgestelde financiële scenario’s. De Auditcommissie werkt op basis van het reglement dat door de Raad van Toezicht is
vastgesteld.

Verslag van de Remuneratiecommissie
De Selectie- en remuneratiecommissie werd in 2015 gevormd door de heren ds. A. van der Veer (voorzitter) en
mr. T. Abbo (lid). De commissie voerde een gesprek met de voorzitter van het College van Bestuur over zijn functioneren. De Renumeratiecommissie heeft daarvoor informatie ingewonnen bij leden van het Beleidsoverleg en de Medezeggenschapsraad. Ook is daarbij betrokken wat
gewisseld is tijdens het overleg Raad van Toezicht en Medezeggenschapsraad (in afwezigheid van het CvB) tijdens de gezamenlijke vergadering
in april. Daarnaast was er eens in de vier à vijf weken een voortgangsgesprek van de voorzitter van de RvT met de voorzitter van het CvB.
Het bezoldigingsbeleid (en ook de bezoldiging) van de leden van het CvB is in 2015 niet gewijzigd. Wel zijn wijzigingen besproken en voorbereid, waarbij de komst van de nieuwe Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) en veranderingen
in het pensioen van de voorzitter CvB tegen het licht zijn gehouden. Op de website van Viaa-Gereformeerde Hogeschool staan de hoofdlijnen
van het remuneratiebeleid CvB vermeld ( Remuneratiereglement, 2014). Het beleid is gelieerd aan de HAY-regeling, het past en blijft binnen de
WNT. Voor de specificatie van de bezoldiging van de leden CvB verwijzen wij naar pag. 113 van de jaarrekening (model WNT).

Bezoldiging
De honorering van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats volgens de vastgestelde regeling. Deze is conform de adviezen van het platform voor toezichthouders hbo en is gebaseerd op de HAY-adviesregeling voor toezichthouders HBO. De bedragen zijn opgenomen in hoofdstuk 9, Financiën. Zowel de regeling als de bedragen passen binnen de WNT. De regeling is in 2015 onveranderd gebleven.

Samenstelling
De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2015 gewijzigd. Aftredend lid was de heer drs. D. de Jonge. Met ingang van 1 september 2015
is de mevrouw A. Poolen-van den Brink MHBA te Nijkerk benoemd als lid. Van de heer De Jonge is afscheid genomen in een bijeenkomst op 9
oktober 2015, onder grote dank!
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De RvT bestond in 2015 uit de volgende leden (deze informatie staat ook op de website van de hogeschool):
• De heer ds. A. van der Veer te Zwolle, geb. 30 januari 1942 te Vlaardingen.
− Predikant binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken, oud-voorzitter Evangelisch Omroep en programmamaker bij de EO.
− Voorzitter, lid Remuneratiecommissie.
− Tweede termijn: 1 januari 2013- 31 december 2016.
• De heer mr. T. Abbo LL.M. te Dirksland, geb. 16 augustus 1963 te Renkum.
− Werkzaam als advocaat (Abbo Slachter Van Tricht Advocaten, Oud-Beijerland).
− Nevenfuncties: voorzitter klachtencommissie van het Weel-Bethesda ziekenhuis te Dirksland; secretaris St. Vrienden van de Wegwijzer te
Middelharnis, secretaris St. Huisman Foundation te Nijkerk.
− Lid Remuneratiecommissie.
− 2e Termijn: 1 juli 2015 - 31 december 2018
• De heer dr. ir. J.S. van den Berg te Hattem, geb. 4 april 1949 te Apeldoorn.
− Gepensioneerd voorzitter College van Bestuur Guido de Brès Scholengemeenschap Amersfoort.
− Nevenfuncties: directeur van ‘Van den Berg Consultant; analytisch advies en begeleiding’; voorzitter Samenwerkingsverband V(S)O Eemland
(tot september 2015); voorzitter Raad van Toezicht Stichting Suva Nawa; voorzitter kerkenraad GKv Hattem-Noord (tot november 2015)
− Lid.
− 1e Termijn: 1 augustus 2014 - 1 september 2018.
• De heer drs. D. de Jonge te Amersfoort, geb. 28 december 1954 te Borger.
− Werkzaam bij de gemeente Amersfoort als controller en locogemeentesecretaris.
− Nevenfunctie: geen.
− Secretaris, lid Auditcommissie.
− Tweede termijn verlengd tot 1 juli 2015.
• Mevrouw A. Poolen-van den Brink MHBA te Nijkerk, geb. 2 mei 1973 te Nijkerk
− werkzaam bij Zorgcentrum Bethanië als lid Raad van Bestuur en bij de Stichting Oldenhof als directeur.
− Nevenfuncties: bestuurslid van het Netwerk Palliatieve Zorg Gelderse Vallei, lid van het team Interkerkelijk bevrijdingspastoraat Nijkerk en
lid van de raad van advies van opleidingsinstituut Ribé B.V.
− Lid Auditcommissie.
− 1e Termijn: 1 september 2015 - 1 september 2019.
• De heer R.D. Schoonbeek RA, geb. 25 juli 1966 te Assen.
− Directeur/ eigenaar AVIZIE Accountants.
− Nevenfuncties: vicevoorzitter Raad van Toezicht Landstede (tot 31 december 2015); penningmeester Stichting TC 91 Stadshagen; penningmeester Stichting Community Service Rotary; bestuurslid Stichting Mocca d’Or Foundation; bestuurslid Stichting Zwols Kampioenschap Voetbal.
− Lid Auditcommissie.
− 1e Termijn: 26 april 2013 - 1 april 2017.
• De heer drs. G.J.M. Segers te Hoogland, geb. 9 juli 1969 te Lisse.
− lid Tweede Kamer voor de ChristenUnie.
− Nevenfuncties: lid Raad van Advies IFES-Nederland.
− Lid.
− 1e Termijn: 2 november 2012 - 30 september 2016.
Dit verslag is vastgesteld door de Raad van Toezicht in de vergadering van de raad d.d. 29 april 2016.

Hoofdstuk 1

Algemeen

Hogeschool Viaa-Gereformeerde Hogeschool is een instelling voor hoger onderwijs die functioneert als een centrum van kennis en kennisontwikkeling. In de hbo-opleidingen die Hogeschool Viaa aanbiedt staat een duidelijk christelijke visie op mens en samenleving centraal. Specifiek
voor de hogeschool is dat zij die visie ontwikkelt en uitdraagt in overeenstemming met de grondslag van de Stichting Viaa-Gereformeerde
Hogeschool waarvan de hogeschool uitgaat: de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord
is in het gereformeerd belijden en zij beschouwt de Apostolische Geloofsbelijdenis als een betrouwbare samenvatting van de Bijbel. Medewerkers, bestuurders en toezichthouders willen hun leven bouwen op die grondslag en onderschrijven het door de hogeschool vastgestelde
Identiteitsdocument.
Aan de hogeschool studeren voornamelijk christelijke studenten, afkomstig uit de verschillende gereformeerde, reformatorische en protestantse kerken en evangelische groeperingen. Vele studenten kiezen voor Hogeschool Viaa vanwege het op de Bijbel gefundeerde onderwijs. Overigens is dit niet de enige reden voor een keuze voor onze hogeschool: ook de al jarenlang goede kwaliteit en de ervaren persoonlijke betrokkenheid (bv. via de studiebegeleiding) zijn heel belangrijke redenen voor studenten om voor Hogeschool Viaa te kiezen. De hogeschool richt zich al
sinds 1998 in haar werving van studenten actief en nadrukkelijk op al de genoemde doelgroepen.
Naast en in het verlengde van de opleidingen doet de hogeschool (praktijkgericht) onderzoek dat uiteraard aan up-to-date wetenschappelijke
eisen voldoet. Basis van het onderzoek zijn vraagstukken uit de beroepspraktijk, op het gebied van onderwijs, zorg (verpleegkunde), welzijn,
theologie en kerk. Ook biedt Viaa samenhangend met opleiding en onderzoek, kennisdienstverlening (waaronder advisering) op dezelfde
terreinen.

Onderwijs- en dienstenaanbod
Opleidingen
De hogeschool kent de volgende bachelor- en masteropleidingen:
• de hogere beroepsopleiding tot verpleegkundige (HBO-V), voltijd, deeltijd en duaal;
• de opleiding tot leraar bij het basisonderwijs (Pabo), voltijd, deeltijd, een traject ‘Opleiden in de school’ en sinds 1 september 2010 ook een
Universitaire Pabo;
• de hogere sociaal agogische opleidingen, Social Work, waaronder vallen:
- Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), voltijd en deeltijd;
- Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), voltijd en deeltijd, en een versnelde voltijd-route;
• de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk (GPW), voltijd en deeltijd,;
• de (niet-bekostigde) deeltijdopleiding bachelor Godsdienstleraar. Bij deze opleiding wordt samengewerkt met de Theologische Universiteiten
van Kampen en Apeldoorn;
• de master Educational Leadership (MEL) in samenwerking met Penta Nova;
• de master Special Educational Needs (SEN) in samenwerking met hogeschool Utrecht;
• de master Leren en Innoveren (MLI) in samenwerking met Driestar Educatief en de Christelijke Hogeschool Ede.

Lectoraten
Aan Hogeschool Viaa zijn (binnen de academies) drie lectoraten verbonden, met de daarbij horende kenniskringen:
• het lectoraat Samenlevingsvraagstukken. Het lectoraat functioneert sinds 2008 als Centrum voor Samenlevingsvraagstukken (Academie Social
Work & Theologie, start 2002);
• het lectoraat Vormend Onderwijs (Educatieve Academie, start 2014);
• het lectoraat Zorg & Zingeving (Academie Health Care, start 2013).
De lectoraten werken binnen de hogeschool samen in het kenniscentrum Bezielde Professionaliteit. Daarnaast wordt samengewerkt met de
lectoraten van de hogescholen in Ede en Gouda, en ook met lectoraten van andere hogescholen of met afdelingen van universiteiten op gemeenschappelijke thema’s. Hogeschool Viaa participeert in het lectoraat Educational Leadership van Penta Nova, een samenwerkingsverband
van de hogescholen INholland, de Marnixacademie, Driestar Educatief, de Christelijke Hogeschool Ede en Hogeschool Leiden. Hogeschool Viaa
is mede initiatiefnemer van en participant in het Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap (CEPM), dat overigens in 2015 een verandering
heeft ondergaan.

Kennisdienstverlening
De adviesdienstverlening verzorgt voor het onderwijsveld cursussen, begeleiding van leerkrachten en teams van scholen, interim-management,
begeleiding bij dyslexie (is inmiddels overgedragen aan Driestar Educatief) en begeleiding van Professional Development School-projecten. Ook
worden trainingen, scholing en advisering op de terreinen van zorg, welzijn, theologie en kerk verzorgd. Voorbeelden daarvan zijn de opleiding
Praktijkondersteuner Huisartsenpraktijk en de cursus Ouderenzorg.
De adviesdienstverlening bij Hogeschool Viaa heeft het karakter van kennisdienstverlening, voornamelijk via opleiding en onderzoek. Daarmee
is de adviesdienstverlening ingebed in het werk van opleidingen en lectoraten. De wisselwerking tussen de hogeschool en de praktijk is niet
alleen van belang voor stages, ook komen zo praktijkproblemen boven water die onderzocht kunnen worden. Daarmee draagt Viaa met nieuwe
kennis bij aan de verbetering van de beroepspraktijk en stroomt nieuwe kennis naar de opleidingen. Die wisselwerking wordt nadrukkelijk
beoogd.
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Stichting Viaa-Gereformeerde Hogeschool
Op 31 december 2009 is het aantal stichtingen van de Gereformeerde Hogeschool door een fusie teruggebracht tot één stichting. De verkrijgende stichting (de stichting voor Gereformeerd Hoger Onderwijs) heeft de naam ‘Stichting Gereformeerde Hogeschool’ gekregen, statutair
gevestigd te Zwolle. Deze stichting GH nam de rechten en plichten van de stichtingen waarmee zij is gefuseerd over.
In 2012 is in overleg met het ministerie van OCW en de Dienst Uitvoering Onderwijs de naam van de instelling van waaruit de onbekostigde
Godsdienstlerarenopleiding (dt) wordt aangeboden gewijzigd in ‘Gereformeerd Hoger Onderwijs Zwolle’ (Brinnr. 27VY), sinds 2014 Viaa-Gereformeerd Hoger Onderwijs Zwolle. De besturing van die instelling vindt (evenals in voorgaande jaren) plaats vanuit de stichting Viaa-Gereformeerde Hogeschool. In dit jaarverslag is het verslag over deze instelling opgenomen (aan het einde van dit hoofdstuk).
Per 1 september 2014 is de naam Stichting Viaa - Gereformeerde Hogeschool (Hogeschool Viaa) formeel in gebruik genomen. In dat jaar zijn de
statuten ook aangepast.
De scheiding tussen publiek en privaat is in administratieve zin duidelijk en voldoende gewaarborgd. De ‘private’ activiteiten betreffen voornamelijk advies, onderzoek en scholingsdiensten voor de werkvelden waarvoor Hogeschool Viaa opleidt. Daarbij is er steeds een relatie met
opleiding en onderzoek in de verschillende academies. In hoofdstuk 3, Onderwijs en onderzoek is daarover meer informatie te vinden.

Organisatie
College van Bestuur
De stichting Viaa-Gereformeerde Hogeschool wordt bestuurd door het College van Bestuur als bedoeld in artikel 10.2, eerste lid van de WHW,
onder toezicht van de Raad van Toezicht. Het CvB is belast met de voorbereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het beleid van de
hogeschool en de dagelijkse leiding over de organisatie en de medewerkers. De taken en bevoegdheden van het CvB zijn vastgelegd in het Bestuur- en beheersreglement. Deze is laatstelijk gewijzigd in oktober 2015, onder andere vanwege de invoering van de nieuwe naam Hogeschool
Viaa.
De heer drs. J.D. Schaap MPM is sinds 1 oktober 2003 voorzitter van het College van Bestuur. Nevenactiviteiten: lid bestuurscommissie Arbeidsvoorwaarden van de Vereniging Hogescholen, lid bestuur Zestor en lid bestuur ROC Menso Alting Zwolle. Daarnaast maakt de voorzitter CvB
van Viaa deel uit van het dagelijks bestuur en toezichthoudend bestuur voor het Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap, het bestuur van
het Praktijkcentrum voor Theologie, het bestuur van Penta Nova en de Zwolse Acht, een samenwerkingsgroep van Zwolse mbo- en hbo-instellingen. Sinds mei 2013 is de heer Schaap voorzitter van de kerkenraad van de gemeente waarvan hij lid is.

Beleidsoverleg
Maandelijks wordt een uitgebreid Beleidsoverleg gehouden: het overleg van CvB met de leidinggevenden van de academies (opleiding, onderzoek en advies) en de managers van de centrale diensten. Het Beleidsoverleg heeft als taak om het beleid van Hogeschool Viaa te initiëren,
voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren. In dit overleg worden ook de beleidsplannen van de verschillende afdelingen besproken en op
elkaar afgestemd. De leden van het Beleidsoverleg adviseren het CvB over het te voeren beleid. Vanzelfsprekend zijn in principe alle beleidspunten die in de vergaderingen van RvT of MR aan de orde komen ook in het Beleidsoverleg besproken en van advies voorzien.
Naast de uitgebreidere beleidsbijeenkomsten wordt wekelijks meer coördinerend de voortgang besproken, worden nieuwe ontwikkelingen
doorgenomen en initiatieven voorgesteld. Jaarlijks worden enkele dagen voor gezamenlijk Management Development-trainingen gehouden.

Medezeggenschap
De hogeschool kent een centrale Medezeggenschapsraad, het wettelijk advies- en overlegorgaan ten behoeve van de medezeggenschap van
medewerkers en studenten. Het College van Bestuur overlegt regelmatig met de MR over de beleidsonderwerpen waarover de MR advies- of
instemmingsrecht heeft en over zaken die door de MR worden ingebracht.
In april en oktober 2015 zijn de halfjaarlijkse vergaderingen geweest van Medezeggenschapsraad, Raad van Toezicht en College van Bestuur. De
RvT heeft in april 2015 met de leden van de MR gesproken over het functioneren van het CvB, in afwezigheid van het CvB. Over en weer is vertrouwen in het functioneren van het CvB uitgesproken. In de gezamenlijke vergadering is daarnaast uitvoerig gesproken over het beleid rond de
samenwerking in de Zwolse Acht en de gevolgen van de inwerkingtreding van de Wet Studievoorschot hoger onderwijs. Op 9 oktober hebben
RvT en MR in een gezamenlijke vergadering uitvoerig stilgestaan bij de evaluatie van de naamgeving Viaa, en uitkomsten van het Motievenonderzoek. Daarnaast is teruggeblikt op de strategiedag, die gehouden is op 5 juni 2015, waar leden van RvT, MR, Beleidsoverleg, lectoren en
stafmedewerkers, waaronder docenten en CvB aanwezig waren, onder begeleiding van een deskundige van Birch Consultants (Driebergen).
Aan de hand van kwartaalrapportages (en overigens ook via mondelinge rapportages) krijgen de leden van MR, Beleidsoverleg en Raad van
Toezicht inzicht in de stand van zaken m.b.t. de doelen die gesteld zijn in het Strategisch plan 2013-2016, het Uitvoeringsplan en de Prestatieafspraken.
Evenals in vorige jaren hebben leden van het Beleidsoverleg en de MR in 2015 twee keer in een meer informele setting gesproken over interne
en externe ontwikkelingen met betrekking tot de hogeschool. Onder andere werd gesproken over de inhoudelijke plannen voor 2015-2016
en verdere jaren en de financiële vertaling daarvan in (meerjaren)begrotingen. In vervolg op de gewoonte dat de kadernota met de MR werd
besproken, is deze nu omgewerkt naar een document waarin de hoofdlijnen van het financiële beleid zijn opgenomen. De conceptversie is met
het Beleidsoverleg besproken. Op basis van het commentaar van de MR is een definitieve versie Hoofdlijnen financieel beleid 2016 opgesteld.
Ten slotte is in het overleg van CvB en Beleidsoverleg gesproken over de spelregels rond dit overleg, en het communicatieverkeer tussen (P)MR
en academiedirecteuren.
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In 2015 heeft de MR geadviseerd over of ingestemd met de volgende beleidszaken, die veelal ook bij de Raad van Toezicht aan de orde zijn
geweest.
Instemming werd gegeven aan:
• de evaluatie van de nieuwe naam Viaa en het vervolg daarop;
• de Hoofdlijnen financieel beleid 2016;
• het Formatieplan 2016;
• het Medezeggenschapsreglement;
• het Studentenstatuut 2015-2016, de wijzigingen daarin voor het algemeen deel en de opleidingsdelen;
• de Onderwijs- en Examenregelingen 2015-2016 van de verschillende opleidingen;
• een tussentijdse wijziging van de OER HBO-V;
• het voorgenomen besluit met betrekking tot een overeenkomst inzake overname van ONL-activiteiten door een andere partij;
• het bij de overname van ONL behorende Sociaal plan en de aanvulling daarbij, met het addendum;
• voorgenomen besluiten fasering en renovatie huisvesting Hogeschool Viaa;
• het in 2015 herziene Bestuurs-en beheersreglement;
• een aantal klachtenregelingen;
• de in 2015 gewijzigde huisregels;
• het reglement Duurzame Inzetbaarheid;
• proces generiek functiegebouw, met name de beleidsfuncties.
Positief advies werd gegeven aan:
• de begroting en de meerjarenbegroting Hogeschool Viaa 2016;
• het beleid met betrekking tot Horizontale dialoog en statuut Samenwerking;
• besluit instellingscollegegeld 2016-2017 (door SMR);
• het beleid rond het Studium Generale.
Besproken:
• kwartaalrapportages, controllersrapporten en jaarverslag;
• invloed overheidsbeleid op beleid Hogeschool Viaa; w.o. de Wet invoering Studievoorschot Hoger Onderwijs;
• samenwerking ZEG-Interactum, Radiant;
• personeelsbeleid/professionaliseringsbeleid; doorgroeimogelijkheden personeel;
• diverse aanpassingen in documenten governance;
• voorstel invoering functie studentassistent;
• Definitief Ontwerp en financiering renovatie;
• stand van zaken overname ONL (door met name personeelsgeleding MR);
• instroom en motievenonderzoeken 2015-2016; maatregelen m.b.t. toename instroom;
• werkdruk, mee n.a.v. het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en resultaat onderzoek Integron;
• ontwikkeling stafafdeling;
• verkiezing MR-leden;
• ontwikkeling samenwerkingsverband basisscholen/Pabo in Scope; en toekomst van lerarenopleidingen;
• regeling en reglement Duurzame inzetbaarheid en de implementatie daarvan.

Horizontale verantwoording
Hogeschool Viaa hecht groot belang aan goed overleg met haar omgeving of, om in governance-termen te spreken: zij kent de waarde van de
horizontale verantwoording en dialoog. Bij het ontwikkelen van beleid wordt stakeholders naar hun mening gevraagd over de koers van (een
onderdeel van) de hogeschool. Zo zijn bij de ontwikkeling van het Strategisch plan naast medewerkers en leden van de MR en de RvT ook vertegenwoordigers van toeleverende scholen, stage-instellingen (afnemend werkveld) en studenten betrokken. Resultaten van de gesprekken zijn
verwerkt in de definitieve tekst van het in 2013 vastgestelde Strategisch Plan 2013-2016. In het kader van een scenario-analyse zijn diverse deskundigen gevraagd om over trends, ontwikkelingen en scenario’s voor Hogeschool Viaa mee te denken. De resultaten daarvan zijn vastgelegd
in conceptscenario’s, ook in het kader van de overeengekomen Prestatieafspraken met de staatssecretaris en het Hoofdlijnenakkoord van OCW
met de Vereniging Hogescholen aangaande het profiel van Hogeschool Viaa. Het voorstel Prestatieafspraken is voordat het werd vastgesteld
besproken met een aantal stakeholders, specifiek van opleidingen van Viaa. Het overleg leverde zinvolle suggesties op voor aanpassingen van
het plan, waar overigens met waardering over gesproken werd. Dit proces is afgerond met de vaststelling van een doelscenario, de formulering
van het Strategisch plan 2013-2016 en het voorstel Prestatieafspraken.
In toenemende mate functioneert de hogeschool in netwerken. Daarbij behoort een toename van de horizontale verantwoording, zowel op
het niveau van de hogeschool als op het niveau van de academies. Voor het laatste geldt dat de academies structuren kennen waardoor deze
verantwoording geborgd is. In 2015 is het beleid Horizontale dialoog geformaliseerd, als gevolg van de governance afspraken.
Op het niveau van de opleidingen fungeren opleidingscommissies, conform art 10.3c WHW. Deze commissies bestaan uit docenten, studenten
en werkveldcommissies (vertegenwoordigers uit het werkveld). De taken van deze commissies zijn vastgelegd in het algemeen deel van het
Studentenstatuut en de specifieke delen van de Onderwijs- en Examenregeling (OER). Deze commissies hebben een adviserende functie ten
aanzien van het opleidingscurriculum. Studenten worden betrokken bij de evaluaties van de opleidingen; voorstellen voor verbetering worden
met hen besproken. In het kwaliteitszorgsysteem is ook voorzien in evaluaties door middel van onderzoek onder afgestudeerden, stage-instellingen, stagebegeleiders en werkgevers.
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Rond de lectoraten zijn adviesgroepen georganiseerd: vertegenwoordigers vanuit het werkveld en de wereld van de wetenschap adviseren de
lector en de kenniskring over het onderzoeksprogramma; dit is onderdeel van het kwaliteitszorgsysteem onderzoek.
Voor de adviesdiensten wordt structureel contact onderhouden met klanten. Regelmatig spreken directeuren, coördinatoren en/of contactpersonen (groepen) klanten/cursisten. Vanwege het grote belang dat de hogeschool hecht aan de inbedding in de maatschappelijke- en werkcontext zijn er daarnaast veel formele en informele contacten met stakeholders die actief betrokken worden bij het beleid van de academies.
Voorbeelden daarvan zijn contacten rond stages, gezamenlijke projecten en contacten met andere kennisinstellingen. In de verslaggeving van
de academies (hoofdstuk 3) is daarover relevante informatie te vinden. U kunt daarin ook meer lezen over conferenties, symposia, studiedagen
met externen, onderzoek voor gemeenten en dergelijke.

College van Beroep voor de examens
Het College heeft in 2015 twee beroepsschriften ontvangen (in 2014 vier). Eén zaak is gestaakt omdat betrokkene naar een andere hogeschool
is vertrokken en geen behandeling bij het College meer wenste. In de tweede zaak is een minnelijke schikking tot stand gekomen.

Examencommissies

Klachtenmeldpunt Hogeschool Viaa
Het Klachtenmeldpunt van Hogeschool Viaa heeft in 2015 één klacht behandeld (in 2012 ook één, in 2013 drie, in 2014 één), zo blijkt uit het
jaarverslag 2015 van dit meldpunt. De klacht is volgens de geldende procedure en uiteindelijk naar tevredenheid afgehandeld.

Aan elke opleiding is een examencommissie verbonden. De opleidingen van Social Work en Theologie hebben een gezamenlijke commissie.
Doelen en taken van examencommissies zijn omschreven in het Algemeen deel van het Studentenstatuut en verder uitgewerkt in de opleidingsspecifieke delen.
Er zijn voor examencommissies de afgelopen jaren naast het cijfermatig verwerken van studieresultaten en -punten heel wat taken bijgekomen.
Het gaat in essentie veel meer om het borgen van de kwaliteit van toetsen en het eindniveau van de opleiding. Immers, studenten, werkveld,
en dus de samenleving, moet absoluut kunnen vertrouwen op de waarde van diploma’s. De examencommissie formuleert en bewaakt de eisen
en processen die nodig zijn om die garantie te kunnen geven. Aan de examencommissies is een juridisch geschoold ambtelijk secretaris verbonden. Deze is werkzaam voor de drie commissies en vervult daarmee ook de rol van bruggenbouwer. Binnen de hogeschool is verder gewerkt
aan uniformering van de Onderwijs- en Examenregelingen (OER-en), de werkwijzen en procedures. Daartoe is onder andere het tweemaandelijks centraal overleg tussen de leden van de drie examencommissies en de opleidingsdirecteuren ingesteld. Besproken werden zaken als scholing van leden examencommissies (zo is er door alle leden een training van Hobeon gevolgd), specifieke casussen, profielschetsen voor leden
examencommissies en ook voor examinatoren. Aan de hand van de profielschets examinatoren is eind 2015 ICE geselecteerd als aanbieder
voor de BKE/SKE-cursus voor Viaa. Vanzelfsprekend komen deze thema’s ook aan de orde in het docentenoverleg van elke opleiding.
Hiernaast zijn in het kader van verdere harmonisering binnen de hogeschool in nauw overleg met onder andere de examencommissies de
formats voor het Studentstatuut en voor de OER op diverse punten aangepast. Aanpassingen komen voort uit een centrale inventarisatie van
punten, waarbij ook regelgeving en adviezen van buiten de hogeschool en wensen vanuit de opleidingen worden betrokken. Uiteraard volgen
de voorstellen het reguliere besluitvormingsproces. Van al deze wijzigingen wordt verantwoording afgelegd in een document dat voor elke
student vrij opvraagbaar is.
Elke examencommissie heeft een extern lid. Eén van de examencommissies heeft op dit punt afspraken gemaakt met Hogeschool Windesheim.
Examencommissies van beide scholen vergaderen twee keer per studiejaar gezamenlijk, en voeren een eindniveau-audit uit.
Bovendien is de samenwerking binnen de hogeschool tussen de examencommissies en de toetscommissies verder uitgebreid, halfjaarlijks is er
afstemming en overleg in een gezamenlijke bijeenkomst.
Naar aanleiding van de Viaa-breed vastgestelde Leidraad voor Toetsing & Beoordeling is in 2015 een centraal overleg Toetscommissies ingesteld. Doel van dit overleg is om de leidraad gezamenlijk om te bouwen naar een Viaa Toetskader. Dit gebeurt in combinatie met de cursus SKE
die in 2016 gestart is.
Uiteraard hebben de examencommissies zich bezig gehouden met het al dan niet verlenen van vrijstellingen, aangepaste studieroutes, fraude
etc. Uit de jaarverslagen van de examencommissies blijkt dat bij de opleidingen geen assessments zijn afgenomen waarbij EVC’s zijn vastgesteld. Overigens wordt de inhoud van die verslagen ook tijdens het gezamenlijke overleg van directeuren en examencommissies besproken.
Leidinggevenden en managementleden (of andere functionarissen met een financiële verantwoordelijkheid binnen de instelling) zijn in Viaa
geen lid van een examencommissie.
Uit de verslagen van de examencommissies blijkt dat in het studie jaar 2014-2015 de volgende aantallen diploma’s zijn verstrekt:

				

2014-2015

2013-2014

2012-2013

Propedeuse diploma’s

311		

243		

222

Bachelor diploma’s 		

295		

243		

234

Het College van Beroep voor studenten
Het College van beroep voor studenten (conform WHW art 7.68) van de hogeschool is in 2012 opgeheven. Gelet op de zeer geringe mate waarin er gebruik van werd gemaakt werd besloten dit ‘eigen’ college niet langer in stand te houden. De rechtsgang voor studenten is voldoende geborgd door het College van Beroep hoger onderwijs in Den Haag. In 2015 zijn geen zaken aan dit college voorgelegd, evenals in 2014 en 2013.

Geschillenadviescommissie
Voor studenten is er, ten slotte, nog de Geschillenadviescommissie (conform WHW art 7.63a). Deze commissie heeft in het verslagjaar geen
meldingen van het CvB ontvangen, ter advisering. De drie klachten die in 2015 werden ingediend konden in goed overleg worden afgehandeld
(in 2014 was er één klacht; in 2013 geen).
Bezwarencommissie functiewaardering
Medewerkers kunnen zich wenden tot de Bezwarencommissie functiewaardering hbo en de Commissie van beroep voor voortgezet en hoger
beroepsonderwijs van het LVGS (Landelijk Verband van Gereformeerde Schoolverenigingen). In 2015 zijn er (evenals in 2014 en 2013) geen
klachten ingediend.
Klachtenregeling Gereformeerd Onderwijs en de Geschillencommissie Medezeggenschapsorganen
Daarnaast zijn er voor studenten en medewerkers de Klachtenregeling Gereformeerd Onderwijs en de Geschillencommissie Medezeggenschapsaangelegenheden. Ook deze commissies hebben in het verslagjaar, evenals vorige jaren, geen klachten ontvangen.
Vertrouwenspersonen
Hogeschool Viaa heeft één externe en twee interne vertrouwenspersonen. Zij verrichten preventieve en curatieve activiteiten. Voor wat betreft
de preventieve activiteiten gaat het om voorlichting over sociale veiligheid aan alle eerste jaarstudenten, voorbereiding van een werkvorm
gedragsregels en overleg met studentbegeleiders. Uit het jaarverslag van de vertrouwenspersonen blijkt dat zij in 2015 één klacht hebben
ontvangen (in 2014 vier, in 2013 drie): het betrof een verzoek om ondersteuning te bieden bij een interne klachtroute. Daarnaast ontvingen
zij vijf meldingen (in 2014 ook vijf, in 2013 twee): daarbij ging het om gevoelens van sociale onveiligheid en intimidatie op de stageplaats. De
vertrouwenspersonen kregen zes procedurevragen (in 2014 geen, in 2013 één) en acht overige vragen. De categorie ‘overig’ omvat voornamelijk activiteiten met een hulpverlenend karakter (bijv. zorg en advies bij persoonlijke problemen van studenten of problemen in de thuissituatie). Het gaat hier om een aantal studenten met persoonlijke problemen, of die zorgen hebben over hun thuissituatie en zoeken naar hulp. De
vertrouwenspersoon luistert en bespreekt met de student hoe de problemen aangepakt kunnen worden. In een aantal gevallen wordt gezocht
naar gespecialiseerde hulp en wordt de student doorverwezen.

Profileringsfonds
In het Algemeen deel van het Studentenstatuut van Hogeschool Viaa is beleid geformuleerd met betrekking tot het Profileringsfonds. Daarbij
gaat het om de financiële ondersteuning voor studenten op grond van artikel 7.51 WHW. In 2015 zijn zeven aanvragen ingediend (in 2014 vier)
en gehonoreerd. Bijdragen zijn verleend op grond van de volgende redenen:
• Vertraging opgelopen wegens persoonlijke omstandigheden (vier keer)
• Bestuursfunctie (drie keer)
De financiële gegevens zijn opgenomen in hoofdstuk 9, Financien.

Studentenpastoraat
Hogeschool Viaa heeft twee studentenpastors in dienst die samen 0,6 fte formatie hebben.
In 2015 is de cursus ‘Geloof en Identiteit’ twee keer gegeven. Hier hebben in totaal 19 studenten aan deelgenomen.
In de introductieperiode voor nieuwe studenten zijn er 16 introductielessen gegeven.
Gedurende het jaar zijn er 85 studenten begeleid door de studentenpastors. In totaal hebben er 393 gesprekken plaatsgevonden. Dat is per

Klachten en beroepsprocedures
Studenten en medewerkers van Hogeschool Viaa mogen bij een geschil of klacht rekenen op een onafhankelijke beoordeling en een rechtvaardige uitspraak.
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student gemiddeld 4 à 5 gesprekken.
Hieronder een overzicht welke onderwerpen de begeleiding betrof (sommige studenten zijn op meerdere thema’s begeleid):
Thema’s:

Jaarverslag 2015 instelling Gereformeerd Hoger Onderwijs Zwolle
Gegevens van de instelling
De instelling verzorgt de Bachelor Opleiding in deeltijd tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in Godsdienst, Croho-nummer
35441. Deze bachelor opleiding betreft 240 ECTS en is door de NVAO geaccrediteerd (2013). Ten aanzien van de eigendomsverhoudingen zijn er
geen wijzigingen t.o.v. wat gemeld is in het verslag over 2014. Dat geldt ook voor de financiële soliditeit of de bestuursstructuur van de rechtspersoon. Er zijn ook geen wijzigingen betreffende de rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel.

1- psychisch en sociaal functioneren

24

2- zelfbeeld

20

3-Verlies/rouwverwerking

6

4- (homo)seksualiteit

5

5- seksueel misbruik

5

6- verslaving

1

7- ivm relatie (niet gelovige)

7

8- gezinssituatie

15

De opleiding is gevisiteerd door VBI AeQui op 13 en 22 juni 2012, voor de beperkte opleidingsbeoordeling. De visitatie was gecombineerd met
de visitatie van de opleiding GPW.
Het panel van AeQui was in 2012 lovend over (samenhang in) het onderwijsprogramma en concludeert: ‘Het panel heeft vastgesteld dat de
opleiding aan de hand van het praktisch theologisch concept, het model van Osmer en de leerlijnen een sterk samenhangend programma heeft
opgesteld. De beroepsvorming, theologische verdieping en sociale wetenschappen zijn steeds in onderlinge samenhang in het onderwijs geïntegreerd. Uit alle gesprekken die het panel heeft gevoerd, komt dit als een sterk punt naar voren. Het panel beoordeelt dit aspect dan ook als
excellent’. De kwalificatie ‘excellent’ wordt ook gegeven bij het aspect studiebegeleiding. Dit is in overeenstemming met de uitkomsten van het
eigen kwaliteitszorgsysteem. In 2013 is het accrediteringsbesluit van de NVAO ontvangen. De kwaliteit van de opleiding werd beoordeeld als
voldoende. Uit de beoordeling van het visitatierapport vloeide wel de bestuurlijke afspraak voort om de NVAO te informeren over de ontwikkeling van het toetsbeleid door de examencommissie, voor 1 april 2015. Die afspraak is nagekomen, eind maart 2015 is de rapportage verstuurd.
Van de NVAO ia bericht ontvangen dat die rapportage aan de gestelde eisen voldeed.

9-levens- en geloofsoriëntatie

11

Samenwerking

Overig

4

Visitatie en accreditatie

Ondersteunende diensten
Onder de Facilitaire dienst vallen de mediatheek, systeembeheer en de audiovisuele dienst, de financiële administratie, de afdeling studentenzaken en de afdeling Marketing & Communicatie. Het organisatieschema op de volgende pagina geeft de huidige structuur weer.

Organisatieschema Hogeschool Viaa per september 2015

De opleiding GL tweede graad wordt alleen in deeltijd aangeboden. Een deel van het curriculum wordt in samenhang gevolgd met de door de
instelling Viaa - Gereformeerde Hogeschool (Brin 22HH) aangeboden opleiding Godsdienst Pastoraal Werk. Samen met de bacheloropleidingen
SPH en MWD vallen deze opleidingen onder de academie Social Work & Theologie.
Wat betreft de samenwerking met andere opleidingen is voor het verslagjaar in het bijzonder de curriculumvernieuwing te noemen. Binnen dit
nieuwe curriculum wordt door de opleidingen SPH, MWD, GPW en GL waar mogelijk een gezamenlijk curriculum aangeboden, maar de eigenheid van de opleidingen blijft zichtbaar en is geborgd. De propedeuse van het vernieuwde curriculum is ingevoerd met ingang van studiejaar
2015/2016. Hierna wordt de hoofdfase gefaseerd ingevoerd.
De belangrijkste aanleidingen voor deze curriculumvernieuwing waren:
- in de samenleving zien we een verschuiving van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving, waarbij de focus van de hulpverlener
en godsdienstpastoraal werker meer komt te liggen op ‘zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen voor’. Dit vraagt om een inhoudelijke herziening van
de opleidingen;
- vanuit het Strategisch Plan en de Prestatieafspraken van de hogeschool is als opdracht geformuleerd dat de opleidingen SPH, MWD, GPW en
GL zoeken naar samenwerking waar dat mogelijk is.
Dit heeft er, kort samengevat, toe geleid dat we curricula van de opleidingen hebben herzien. Voor het nieuwe curriculum zijn ontwerpeisen
opgesteld, die zijn te vinden in het kaderstuk Curriculumontwikkeling. We noemen twee voorbeelden: 1: er wordt gewerkt met grotere eenheden en daardoor met minder toetsen (eenheden van 3 à 5 credits), 2: het curriculum moet docentvriendelijker zijn, dat betekent dat er minder
kleine taken zijn dan nu het geval is en er meer ruimte is voor innovatie. Dit werkt door in de taaklasten. Deze ontwerpcriteria zijn opgenomen
naar aanleiding van gesprekken met de medewerkers van de opleidingen, de uitslagen van het Medewerkers Tevredenheid Onderzoek en de
rapporten van de NVAO ten aanzien van werkdruk. Door deze ontwerpcriteria willen we bereiken dat het curriculum overzichtelijker wordt en
dat er meer ruimte bij docenten komt voor zaken waar ze nu te weinig aan toe komen.

Studenten
De opleiding heeft een gering aantal studenten. Per 1 oktober 2015 waren dat er 8 (in 2014: 8). Dit is een potentieel risico voor de continuïteit
van de opleiding. Dit risico wordt verkleind door de gerealiseerde samenwerking met de andere opleidingen binnen de academie.

Stafdiensten
• Controller
• Internationalisering
• Kwaliteitszorg
• Marketing & Communicatie (advies)
• Personeel & Organisatie
• Studentenpastors
12

Facilitaire organisatie
• Catering
• Conciërges
• Financiën
• Interne Organisatie
• Marketing & Communicatie
• Mediatheek

• Receptie
• Secretariaat College van Bestuur
• Studentenadministratie
• Systeembeheer/AV Dienst
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Tabel Gemiddelden voor de meest relevante themascores (NSE-scores voor 2015). Gezien het kleine aantal GL-studenten is in onderstaande
tabel GL gecombineerd met GPW.
Je studie in
Inhoud
het algemeen 		

Algemene
Vaardigheden

Wetenschappelijke
Vaardigheden Hbo

Voorbereiding
Beroepsloopbaan

Hoofdstuk 2

Strategisch beleid

Missie

4,18
4,07
4,30
3,88
					
Docenten
Studiebegeleiding
ToetsingBeoordeling Informatievoorziening

4,12
Studierooster

Studielast

4,06

3,90

3,78

3,63

3,78

3,24

Stage en Opleiding

Stage Ervaring

Studiefaciliteiten

Kwaliteitszorg		

3,61

4,23

3,69

3,71		

Viaa -Gereformeerde Hogeschool heeft vanaf de start van haar bestaan een christelijke identiteit, geworteld in het gereformeerd-protestantisme, en stelt zich bij de uitvoering van haar beleid dienend op naar de gehele samenleving. Uitgangspunt daarvoor is de christelijke overtuiging
dat God zich in Jezus Christus actief toewendt naar mensen en de menselijke samenleving. Gods handelen in de verlossing door Jezus Christus
en de vernieuwing door de Heilige Geest is gericht op de komst van Zijn koninkrijk. Daarin zijn vrede, gerechtigheid, wederkerige betrokkenheid
en zorg voor de medemens weer hersteld, zoals ze ooit waren bedoeld door God. Christenen, die in hun professionele beroepsuitoefening
navolgers van Christus willen zijn, mogen er iets van laten zien dat een ander als je naaste (h)erkennen, in sociale verbanden, binnen en buiten
organisaties, waardevol is voor ieder individu en voor de samenleving.
De hogeschool heeft in haar vigerende Strategisch Plan de volgende missie geformuleerd:
Viaa-Gereformeerde Hogeschool is een centrum van kennis. We leveren vanuit onze identiteit op relevante, inspirerende en professionele
wijze een bijdrage aan de ontwikkeling van (jonge) mensen, ontplooiing van talenten, welzijn en sociale samenhang.
We leiden studenten op en onderzoeken de beroepspraktijk in de sectoren onderwijs, zorg, welzijn, theologie, management en bestuur.
Volgend op opleiding en onderzoek bieden we kennisdienstverlening, vooral in de vorm van (na)scholing en advies.
Wij verbinden onze expertise met de expertise van nationale en internationale partners, om samen te werken aan vernieuwing en verbetering van de beroepspraktijk.

Dit zijn ruim voldoende scores, met uitzondering van de score voor Studielast, die relatief lager is. De cijfers gaven echter geen aanleiding tot
expliciet breed verbeterbeleid.

Naleving van wet- en regelgeving (WHW)

We werken vanuit Bijbelse kaders. We staan in de traditie van het christelijk geloof zoals verwoord in het Apostolicum1 en de drie formulieren van Eenheid2. Op basis hiervan willen we in de context van een open samenleving onze identiteit ontwikkelen en laten doorwerken
in onze praktijk van opleiding, onderzoek en kennisdienstverlening.

Terzake van de zogenaamde NRTO-checklist kan geconstateerd worden dat hieraan wordt voldaan. De Onderwijs- en Examenregeling is bij
studenten bekend via de studiegids, de regeling is ook te raadplegen op het intranet en via de website van de hogeschool
De examencommissie voor de opleiding GL is tevens examencommissie voor de verschillende opleidingen binnen de academie Social Work &
Theologie.
Leden van de examencommissie in 2015: vijf docenten van verschillende opleidingen en één extern lid. De commissie wordt ondersteund door
een juridisch geschoolde ambtelijk secretaris.
Het College van Beroep voor de examens van Hogeschool Viaa behartigt ook zaken vanuit de opleiding tot Godsdienstleraar. Er zijn in 2015
geen zaken behandeld voor deze opleiding.
De regelingen voor de opleiding zijn opgenomen in het Studentenstatuut OER Bachelor GPW en GL (2015-2016).
Het vrijstellingenbeleid wordt bewaakt door de examencommissie en is transparant.
De informatievoorziening naar studenten is effectief en transparant georganiseerd
Hieronder worden de rendementscijfers weergegeven. Deze fluctueren nogal, aangezien het om erg kleine aantallen studenten gaat.

Studiesucces
Tabel Uitval 1e jaar
		

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1e jaars

20,0%

57,14%

50,0%

50,0%

50%

0%

0%

Tabel Uitval bachelor
		

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Bachelor

50%

28,57%

0%

0%

0%

0%

0%

De missie van Viaa -Gereformeerde Hogeschool is kortweg samen te vatten met ‘Als je gelooft in je werk!’.

Wat betreft de identiteit is die korte missieformulering uitgewerkt in het Identiteitsdocument van Hogeschool Viaa. ‘Als je gelooft in je werk’
verwijst allereerst naar de basis van waaruit wij in de hogeschool willen werken: ons geloof in Jezus Christus. De missie heeft een tweede laag,
namelijk dat het geloof ook betekenis heeft voor het werken in de beroepspraktijk. De derde laag is de overtuiging dat de betekenis die we
vanuit dat geloof geven aan onze sociale en maatschappelijke omgeving van belang is voor de werkvelden waar Hogeschool Viaa zich op richt.
We willen een geprofileerde bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de werkvelden, in een open samenleving, met respect voor andersdenkenden. Daarin komt de waarde ‘ondernemerschap’ tot uiting.

Kernwaarden
Het ondernemende krijgt vorm in het proces van kennisontwikkeling. We zijn daarbij gericht op sociale innovatie. Bovendien zijn we vanuit
onze christelijke identiteit waarden-gedreven in de omgang met mensen en organisaties en met onze omgeving (duurzaamheid). Het betekent
ook dat we nadrukkelijk over de muren van onze organisatie heen kijken. We mengen ons in discussies en nemen deel aan ontwikkelingen
buiten onze instelling. We zoeken vanuit onze identiteit naar betekenisgeving. Studenten, partners, klanten en stakeholders mogen een betekenisvolle bijdrage verwachten aan de zingeving en de vormgeving van hun professioneel handelen. Van hieruit richten wij onze organisatie in: de
opleidingen en daarbij behorend onderzoek staan centraal, (na)scholing en advisering zijn daarvan afgeleid.
Concreet verbinden we aan de missie een aantal kernwaarden voor de organisatie. Deze waarden komen voort uit onze identiteit. Ze vormen
de basis voor de samenwerking met onze stakeholders, vooral ook met de werkvelden, en natuurlijk breder in de samenleving. In het Instellingsplan zijn de kernwaarden nader geduid. Hier volstaan we met ze te noemen:
• Wij werken uit bezieling
• Wij zijn dienstbaar en respectvol
• Wij tonen eigenaarschap
• Wij tonen moed

Visie
Tabel Rendement
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

80,0%

33,33%

11,1%

0%

30,0%

10%

28,5%

50,0%

We bouwen de hogeschool verder uit tot een centrum van kennis voor professionele ontwikkeling, waarin de meerwaarde van ‘geloven in
je werk’ in de opleiding geïntegreerd aangeboden en doorlopend nader onderzocht en uitgewerkt wordt. Kennis en identiteit zijn stevig aan
elkaar verbonden. ‘Als je gelooft in je werk’ geeft dat perspectief op de praktijk en op de wijze waarop die praktijk kan bijdragen aan zingeving van mensen in hun diverse situaties. En vice versa: vanuit dat perspectief kan het zingevingsproces van mensen in hun context worden
onderzocht en begrepen, en vertaald naar de inrichting van de praktijk. Die bijdrage van identiteit is niet in de eerste plaats theoretisch, maar
gebaseerd op kennis van de praktijk en kennis van maatschappelijke ontwikkelingen. We richten ons daarom op kennisontwikkeling waarin
opleiding, onderzoek en advies elkaar versterken en waar - vanuit een kritische reflectie op de maatschappelijke context van de beroepsuitoefening - de verbinding tussen persoon, professie, instelling, maatschappij en identiteit de focus is.

De Apostolische geloofsbelijdenis die in twaalf artikelen de kern van het christelijk geloof samenvat.
De geschriften die in de 16e en 17e eeuw zijn ontstaan tijdens de Reformatie, namelijk: de Heidelbergse Catechismus (1563), de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561) en de Dordtse
Leerregels (1618-1619).

1
2

14

15

Opleiden

Thema 3: Valorisatie

Wij leiden studenten op voor het beroep van hun keuze, in afstemming en samenwerking met het werkveld. Bovendien willen we studenten
bewegen om vanuit hun christelijk geloof betekenis te geven aan het beroep. Daarin krijgen zij veelal te maken met mensen die in de knel
komen in de steeds veranderende samenleving, mensen die zorg nodig hebben of jongeren die in hun leer- en gedragsontwikkeling moeten
worden (be)geleid. Hogeschool Viaa heeft vanuit de identiteit gekozen voor opleidingen voor beroepen die gericht zijn op mensen in vaak
kwetsbare posities en jongeren in ontwikkeling: dat zijn de werkvelden onderwijs, zorg, welzijn en theologie. Vanuit de reflectie op de beroepspraktijk en maatschappelijke vraagstukken willen wij ook bijdragen aan de professionele ontwikkeling op het gebied van management,
personeel en bestuur in deze werkvelden.

8.	de samenhang tussen beroepsuitoefening, onderzoek en ondernemingszin te versterken door studenten, alumni en werkveldvertegenwoordigers gericht bij het onderzoek van lectoraten en kenniskringen te betrekken;
9.	te participeren in zwaartepuntvorming op de ‘Grand challenges’ ‘gezondheidszorg, demografische veranderingen en welzijn’ en ‘inclusieve,
innoverende en veilige samenlevingen’ door deel te nemen aan initiatieven gericht op de vormgeving van Centers of Excellence gericht op
versterking van het professioneel handelen ten aanzien van opvoeding & toerusting, zorg & participatie, gemeenschapsvorming & zingeving;
10.	de valorisatie te versterken door uitkomsten van activiteiten gericht ter beschikking te stellen door middel van na- en bijscholing, advisering en begeleiding en publicaties ten behoeve van beroepsgroepen, werkvelden en het algemeen publiek;

Onderzoek

Thema 4: Bedrijfsvoering

Hogeschool Viaa wil het bestaande onderzoek versterken en kennis ontwikkelen en delen. Daarvoor is hogeschool-breed gezamenlijk onderzoeksbeleid ‘Bezielde Professionaliteit’ gedefinieerd, in aanvulling op wat er binnen de academies gericht op de specifieke werkvelden is
geformuleerd. Daarbij gaat het om kennis over vraagstukken die uit de beroepspraktijk voortkomen of die ontstaan door de dynamiek van
maatschappelijke veranderingen en gewijzigd bestuurlijk beleid. Externe relaties (onder andere het werkveld) worden direct betrokken bij de
uitvoering van zowel onderwijs als onderzoek, zodat de hogeschool een plaats heeft in een diversiteit van netwerken van kennisuitwisseling.

Hogeschool Viaa ziet vanuit de identiteit van de instelling voor zichzelf en voor christenen een duidelijke maatschappelijke opdracht. We willen
daarom daar waar realistische kansen liggen voor nascholing en adviesdienstverlening ondernemend zijn, met een beperkt risicoprofiel. Zo
willen we vormgeven aan onze maatschappelijke opdracht, wel grotendeels gericht op de werkvelden van onze opleidingen. Anders gezegd: we
richten ons daarbij op adviesdiensten die een logische samenhang hebben met het kennisdomein van de hogeschool, en die bij kunnen dragen
aan de kenniscirculatie in en om de opleidingen.

11.	de vastgestelde financiële doelstellingen per kalenderjaar te behalen, gekoppeld aan de Prestatieafspraken;
12. gedurende de planperiode een bescheiden groei van studenten te behalen;
13.	een minimaal bescheiden toename van betaald onderzoek en scholing/advies te realiseren met in principe een positief financieel rendement;
14.	de verhouding tussen de inzet van middelen voor de overhead en het primair proces te verlagen. Kern bij deze verlaging is de wijziging van
een product- en aanbodgestuurde opstelling naar een klant- en vraaggestuurde opstelling in met name de ondersteuning en waar mogelijk
uniformering van ondersteunende processen;
15. een geografische en/of identitaire partner te vinden waarmee duurzaam wordt samengewerkt;
16. de huidige locatie ingrijpend te renoveren;
17.	de efficiëntie van bacheloropleidingen te versterken door samenwerking tussen de verschillende opleidingen te realiseren (academie-overstijgend);
18.	het onderwijsaanbod voornamelijk in te richten op (in gedifferentieerde vorm aan te bieden) bachelor-opleidingen, en daarnaast masteropleidingen in samenwerkingsverbanden aan te bieden en uit te voeren.

Instellingsplan

Bereikte resultaten

Zoals al aangegeven, de hierboven vermelde missie en visie zijn ontleend aan het Instellingsplan van de Gereformeerde Hogeschool 2013-2016.
Het Instellingsplan is ontwikkeld in interactie met het werkveld, medewerkers en studenten.
Voor de input van het Strategisch Plan is mee gebruik gemaakt van het voorstel Prestatieafspraken met OCW (mei 2012). Het voorstel Prestatieafspraken en het Strategisch plan 2013-2016 staan op onze website: www.viaa.nl.

Om te borgen dat de gekozen strategische koers (ook via de Prestatieafspraken) wordt uitgevoerd is een overzicht opgesteld van de concrete
ambities en doelen in een (meerjaren-)Uitvoeringsplan (vastgesteld: juni 2013). Het Uitvoeringsplan wordt ook gebruikt in de monitoring van
wat per periode bereikt moet zijn. In de kwartaalrapportages is ook kwalitatief inhoudelijke informatie opgenomen aangaande de ambities en
plannen in het Uitvoeringsplan, inclusief de zogenaamde Prestatieafspraken. Niet elke kwartaalrapportage bevat dezelfde informatie: de hoeveelheid en soort informatie per kwartaal wisselt. Daar is een schema voor opgesteld.

Kennisdienstverlening

Profiel en ambities
Hogeschool Viaa is een multi-sectorale hogeschool met een duidelijk christelijke identiteit die zich als doel stelt uiteindelijk een bijdrage te
leveren aan de bevordering van een duurzame kwaliteit van het menselijk samenleven.
De hogeschool streeft dit doel na door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs in de sectoren Educatie, Gedrag & Maatschappij
en Health Care, het doen van praktijkgericht onderzoek op die terreinen en het bieden van ondersteuning aan de betrokken werkvelden, instellingen en actoren op die terreinen door na- en bijscholing en daarmee verbonden advisering.
De relatie tussen de drie hoofdactiviteiten is zodanig dat de primaire hoofdactiviteit ‘onderwijs’ in de sectoren Educatie, Health Care en Gedrag
en Maatschappij wordt ondersteund door onderzoek georiënteerd op versterking van de beroepspraktijk van professionals en instellingen.
Uitkomsten van onderwijs en onderzoek worden daarnaast ook ter beschikking gesteld aan de professionals en de werkvelden middels na- en
bijscholing en aanpalende kennisdienstverlening. De drie hoofdactiviteiten zijn ten opzichte van elkaar leverancier van informatie over nieuwe
vraagstukken en antwoorden. Daarmee worden de externe relaties direct betrokken bij de uitvoering van de drie hoofdactiviteiten, zodat de
hogeschool een positie inneemt in een diversiteit van netwerken van kennisuitwisseling. De (financiële, personele en facilitaire) middelen worden volgens bovenstaande prioritering ingezet.
De hogeschool heeft (themagewijs) de ambitie om:

Thema 1: Identiteit
de levensbeschouwelijke identiteit van de hogeschool blijvend en duurzaam te doordenken, gekoppeld aan een nieuwe naam per medio 2013;

Thema 2: Kwaliteit

In de Kaderbrief 2015/cq de Hoofdlijnen van het financiële beleid 2016 is gesteld dat het financiële rendement van de hogeschool 3% moet
zijn. De streefnorm voor solvabiliteit is minimaal 25%, de liquiditeitsratio minimaal 1. Dat is het beleid voor de komende jaren (net als voor de
jaren 2011-2013), waarmee bereikt moet worden dat de hogeschool financieel gezond blijft. De rendementsdoelstelling voor 2014 (- 1,7%) is
niet gehaald (terwijl dat wel het geval was in 2011 - 2013). Voor 2015 is deze doelstelling wel behaald (+ 3,6%). In hoofdstuk 9, Financiën, wordt
nader op het financieel resultaat ingegaan.
Een volgende belangrijke conclusie kan (net als in 2013) zijn dat het primaire proces voor studenten, opleidingen, onderzoek en de voor 2015
beoogde adviesdienstverlening goed kon worden gecontinueerd. Van de resultaten, waarvan vele als prima te duiden zijn, wordt in de verschillende onderdelen van dit jaarverslag verder verslag gedaan.
In de volgende hoofdstukken worden resultaten en activiteiten van voornamelijk de academies beschreven. In hoofdstuk 3, Onderwijs en Onderzoek, wordt een kwalitatieve duiding gegeven.
We presenteren hieronder in schema beknopt de stand van zaken per ambitie en vervolgens een overzicht van de stand van zaken van de afgesproken indicatoren in het kader van de Prestatieafspraken.
Als geheel kan de conclusie zijn: wat we ons hadden voorgenomen gaat in de richting van realisatie in 2016, op mogelijk enkele punten na. Op
2016 hebben we ons gericht.
Zoals al bij de midterm-review ten aanzien van de Prestatieafspraken door de Vereniging Hogescholen is aangegeven, en ook door ons bij de
Review Commissie, is er sinds de start van de prestatieafspraken wel sprake van gewijzigde omstandigheden (dat herhalen we hier niet). Dat
leidt er bij ons toe dat er iets meer tijd nodig is voor het bereiken van enkele Prestatieafspraken dan het moment van 31 december 2015. Ten
behoeve van de Review Commissie wordt nog een aanvullende toelichting gegeven op de stand van zaken afspraken medio 2016.

1.	het huidig niveau van de onderwijskwaliteit te handhaven (op hogeschoolniveau) en te versterken op onderdelen binnen de sectoren; het
kwaliteitsbeleid uit te werken vanuit de verschillende stakeholdersperspectieven;
2.	het niveau van het kwaliteitszorgsysteem van het onderzoek te verhogen naar de standaarden van het VKO, inclusief daarmee verbonden
samenwerking met nationale en internationale partners;
3. de internationale inbedding van het onderzoek te versterken; het vigerende internationaliseringsbeleid van de opleidingen voort te zetten;
4. de samenhang tussen de lectoraten te versterken door de vormgeving van een hogeschool-onderzoeksprofiel;
5.	de samenhang tussen onderzoek, opleiding, advies en nascholing te versterken door meer combinaties van docenttaken en onderzoekstaken vorm te geven;
6.	ondernemerschapsonderwijs aan te bieden toegespitst op het functioneren in publieke sectoren en binnen (grotendeels) publieke vormen
van bekostiging;
7. een Viaa-breed professionaliseringplan op te stellen met daarin aandacht voor actuele HRM-vraagstukken en de nieuwe professionaliteit;
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Ambities
Thema 1

Identiteit

1.

Nieuwe naam

Benoemingsbeleid

Thema 2
2.

Eind 2015
Gereed: juli 2013

Gereed januari 2014

4.
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De besluiten aangaande aanpassing van
het benoemingsbeleid zijn genomen in december 2014. Deze besluiten zijn verwerkt
in diverse documenten, waaronder de
statuten (via statutenwijziging).

Hogeschoolonderzoeks-profiel

6.

Combinaties van docenttaken en onderzoekstaken

7.

Ondernemerschapsonderwijs binnen
non-profits

8.

ViaaProfessionaliseringsplan

Thema 3

Valorisatie

9.

Betrekken studenten,
alumni en werkveld bij
onderzoek

Plan gereed 2013

Gerealiseerd

Gerealiseerd

De samenhang tussen de lectoraten is versterkt door de ontwikkeling en vormgeving
van het hogeschool-onderzoeksprofiel (zie
ook punt 3). Dat is verwerkt in het hogeschoolbrede onderzoeksbeleid (begin 2014
vastgesteld) en kenniscentrum Bezielde
Professional gestart

Gerealiseerd

Onderdeel van het herijkte onderzoeksbeleid is het versterken van de samenhang
tussen onderzoek, opleiding en kennisdienstverlening. In de verschillende academies zijn die combinaties van docenttaken
en onderzoekstaken gerealiseerd; zie ook
hoofdstuk 3, Onderwijs en onderzoek.

Gerealiseerd

Binnen elke academie is in het studiejaar
2014/2015 ondernemerschapsonderwijs
aangeboden. Binnen SW&Theologie is via
een pilot een module in het studieprogramma opgenomen, bij de Pabo ook, en
bij HC is het ondernemerschapsonderwijs
ingebed in het onderwijs, als een rode
draad. Het gaat vooral om het bevorderen
van ondernemendheid.

Gerealiseerd

Is vastgesteld in 2013, en is sindsdien in
uitvoering (zie onder andere ook hoofdstuk 5, Personeel). In uitvoering.

Gerealiseerd
en geeft goede resultaten

Kwaliteit
Handhaven
kwaliteitsniveau

Doorlopend

Kwaliteitsbeleid

3.

In april 2014 is de gekozen nieuwe naam
gepresenteerd en per 1 september 2014
formeel ingevoerd, nl. Viaa, met als ondertitel: Gereformeerde Hogeschool. De
nieuwe naam is middels een statutenwijziging vastgelegd.

5.

Onderzoek op VKOniveau

Herijking Internationaliserings-beleid,
waaronder internationale inbedding van het
onderzoek

Plan gereed 2013

Met alle deeltijdstudenten zijn intakegesprekken gevoerd. In 2014 is de zgn. Studiekeuzecheck ingevoerd, gestructureerd
via een regeling. Met reguliere voltijdstudenten worden vroegtijdig intakegesprekken gevoerd als hun intakeformulier daartoe aanleiding geeft. Sinds 2013 kent de
HBO-V een decentrale selectie, die wordt
doorlopen door alle studenten voltijd en
deeltijd die starten in het propedeuse jaar.
De gezamenlijke afstudeercoördinator

Gerealiseerd

voor de sociale en theologische opleidingen is aangesteld. Zie verder de indicatoren uitval, switch, bachelor-rendement en
kwaliteit/excellentie.
Voor de primaire processen zijn de visie
op en de systemen van kwaliteitszorg
ge-update. Besluitvorming is begin 2014
afgerond.
Het kwaliteitszorgsysteem functioneert
goed.

Gerealiseerd

Het Viaa onderzoeksbeleid is drastisch
aangescherpt en verder uitgewerkt, rond
het thema Bezielde Professionaliteit. Het
handboek Kwaliteitszorg Onderzoek is
geheel herzien. De onvoorwaardelijke
validering door de VKO is behaald in april
2014.
Het kenniscentrum ‘Bezielde Professionaliteit’ is in 2014 gestart en in 2015 nader
aan het werkveld en belangstellenden
gepresenteerd.

Gerealiseerd

10.

Participatie Centers of
Expertise

Het internationaliseringsbeleid is in 2013
herijkt. In samenhang met het onderzoeksbeleid. In mei 2014 is het activiteitenvervolgplan internationalisering vastgesteld
als vervolg op het in 2013 vastgestelde
projectplan. Is in uitvoering. (zie hoofdstuk
Internationalisering)

Gerealiseerd

11.

Versterking valorisatie

Start 2014/2015

gerealiseerd

Is beleidsmatig voor gezorgd en geborgd onder
andere via de documenten genoemd onder 3,
4 en 5; meer info ook in
hoofdstuk 3, Onderwijs
en onderzoek.
Viaa participeert in het Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap; voor 2015
en 2016 heeft de minister geen subsidie
toegekend op grond van advies van de Reviewcommissie. Wel is op basis van andere
subsidiebronnen (OCW, m.n. lerarenagenda) subsidie gegeven voor voortgang
CEPM. De samenwerkende instellingen
gaan door met CEPM. Gelden voor 2016
zijn ook toegekend op basis van verantwoording over werkzaamheden 2015.
In het traject ontwikkeling en herijking Viaa
onderzoeksbeleid zijn
indicatoren vastgesteld
die de versterking valorisatie weerspiegelen.

De realisatie is
anders geworden dan via
het systeem
van een centre
of expertise
(zie uitvoeriger verslag
hieronder)

Gerealiseerd
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Thema 4

Bedrijfsvoering

12.

Financiële
doelstellingen

13.

14.

Studentengroei

Toename betaalde kennisdienstverlening, met
positief rendement

Indicatoren
De kostenbeheersing is op orde. 2015 is
met een batig saldo afgesloten; solvabiliteit
(ruim boven 25%, nl. 41%) en liquiditeit
(ruim boven de 1.0; nl. 1,44%). De indicatoren zijn ook in 2015 gehaald; zie verder de
jaarrekening 2015.

Gerealiseerd

Viaa streeft in de planperiode een bescheiden groei na. Die was gecentreerd rond
2,5% groei per jaar. Dat zou uitmonden in
ten opzichte van 2011-2012 een 1500-1600
studenten in 2016. Per 1 oktober 2015 was
het totaal aantal studenten 1620.

Gerealiseerd

In de afgelopen jaren is de omzet dienstverlening gedaald, deels door sanering. Het
rendement van de dienstverlening was in
2015 positief.

Verlagen overhead

De ontwikkeling van de ratio OP/OBP gaat
in de goede richting, nl. van 1,53 naar 1,61;
de streefwaarde is >1.63.

Bijna
gerealiseerd

16.

Samenwerking

Met vele partners wordt samengewerkt; is
elders in het jaarverslag over te lezen. De
samenwerking in Radiant is geïntensiveerd,
en wordt geformaliseerd. Een exclusieve relatie met een geografische en/of identitaire
partner is nog niet gerealiseerd.

Deels
gerealiseerd

In het verslagjaar zijn besluiten genomen
om het gebouw in principe in fasen te
renoveren. De kaders daarvoor zijn vastgesteld. Het Definitief Ontwerp is gereed, de
financiering voor de 1e fase zal in voorjaar
2016 gereed zijn. In het voorjaar 2016
wordt besluit renovatie 1e fase verwacht.

Plannen
gereed

Vanaf 2012 is een gezamenlijk Keuzejaar
ingevoerd; op basis van evaluaties is het
Keuzejaar sterk bijgesteld; ging in 2015
niet van start; vanaf september 2014 is het
herziene programma Studium Generale
van start gegaan; de module Ondernemerschapsonderwijs is gezamenlijk voorbereid en bij SW&Theologie ingevoerd per
september 2014; door de gezamenlijke
ontwikkeling van het onderzoeksbeleid is
de samenwerking tussen onderzoek en opleiding mee verbeterd; het taaklastsysteem
ligt onder de loep.

Deels
gerealiseerd

18.

Renovatie gebouw

Efficiëntie (o.a. via
samenwerking) Viaa
bacheloropleidingen

Omschrijving

Waarde
nulmeting

Waarde
2015

Streef-waarde

Gehaald

Verplichte indicatoren

15.

17.

Indicator

Studiesucces:
uitval

Het aandeel van het totaal aantal
voltijd bachelorstudenten (1e
jaars hoger onderwijs) dat na een
jaar niet meer bij dezelfde instelling staat ingeschreven. *

28,%

27,4%

<25%

Nee
(zie toelichting)

Studiesucces
switch

Het aandeel van het totaal aantal
voltijd bachelor studenten (eerstejaars HO) dat na 1 jaar studie
staat ingeschreven bij een andere
studie bij dezelfde instelling.*

2,4%

1,6%

<5%

Ja

Studiesucces
bachelorrendement

Het aandeel van de voltijd
bachelorstudenten dat zich na
het eerste studiejaar opnieuw
inschrijft bij dezelfde instelling (herinschrijvers) dat in de
nominale studietijd + 1 jaar bij
dezelfde instelling het bachelordiploma behaalt.*

85,5%

76,9%

>80%

Nee
(zie toelichting)

Het percentage scores 4 of 5 (=
‘tevreden’ en ‘zeer tevreden’) op
het NSE-item “Tevredenheid over
je opleiding in het algemeen”.

86%

86%

>80%

Ja

Maatregelen
docentkwaliteit

De ratio van “aantal docenten
met een master of PhD / totaal
aantal docenten”.

60%

65,6%

>70%

Bijna

Maatregelen
onderwijs
intensiteit

Het aandeel voltijd bacheloropleidingen met < 12 geprogrammeerde contacturen (klokuren
per week) in het eerste jaar (of
alternatieve periode op verzoek
instelling). Bij een contactuur
gaat het om de fysieke aanwezigheid van een docent bij een
onderwijsactiviteit, inclusief studiebegeleiding, stagebegeleiding,
tentamens en dergelijke).

0%

0%

0%

Ja

Maatregelen
indirecte kosten

De ratio tussen fte’s onderwijsgevend personeel / fte’s onderwijsondersteunend personeel

1,5

1,61

1,63

Bijna

24,%

22%

24%

Ja

Kwaliteit/
excellentie

Niet verplichte indicatoren

De opleidingen werken met hetzelfde
OER-format, een gezamenlijke kwaliteitszorg commissie en toetscommissie platform; gezamenlijke minor jeugd en zorg.

Maatregelen indirecte kosten

ratio: generieke overhead/totaal
volgens Berenschot

*: gegevens DUO, 6 maart 2015
19.

20

Samenwerking
masteropleidingen

De masteropleidingen die Viaa aanbiedt
worden via samenwerkingsverbanden
aangeboden en uitgevoerd: SEN, MLI, MEL.
Nieuwe masters in samenwerkingsverband
Radiant in voorbereiding

Gerealiseerd
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Toelichting bij verplichte indicatoren
Studiesucces uitval: Bij de Pabo is de uitval 33.8%. Dit is belangrijk hoger dan de streefwaarde 25%, bij de andere opleidingen is de uitval rond
de 25%. Belangrijke oorzaken voor de hogere uitval bij de Pabo zijn het grote aandeel van mbo-studenten in de instroom in relatie tot de aangescherpte toelatingseisen, c.q. de verplichte toetsen voor Aadrijkskunde/geschiedenis/natuurkunde. Daarnaast is er in 2014 een verzwaard
curriculum ingevoerd.
Studiesucces bachelor rendement: bij de opleidingen gedrag en maatschappij is het rendement gedaald naar 67,3%, bij de andere opleidingen
is het rendement hoger dan 80%. Door de veranderingen in het werkveld constateren wij dat het aantal studenten dat vertraagd de stageperiode afsluit is toegenomen. Een andere ontwikkeling is dat studenten minder haast maken om af te studeren doordat er weinig zicht is op een
baan na het afstuderen of juist in de periode van afsturen al een parttime baan hebben waardoor het afstuderen vertraagd.
Maatregelen docentkwaliteit: de streefwaarde is nog niet gehaald; er zijn nog verschillende opleidingstrajecten gaande die binnen afzienbare
tijd afgerond gaan worden. Rekening houdende met nog in opleiding zijnde personen is de verwachting dat bij het huidige personeelsbestand
het percentage in 2016 op 70,7% uitkomt en daarna zal doorlopen tot 72,6 in 2018.
Maatregelen onderwijsintensiteit: gerekend is met het schooljaar 2014/2015 en is uitgegaan van 40 weken. Hierop is in mindering gebracht de
tijd dat studenten op stage zijn. Naast de ingeroosterde lesuren zijn meegenomen als contacttijd: tentamens, studiebegeleiding, introductie etc.
Maatregelen indirecte kosten: gerekend is met het aantal Fte dat ultimo 2015 in dienst is bij de stichting Viaa-GH. Daarbij moet worden aangetekend dat twee medewerkers feitelijk al niet meer bij de stichting Viaa-GH werkzaam waren (formeel zijn zij per maart 2016 uit dienst). Na
verwerking van deze 2 fte zou de ratio 1,66 zijn geweest, daarmee zou de ratio boven de streefwaarde uitkomen.

Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap
In de zomer van 2014 heeft de minister op advies van de Reviewcommissie besloten geen bijdrage aan het CEPM te geven in de jaren 2015 en
2016 uit de middelen voor expertisecentra. Dat betekende echter niet het stopzetten van activiteiten wat betreft het bevorderen van persoonlijk meesterschap: het toezichthoudend bestuur van CEPM heeft besloten dat werk te continueren. In goed overleg met de minister van OCW is
besloten om samen naar een andere opzet en financieringsvorm te zoeken. Op basis van ingediende plannen en projecten heeft de minister besloten subsidie voor 2015 toe te kennen, en ook de middelen voor 2016 zijn inmiddels toegezegd, op basis van de verantwoording over 2015.
De minister vindt het thema waarop het CEPM zich richt - persoonlijk meesterschap (bezielde professionaliteit) belangrijk, ook in het kader van
de lerarenagenda en ontwikkelingen in de jeugdzorg.
Onderwijs is mensenwerk en staat of valt met de gedrevenheid en professionaliteit van de leraar (waar leraar staat kan ook zorgprofessional
worden gelezen). Een leraar kan het verschil maken, maar dat lukt alleen als hij het belang van het kind centraal stelt met aandacht voor de
belangen van ouders, de organisatie en de samenleving. Dat geldt mutatis mutandis voor zorgprofessionals, maatschappelijk werkers, sociaal
pedagogische hulpverleners en bv godsdienst pastoraal medewerkers. Voor deze laatste sectoren wordt binnen hogeschool Viaa de term ‘Bezielde Professional’ gebruikt.
Persoonlijk Meesterschap gaat over jezelf kennen, weten wat je inspireert, waar je voor staat en hoe zich dit verhoudt tot je werkomgeving. Je
weg zoeken en vinden, zorgen dat je in je kracht blijft en dit altijd met het belang van de leerling in gedachten.

Ontwikkeling
Na twee jaar als Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap (CEPM) te zijn aangemerkt is - ook door de Reviewcommissie - geconcludeerd
dat de eisen zoals gesteld aan zo’n center moeilijk of niet te vervullen zijn voor het CEPM. Dit heeft geleid tot het besluit niet langer onder het
regime te blijven vallen van een Center of Expertise en dat heeft vervolgens weer geleid tot ruimte om dat te bewerkstelligen wat bij aanvang
de bedoeling was: een kenniscentrum voor en door opleidingen met de focus op leraren en leerlingen en de zorgprofessional in het brede
jeugddomein. 2015 is dan ook het jaar geweest waarin binnen deze gedachten vele projecten zijn gestart zoals bijvoorbeeld PM in het brede
jeugddomein, PM op de werkplek, een narratieve aanpak, leren met aandacht, de veilige school/respect voor de klas, omgaan met identiteitsspanningen èn bevorderen PM in professionele leergemeenschappen. Dit ondersteunt met de al genoemde subsidie vanuit het ministerie van
OCW.

zijn betrokkenheid van meerdere (onderwijs en/of zorg)instellingen, beoogde gevolgen voor het curriculum, gedegen praktijkonderzoek als
onderlegger, looptijd van maximaal een jaar, de beoogde kennisdeling/verspreiding en of het project gericht is op verduurzaming.
De projecten
In 2015 hebben een zestal projecten gelopen. Het betreft de volgende projecten:
• Omgaan met identiteitsspanningen, een narratieve aanpak
Het doel van dit project is om in nauwe samenwerking met professionals in het onderwijs en de jeugdzorg interventies voor het leren omgaan
met professionele dilemma’s te ontwikkelen. Dit door vier specifieke interventies te ontwikkelen en toe te passen, namelijk coaching, collegiale consultatie, intervisie en collectief leren. Kenmerkend voor deze interventies is dat ze professionals uitdagen om via reflectie en dialoog
hun eigen professionele dilemma’s onderzoeken.
De aanname is dat zij zich hierdoor niet alleen beter bewust worden van hun dilemma’s, maar ook dat ze die zodanig leren interpreteren dat
ze er in professioneel opzicht (beter) mee om leren gaan. Hiervoor is een toolbox ontwikkeld.
• Leren met aandacht
Het project Leren met aandacht beoogt studenten en opleiders handreikingen te geven waarmee de professionele identiteit van studenten
verder ontwikkeld kan worden. Hiervoor is allereerst een procesmodel ontwikkeld, dat in het tweede jaar een inbedding in het curriculum zal
krijgen. Uiteindelijk zal -middels een app- een procesmodel opgeleverd worden met daaraan gekoppeld een bank met levensvragen en een
inspiratiebank, die in meerdere dienstverlenende beroepspraktijken ingezet kan worden.
• De veilige school /respect voor de klas/pabo college tour voor studenten
In dit project zijn video’s gemaakt van gesprekken tussen deskundigen op het terrein van bijvoorbeeld veiligheid, tolerantie en waardenoriëntatie. Deze video’s tezamen met bijpassende lesbrieven zijn beschikbaar voor studenten en worden ingepast in het curriculum van hogescholen.
• Passende professionaliteit in het brede jeugddomein
Dit ontwerpgerichte onderzoek is gericht op een te ontwikkelen interventie/werkwijze met als doel de professionals in onderwijs en jeugdzorg zo toe te rusten dat zij individueel en ook gezamenlijk met een uitgebreid handelingsrepertoire antwoorden kunnen geven op vragen,
problemen en dilemma’s en kritische beroepssituaties. Aan een minor ‘passende professionaliteit’ wordt de laatste hand gelegd.
• Persoonlijk Meesterschap in professionele leergemeenschappen
In dit project worden door middel van onderzoek interventies ontwikkeld waarmee scholen en begeleiders van professionele leergemeenschappen met eigen leervragen op het terrein van persoonlijk meesterschap in het mbo en hbo aan de slag kunnen.
• Persoonlijk Meesterschap op de werkplek
Doel van dit project is om vanuit agency interventies te ontwikkelen om aanstaande en beginnende leraren te leren omgaan met professionele identiteitsspanningen op de werkplek.
2016 en verder
In 2016 zullen enkele projecten die in 2015 zijn gestart worden afgerond en zullen een aantal nieuwe projecten starten. Belangrijk aandachtspunt in 2016 is verder de wijze waarop verduurzaming van het gedachtengoed vorm zal kunnen/moeten krijgen.
Organisatieontwikkeling deelnemende hogescholen
Het spreekt vanzelf dat Persoonlijk Meesterschap/Bezielde professionaliteit in Hogeschool Viaa met en door de eigen medewerkers wordt
vormgegeven. Immers: goed voorbeeld doet goed volgen en juist als opleider maak je het verschil langs de lijn van Persoonlijk Meesterschap/
bezielde professionaliteit. Door het samenwerkingsverband kunnen de opbrengsten direct worden toegepast en bestaat de mogelijkheid elkaar
een spiegel voor te houden met een aanscherping van de gekozen aanpak tot gevolg. Dit laatste is ook direct de opmaat naar een andere wens
die leeft binnen het center: het ontwikkelen en uitzetten van een ‘merkwaarde’ Persoonlijk Meesterschap. Die ‘merkwaarde’ is dan gebaseerd
op het inzichtelijk kunnen maken van de wijze waarop je een minimaal niveau Persoonlijk Meesterschap vorm hebt gegeven in je opleiding.
Het CEPM gaat ook in de komende jaren voor geïnspireerde professionals die trots kunnen zijn op hun beroep.

CEPM
Het Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap is een (virtueel) centrum dat vanaf 2015 vier taken heeft:
1. het platform van debat zijn over Persoonlijk Meesterschap;
2. het beperkt ondersteunen van projecten;
3. het beheren van en communiceren over de projectresultaten;
4. het vervullen van de ‘makelaars’functie voor nieuwe opdrachtgevers.
Het center zelf is een kleine organisatie. Sinds 2015 bestaat het uit drie personen (gezamenlijk 0,9 fte). Daarnaast is vanuit de eigenaren
(opleidingen) een tweehoofdig Dagelijks Bestuur benoemd, voor tactische beslissingen. Het Dagelijks Bestuur legt verantwoording af aan het
Toezichthoudend Bestuur en adviseert inzake strategische keuzes.
Bewust is gekozen voor een beperkte omvang van de bemensing van het center; de ontwikkeling vindt uiteindelijk plaats in de projecten die
worden bemenst door de eigenaren.
Projectprocedure
Ieder project wordt beoordeeld door het center, en bij fiattering voor een deel vanuit het center gefinancierd. Belangrijke beoordelingscriteria
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Hoofdstuk 3		

Onderwijs en onderzoek

Visie
De visie van Hogeschool Viaa op onderwijs heeft een duidelijke relatie met de missie van de hogeschool. Hogeschool Viaa richt zich in opleiden,
onderzoeken en adviseren op wat God voor mensen betekent en welke plaats Hij aan de mens heeft toegekend. Viaa is in die zin een hogeschool met een uitgesproken karakter: wij willen geloven in ons werk. Daarbij staan we niet op onszelf: we onderhouden een intensieve uitwisseling en samenwerking met het werkveld in onze omgeving. In nauwe afstemming met het werkveld gaan we voor een christelijk centrum
van kennis, dat een eigenstandige bijdrage levert aan de ontwikkeling van (jonge) mensen, en de ontplooiing van talenten, welzijn en sociale
samenhang.
Wij bieden onze studenten en cursisten tijdens hun studie meer aan dan de kennis (hoofd) en professionele vaardigheden (handen) die zij
nodig hebben voor de uitoefening van hun toekomstig beroep. Omdat we onze studenten breed willen vormen benaderen we de hele mens
(holistisch) en spreken we ook het hart aan. Om dit te bereiken zetten we, op basis van een brede maatschappijoriëntatie, sterk in op persoonlijke begeleiding en attitudeontwikkeling. We onderhouden persoonlijk contact met onze studenten: zij worden door ons gezien en gekend.
Binnen de hogeschool staan we bovendien uitgebreid stil bij zingevingsvragen: wat betekenen die vragen voor het onderwijs dat wij geven,
voor de student met wie wij werken en voor de kwetsbare mens die de studentin zijn of haar beroepspraktijk treft?
Zo leiden wij studenten en cursisten op tot bezielde professionals. Bezielde professionals zijn mensen die niet alleen beschikken over de nodige
vakkennis en vaardigheden, maar die ook zelfstandig kunnen beoordelen wat in concrete situaties vakinhoudelijk en moreel goed is om te
doen. Het zijn mensen die hun eigen handelen en functioneren kritisch kunnen bevragen en beoordelen. Het zijn mensen die zich weten te
verbinden met wat goed is voor de mensen voor wie zij werken en voor de praktijk waarin zij komen te werken. Zij doen hun werk met hart en
ziel en zijn tot diepgaande verantwoording bereid.
Studeren vraagt om de inzet van zowel de hogeschool als van de student. Als hogeschool creëren wij een uitdagende en prikkelende leeromgeving, maar deze omgeving is niet vrijblijvend. De student draagt zelf de verantwoordelijkheid voor het bereiken van startbekwaamheid voor het
beroep van zijn/haar keuze. Dat vraagt van de student dat hij/zij gemotiveerd is en met elan studeert.

Onderwijs
Opleidingen Hogeschool Viaa op 1 in Keuzegids en Elsevier
De opleidingen van Hogeschool Viaa blijven ook in 2015 landelijk gezien goed scoren. In de Keuzegids Voltijd 2015 kregen alle vijf studies van
Viaa het predicaat ‘topopleiding’. De opleidingen Verpleegkunde (HBO-V), Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) en Godsdienst Pastoraal
Werk (GPW) behaalden zelfs de eerste plek. Met een tweede plek in de categorie ‘Noord’ voor de pabo en een derde plek voor de opleiding
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), behaalde Hogeschool Viaa landelijk gezien de tweede plaats in de Keuzegids.

Elsevier
Ook de Elsevier komt tot de conclusie dat Hogeschool Viaa tot een van de beste hogescholen in Nederland behoort. In de gids ‘Beste studies’
bezet Viaa in de categorie ‘specialistische hogeschool’ de tweede plaats. Met een tevredenheidsscore van 80% is dat ook over de hele linie
goed voor de tweede plek.
Elsevier baseert zich in de Beste studies op cijfers uit de Nationale Studenten Enquête (NSE), een landelijk onderzoek onder alle hbo’s en
universiteiten in Nederland. Elsevier concludeert dat studenten over het algemeen de gespecialiseerde - meestal kleinere - instellingen de
hoogste cijfers geven. Dat beeld is terug te zien in de afzonderlijke oordelen van de opleidingen. De opleiding Verpleegkunde scoort met een
ruime voldoende (7,6) de eerste plaats. Ook de opleiding SPH mag zich met de hoogste scores de beste opleiding van Nederland noemen. De
opleidingen MWD en GPW staan op de tweede plek en de opleiding pabo is volgens Elsevier zesde van alle pabo’s in Nederland.

Master Educational Leadership
Ook de Master Educational Leadership (MEL) gooit hoge ogen. In de Keuzegids Masters 2015 staat de opleiding bovenaan in de categorie hbo
onderwijsmanagement. De Keuzegids schrijft: “De Master Educational Leadership van Penta Nova maakt de hoge verwachtingen waar. Achter
deze naam (die ‘de nieuwe vijf’ betekent) zit een samenwerking van inmiddels zes hogescholen (de leslocatie kan wisselen). De recente jaargang studenten in Utrecht oordeelde op alle punten positief (Bron: Keuzegids masters 2015).
Naast Viaa participeren ook de Marnix Academie, Hogeschool Leiden, Hogeschool InHolland, Christelijke Hogeschool Ede en Driestar Hogeschool in het samenwerkingsverband Penta Nova.

Betrokkenheid
Uit de diverse onderzoeksresultaten blijkt dat studenten Hogeschool Viaa vooral waarderen om de christelijke identiteit, die ook tot uitdrukking
komt in de persoonlijke betrokkenheid van medewerkers bij studenten. Daarnaast valt de grote waardering voor kwaliteit en deskundigheid van
de docenten op.
Dit beeld komt overeen met de gegevens uit het jaarlijkse interne curriculum- en instroomonderzoek van de hogeschool. Een voordeel van
kleinschaligheid is, onder andere, dat de opleidingen in de meeste gevallen adequaat kunnen reageren op klachten. Studenten weten in de
open setting van de opleidingen de weg naar verbeteringen vaak snel te vinden. Verbeterpunten voor de opleiding worden door de studenten
zelf aangedragen, of komen aan het licht door de diverse evaluaties die plaatsvinden in het kader van de kwaliteitszorg. De verbeteringen en
veranderingen naar aanleiding van deze evaluaties worden opgenomen in volgende versies van studieonderdelen, en worden meestal duidelijk
aangegeven.
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Rendementen propedeuse en hoofdfase

Tabel 3

In onderstaande tabellen worden de verschillende rendementscijfers wat betreft de opleidingen weergegeven. Al jaren behaalt Hogeschool
Viaa een behoorlijk (onderwijs)rendement. Natuurlijk is het van belang bij het denken in termen van rendement te zien of diploma’s behaald
zijn. Maar daarnaast moet ook vermeld worden dat het rendement van studeren vooral ook immateriële kanten heeft. Misschien niet of moeilijk te meten, maar veelal van onschatbare waarde.
In onderstaande tabel zijn het percentage propedeuse behaald en percentage diploma behaald voor Hogeschool Viaa als geheel samengevat.
Vervolgens presenteren wij tabellen waarin zichtbaar is wat de percentages zijn na één studiejaar, en ook wordt inzicht gegeven in de uitvalgegevens in de propedeuse en de hoofdfase.

% uitval propedeutische fase
% propedeuse behaald
Cohort		 2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Na 1 jaar vt		

31,9

25,5

28,0

27,6

31,7

29,0

3,9

6,9

4,5

5,9

3,3

3,7

Totaal vt			
35,8
32,4
32,5
33,5
							

35,0

32,7

Na 1 jaar dt		

30,4

>1 jaar			

Tabel 1
Rendementen 22HH Hogeschool Viaa
% propedeuse behaald na 2 jaar
Cohort

2013

2012

2011

2010

2009

Voltijd		

62,2

67,6

67,5

66,5

65,0

Deeltijd		

39,2

59,4

53,0

54,1

58,6

2010

2009

2008

2007

2006

Voltijd		

50,1

52,8

56,7

56,1

58,1

33,6

36,2

47,1

41,2

39,0

40,5

>1 jaar			

5,6

2,9

0,0

4,7

2,4

1,3

Totaal dt			

39,2

39,1

47,1

45,9

41,4

41,8

Het percentage studenten dat binnen een jaar de propedeuse haalt is de laatste twee jaar gestegen. Dat is ook nadrukkelijk de bedoeling. De
uitval is gedaald. Dat is overeenkomstig de verwachting; we werken eraan de uitval in de propedeutische fase te verminderen. In 2014 is een
studiekeuzecheck ingevoerd. De studiekeuzecheck stelt studenten en hogeschool in staat om nog beter naar de match tussen student en de
opleiding te kijken.

% diploma behaald
Cohort

32,5

De rendementen na vier jaar voltijd en deeltijd en het percentage uitval staat vermeld in de volgende tabellen.
Deeltijd		

37,6

37,8

45,7

36,4

47,2

Tabel 4
Zoals in bovenstaande tabel te zien is zijn de rendementen redelijk stabiel voor de voltijd opleidingen, maar is er wel sprake van enige daling.
Ten aanzien van de deeltijd opleidingen geldt dat het rendement iets lager is. De studies/opleidingen zijn qua eisen verzwaard. Zo is onder
andere het minimum te behalen studiepunten voor de propedeuse opgetrokken naar 50 (van de in totaal 60). Dat betreft dus een niveau verhoging, die nog niet iedere student zo maar kan realiseren.
De volgende tabellen laten zien hoe dit zich na een jaar en langer dan een jaar bij de propedeuse ontwikkelt. Daarbij wordt ook inzicht gegeven
in de uitval.

Tabel 2

% diploma hoofdfase behaald
% propedeuse behaald
Cohort		 2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

< 4 jaar vt		

9,1

8,6

11,7

8,9

14,6

15,2

33,9

32,3

31,6

9,8

9,3

Totaal vt		
0,0
9,1
45,1
50,1
52,8
							

56,7

56,1

< 4 jaar dt		

0,0

Na 4 jaar vt				

Rendementen 22HH Hogeschool Viaa

36,5

>=5 jaar vt					

30,6
7,8

10,0

% propedeuse behaald
Cohort		 2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

Na 1 jaar vt		

34,8

28,9

26,2

20,1

15,6

22,3

27,4

38,7

41,3

46,5

49,4

45,1

Totaal vt			
62,2
67,6
67,5
66,6
							

65,0

67,4

Na 1 jaar dt		

46,7

>1 jaar vt			

6,5

27,5

19,1

20,0

15,9

16,5

15,6

17,7

14,1

14,6

20,3

11,7

>= 5 jaar 					

3,5

7,3

8,9

9,1

Totaal dt		

37,6

37,8

45,7

36,4

na 4 jaar dt				

26

48,8

33,6

24,6

17,7

24,7

28,1

32,9

>1 jaar dt			

5,6

34,8

35,3

29,4

30,5

25,3

Totaal dt			

39,2

59.4

53,0

54,1

58,6

58,2

6,5

27,5

36,8
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Tabel 5

Tabel 8

% uitval hoofdfase

Rendementen opleiding Verpleegkunde

% propedeuse behaald

% propedeuse behaald na 2 jaar

Cohort		 2013

2012

2011

2010

2009

2008

Cohort		 2013

2012

2011

2010

2009

Na 1 jaar HF vt		

2,9

3,3

3,6

3,6

4,0

Voltijd		

72,6

73,1

77.9

66,2

77,2

< 1 jaar HF vt			

1,0

1,5

5,3

2,5

1,5

Deeltijd		

66,0

75,0

45,5

58,3

50,0

Totaal vt		

3,9

4,8

8,9

6,1

5,5

0,7

0,7

% diploma behaald

						
2,9

0,0

7,1

3,7

3,8

Cohort		 2010

2009

2008

2007

2006

< 1 jaar HF dt			

0,0

0,0

1,2

4,9

3,8

Voltijd		

56,9

68,4

60,0

64,7

64,0

Totaal dt		

2,9

0,0

8,3

8,6

7,6

Deeltijd		

50,0

50,0

46,7

42,9

72,7

Na 1 jaar HF dt		

0,9

0,9

Tabel 9

Tabel 6

Rendementen opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

% propedeuse behaald na 2 jaar
% propedeuse behaald na 2 jaar
Cohort
Voltijd		
Deeltijd		

2014
78,7
67,5

2013
62,6
53,3

2012
52,2
26,1

2011
13,9
7,4

2010
3,3
3,6

2009
1,4
3,7

2008
2012

2011

2010

2009

Voltijd		

25,7

65,8

58,6

57,8

62,2

Deeltijd		

57,2

50,0

44,4

37,5

46,6

Cohort

2010

2009

2008

2007

2006

Voltijd		

24,4

39,6

48,9

40,0

38,5

Deeltijd		

18,8

26,7

45,0

28,6

41,2

0,9
0,0

Het percentage uitval in de hoofdfase is zowel voor de voltijd- als voor de deeltijdopleidingen gedaald. Ons beleid, dat erop gericht is dat de
propedeuse goed selecteert, lijkt succes te hebben. We verwachten dat een maatregel als de studiekeuzecheck dat nog verder versterkt.
Het aantal studenten dat binnen vier jaar afstudeert is niet gestegen. Het blijkt niet eenvoudig dit rendementscijfer positief te beïnvloeden,
ondanks het feit dat binnen de opleidingen gerichte verbeterplannen worden uitgevoerd. Hogeschool Viaa heeft, blijkens de Keuzegids Hoger
Onderwijs 2014, nog steeds een relatief hoog diplomarendement. De inspanningen zijn en blijven erop gericht dat percentage verder op te
hogen, mee door studieloopbaanbegeleiding en verbeteringen in het curriculum.

Tabel 7

Cohort		 2013

% diploma behaald

Rendementen opleiding tot Leraar Basisonderwijs
% propedeuse behaald na 2 jaar
Cohort

2013

2012

2011

2010

2009

Voltijd		

58,7

64,7

67,3

69,4

66,1

Deeltijd		

52,4

73,9

53,8

60,5

70,2

Cohort		 2010

2009

2008

2007

2006

Voltijd		

56,3

57,1

60,9

55,6

63,9

Deeltijd		

42,2

54,0

50,1

47,1

52,8

% diploma behaald

28

29

Tabel 10
Rendementen opleiding Sociaal Pedagogische hulpverlening
% propedeuse behaald na 2 jaar
Cohort		 2013

2012

2011

2010

2009

Voltijd		

64,2

67,2

58,6

70,3

50,9

Deeltijd		

16,7

20,0

71,5

60,0

57,2

Cohort

2010

2009

2008

2007

2006

Voltijd		

48,2

37,6

52,9

56,3

46,9

Deeltijd		

60,0

28,6

66,6

33,3

12,5

% diploma behaald

Tabel 11

In september 2015 hebben 158 studenten toegang gekregen tot de hoofdfase. Hiervan hebben 95 studenten (ruim 60%) in één keer hun propedeuse gehaald. De overige studenten voorwaardelijk, zij moeten hun propedeuse defintief hebben behaald in mei 2016. De opleiding is goed
selecterend in het eerste jaar, op heldere criteria die ook voor studenten duidelijk vastliggen in de OER en in de studiegids. Studenten ontvangen daarop gevraagd en ongevraagd feedback, waardoor zij tijdens de studie voortdurend weten waar zij staan in hun leerproces. Met name
de uitval en consequenties van een Bindend Studie Advies (BSA) zijn sterk aan de orde in het eerste jaar, daardoor is de uitval in de hoofdfase
slechts 1%.
In 2014-2015 was er een toename van het aantal studenten dat binnen een jaar de propedeuse heeft gehaald; dit geldt zowel voor voltijdals voor deeltijdstudenten. In 2015 is het aantal studenten dat in het eerste jaar de propedeuse heeft gehaald verder gestegen ten opzichte
van 2014, ondanks dat het aantal minimaal te behalen Ects in de propedeuse is verhoogd naar 50. Deze verhoging heeft geen negatief effect
gehad op het studiegedrag en werkt eerder stimulerend. Ook de plaatsing na de decentrale selectie in de numerus fixusprocedure lijkt hier een
bijdrage aan te leveren. Studenten ervaren het als bijzonder om geplaatst te zijn, en zijn daardoor extra gemotiveerd om te laten zien wat ze
waard zijn. In het docententeam wordt stimulerend en motiverend ingezet op het vormgeven van studie en leerprocessen, niet vanuit belemmering maar van mogelijkheid tot het goed ontwikkelen. Studenten noemen dat ook één van de kernkwaliteiten van de opleiding. Daarnaast
wordt ook extra studiebegeleiding geboden bij studenten die daar behoefte aan hebben, dit werpt zijn vruchten af. Het aantal studenten dat
de propedeuse in het eerste jaar haalt neemt toe als gevolg van de aandacht voor het leren vanuit de studieloopbaanbegeleiding en vanuit
een aanbod van ondersteunende trainingen van studievaardigheden. Tevens merkt de opleiding positieve effecten van de numerus fixus en de
decentrale selectieprocedure: die leiden ertoe dat eerstejaars studenten met de juiste afweging en motivatie kiezen voor de opleiding HBO-V.
Uitval heeft daarom veelal te maken met persoonlijke omstandigheden/ziekte of dat studenten niet kunnen voldoen aan het hbo-niveau, iets
wat dan in hun vooropleiding niet eerder aan de orde is gekomen. Elementen die vaak gaande een studiejaar zichtbaar worden en lastiger zijn
te beïnvloeden en om te zetten naar meer positievere resultaten en ontwikkeling van de student. Ook als helder is dat een student toch niet in
staat is de opleiding te vervolgen, wordt er veel aandacht geschonken aan goed afronden, afscheid nemen en bespreken van alternatieven.

Academie Social Work & Theologie

Rendementen opleiding Godsdienst Pastoraal Werk
% propedeuse behaald na 2 jaar
Cohort		 2013

2012

2011

2010

2009

Voltijd		

43,4

70,0

80,0

41,6

75,0

Deeltijd		

58,5

42,1

37,5

50,0

47,1

De rendementen binnen de opleidingen Social Work en Theologie lijken wat te fluctueren. Zo leek er een goede trend te ontstaan bij bijv.
MWD, maar afgelopen jaar is dit rendement toch weer wat gedaald. Er is voor afgelopen jaar niet een specifieke verklaring te noemen. Er is ook
specifiek naar de studiekeuzecheck gekeken en de voorspellende waarde hiervan, maar daar bleek geen verband te bestaan. De rendementen
bij SPH geven een wat stabieler beeld. In september 2015 hebben 46 van de 96 SPH studenten hun propeduesediploma gehaald. Bij MWD was
dit 26 van de 81. Bij GWP/GL waren dit 5 van de 14 studenten. De overige studenten moeten hun propedeuse diploma aan het eind van hun 2e
studiejaar behaald hebben. De opleiding is goed selecterend in het eerste jaar, op heldere criteria die ook voor studenten duidelijk vastliggen in
de OER en in de studiegids. Studenten ontvangen daarop gevraagd en ongevraagd feedback, waardoor zij tijdens de studie voortdurend weten
waar zij staan in hun leerproces. De fluctuerende renementen geven echter wel aanleiding om komend jaar goed te monitoren wat de reden
van uitval is bij de studenten en ook bij het nieuwe curriculum dat start in 2015 zal kritisch gekeken worden naar de selecterende functie van
de propedeuse.

Academies
% diploma behaald

				

Cohort

2010

2009

2008

Voltijd (in 2008 gestart)		

50,0

22,2

Deeltijd		

11,8

30,8

28,5

Verbeterbeleid, samenwerking, kennisdienstverlening, relaties met werkveld en andere opleidingen

2007

2006

21,1

41,2

Educatieve Academie
Het propedeuserendement is gedaald. Als belangrijkste oorzaak daarvoor kan worden genoemd dat in 2011 het instroomprogramma voor de
route onderwijsassistenten is verzwaard. Omdat deze route uitgefaseerd is verwachten we dat het rendement weer zal stijgen. Wat de deeltijd
betreft, deze cijfers, ook de langjarige gemiddelden, fluctueren sterk. Dat heeft vooral te maken met het gegeven dat deze studenten vaak werk
en studie combineren waardoor het lastig is een hoog rendement te behalen, maar ook om de uitval omlaag te krijgen. Daarnaast is er vaker
sprake van studievertraging wat zich kan uiten in een lager diplomarendement.
Het diplomarendement voor de voltijd is lager dan vorig jaar. T.o.v. het gemiddelde kan niet gesproken worden van een significante daling. De
relatief grote instroom vanuit het mbo vergroot de kans op schommelingen omdat een voorspelling van studiesucces bij deze studenten notoir
lastig is. De huidige beweging deze instroom te beperken kan leiden tot een stabieler patroon.
De uitval bij de voltijd is licht gedaald, maar te weinig om significant te kunnen noemen. De al genoemde afname van de instroom vanuit het
mbo kan positief uitwerken op dit cijfer, maar dat zal moeten blijken. We blijven inzetten op een zo goed mogelijke match.
Qua uitval zijn de cijfers, vergeleken met het landelijke patroon, in positieve zin onderscheidend.

Academie Health Care
Het aantal voltijdstudenten dat binnen vier jaar een diploma haalt is toegenomen. De uitval in jaar 1 ligt op 15%, dit is inclusief negatief bindend studieadvies en ligt gelijk met voorgaande jaren en lager dan het landelijk gemiddelde. De uitval in de hoofdfase ligt op 1%, en is daarmee
blijvend laag. Dit betekent dat de opleiding goed selecterend is in de propedeutische fase met betrekking tot beroepshouding, geschiktheid
voor het beroep en het kunnen functioneren op hbo werk- en denkniveau.
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De opleidingen werken voortdurend aan verbeteringen in het onderwijs. Dit gebeurt op basis van het strategisch beleid, naar aanleiding van de
interne kwaliteitsmetingen, op basis van aanbevelingen van de werkveldcommissies, op basis van aanbevelingen van visitatie- en beoordelingscommissies (VBI) en op aanbevelingen vanuit accrediteringsrapporten.
Hogeschool Viaa werkt regionaal, nationaal en internationaal samen met partners in onderwijs, zorg, welzijn en theologie. In het kader van de
implementatie van de nieuwe Branchecode Governance hbo is in 2015 voorzien in beleid wat betreft criteria voor samenwerking met andere
instellingen.
Ten aanzien van de onderwerpen verbeterbeleid, kennisdienstverlening, relaties met het werkveld en andere opleidingen alsmede samenwerking wordt hieronder per academie verslag gedaan. Voor wat betreft internationale samenwerking verwijzen we naar hoofdstuk 7, Internationalisering.

Educatieve Academie
Verbeterbeleid
Leidend voor de Educatieve Academie is het academieplan ‘Er zit muziek in’. Eind 2015 is begonnen met de voorbereiding van een nieuw academieplan omdat het vigerende plan in 2016 afloopt. Het nieuwe academieplan wordt uiteraard afgestemd op het Viaa-breed Instellingsplan
2017-2020, dat in december 2016 gereed moet zijn.
Wij hebben (kort samengevat) de volgende doelen geformuleerd:

Acties rond identiteit
1. De EA blijft haar levensbeschouwelijke identiteit blijvend en duurzaam doordenken.

Acties rond kwaliteit
2. De EA handhaaft het huidig niveau van de onderwijskwaliteit door de ontwikkeling van een actueel en efficiënt curriculum.
3. De EA ontwikkelt met haar partners een passend programma voor startende leraren gericht op het behalen van de kennisbases.
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4. Onderzoek krijgt een belangrijke plaats in het curriculum, de scholing en de professionalisering van medewerkers.
5. We blijven onze focus in en door internationalisering verbreden.
6. De activiteiten worden door de inzet van ICT-middelen toegankelijker voor een breder publiek.
7. Het lectoraat wordt sterker verankerd in opleiding, nascholing en werkveld.
8. We versterken de samenhang tussen onderzoek, opleiding, advies en nascholing door meer combinaties van docent-, onderzoeks- en adviestaken.

Acties rond kennisdeling
9. De academische opleidingsscholen doen onderzoek naar beter onderwijs waarin studenten, docenten, lectoraat en leraren zijn betrokken en
delen de opgedane kennis.
10. W
 e stimuleren activiteiten waarbij expertise van EA-medewerkers en scholen wordt gedeeld en vermenigvuldigd zoals expertgroepen,
opzetten van opleidingen en masterclasses.

Acties rond bedrijfsvoering
11. W
 e willen de prestatieafspraken nakomen en de vastgestelde financiële doelstellingen per kalenderjaar behalen.
12. We realiseren een - bescheiden - groei van het studentenaantal.
13. We realiseren een minimaal bescheiden toename van betaald onderzoek en scholing/advies.
T.a.v. onze identitaire profilering is veel energie gestoken in het verder ontwikkelen van een geheel eigen visiedocument, doorvertaald in een
pedagogiek en didactiek met eigen accenten. Het zogenaamde VOL concept: Vormend en Onderzoekend Leren. De in dit document geformuleerde uitgangspunten en doelstellingen zijn in een intensief intern proces tot fundament van het curriculum gemaakt. In alle curriculumonderdelen komt dit terug. Binnen VOL is een verbinding tot stand gebracht met de opbrengsten vanuit het expertisecentrum Persoonlijk Meesterschap. VOL en Persoonlijk Meesterschap zijn daarbij geïntegreerd tot een benadering die de EA een geactualiseerd geheel eigen profiel hebben
gegeven. In de vormgeving is voortdurend afstemming gezocht met het werkveld wat heeft geleid tot een versterking van de wederzijdse
betrokkenheid op het opleidingsprogramma.
Mede door deze werkwijze is een kwaliteitsslag gemaakt inzake het curriculum. Door de versterking van een gemeenschappelijk ontwikkelde
dragende visie is de EA er in geslaagd nog meer samenhang en integratie in het curriculum te realiseren. Vooral de zogenaamde ‘PPO-lijn’,
de persoonlijke professionele ontwikkelingslijn, speelt hierin een belangrijke rol. Dat is ook herkend door het visitatiepanel dat een positief
oordeel velde over de kwaliteit van de staande opleiding, alsmede over de gepresenteerde en deels al gerealiseerde verbeterplannen. De door
het vorige panel meegegeven aandachtspunten zijn goed verwerkt, aldus het panel. Op de standaarden scoorden we vier keer goed en zes keer
voldoende. Daarmee is voor de komende jaren de accreditatie gerealiseerd. In 2015 is het tweede jaar van het vernieuwde curriculum gaan
draaien. Een belangrijke keuze is geweest een veel groter deel van het curriculum op de werkvloer, dus in de praktijk van het basisonderwijs,
uit te voeren. Dat lijkt een goede keuze te zijn, maar om daarover definitieve oordelen te vellen moet het programma tot en met jaar vier klaar
zijn. Daarin wordt nu veel energie gestoken. Op papier staan jaar drie en vier nu in de steigers zodat het derde jaar in 2016 van start kan gaan.
Met dit state of the art curriculum kan de Pabo weer een aantal jaren vooruit. De deeltijd is nu aan de beurt. De voorbereidende activiteiten
zijn daarvoor al in gang gezet. Daaraan worden experimenten gekoppeld op het gebied van blended learning.
Het traject ‘10voordeleraar’, gericht op de implementatie en toetsing van (een deel) van de kennisbasis, is onderdeel geweest van de vernieuwing van het curriculum. Alle kennisbases zijn verankerd in het curriculum. De centrale toetsing voor de vakken Taal en Rekenen leveren op dat
uiteindelijk vrijwel alle studenten de toetsen behalen. Een door 10 voor de leraar gesignaleerd minpunt betreft het aantal herkansingen waarvan een aantal studenten gebruik maakt. Het beleid is gericht op het terugdringen daarvan, ook omdat de kans op fraude toeneemt bij een
groter beslag op de beschikbare toetsvensters. Daarover is geen misverstand. Veel energie wordt gestoken in de begeleiding van de studenten
om hun slaagkansen voor de toetsen zo groot mogelijk te maken. Gelet op het uiteindelijke resultaat is het moeten verstrekken van een BSA
beperkt tot enkele studenten (zeven voor Taal, vier voor Rekenen).
Het vereiste niveau van de overige vakken van de kennisbasis wordt, indien de minister daarmee instemt, geborgd via peerreviews. Daarvoor is
door de pabo’s gezamenlijk een systematiek ontwikkeld. Daarmee wordt voorkomen dat de centrale toetsing nog verder wordt uitgebreid. Iets
wat de autonomie van de opleidingen verder zou inperken. Wel heeft de minister besloten de instroomeisen voor de pabo verder aan te scherpen door de verplichting een voldoende te moeten behalen door potentiele studenten voor de vakken natuur, aardrijkskunde en geschiedenis.
Deze besluitvorming heeft wel geleid tot een vermindering van 30% van de instroom. De mbo-instroom is daardoor sterk afgenomen. Dat is
een groot zorgpunt omdat daarmee de bedrijfsvoering in gevaar komt. Immers een snelle personele reductie is nauwelijks mogelijk. We helpen
potentiele studenten via het aanbieden van instroomcursussen. Voor genoemde vakken begeleiden we potentiele studenten naar de toets. Het
effect daarvan is tot op heden beperkt omdat veel mbo’ers op voorhand uitwijken naar andere studierichtingen.
De samenwerking met het veld binnen Scope (het samenwerkingsverband van po-scholen en opleiding) krijgt steeds meer vorm en inhoud.
Binnen de projecten wordt samengewerkt door vertegenwoordigers van het scholenveld en de opleiding. De vooraf gedefinieerde projecten:
Pesten, Omgaan met verschillen, Opbrengstgericht werken, Ouderbetrokkenheid en Begeleiding startende leerkrachten hebben nieuwe kennis
en inzichten opgeleverd en concrete bouwstenen die bijdragen aan schoolverbetering en versterking van het curriculum. De opbrengsten worden gedeeld met alle betrokken partners. De kwaliteit van de opleidingsscholen is geborgd door het afnemen van audits. Daarnaast zijn tientallen nieuwe collega’s uit het veld opgeleid als werkplekcoach en zijn collega’s opgeleid als schoolopleider. Deze functionarissen hebben tevens
een rol inzake onderwijsinnovatie. De band met de opleiding wordt versterkt door afstemming in regelmatige bijeenkomsten. De vier binnen
het samenwerkingsverband gepositioneerde academische basisscholen zijn gekoppeld aan het lectoraat Vormend Onderwijs van de Educatieve
Academie. Onder leiding van de lector vindt onderzoek op het gebied van vorming plaats samen met leerkrachten vanuit het po, studenten en
docenten van de EA. Ook deze resultaten worden weer gedeeld binnen het samenwerkingsverband.
Een belangrijke nieuwe ontwikkeling is ook de inrichting van de ‘Scope-academie’. Op basis van een inventarisatie van benodigde kennis voor
de komende jaren gaan we na welke kennis binnen het samenwerkingsverband beschikbaar is en zetten deze in voor de professionalisering
van het geheel. Hierbij wordt ook een verbinding gelegd met de masters waarin we participeren. Voor verdere details zie het jaarverslag Scope
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2015 en de website van Scope: www.samenwerkingsverbandscope.nl
De bestuurlijke samenwerking is vastgelegd in een reeks van documenten, vooral ook met het oog op verduurzaming. Het is nog onduidelijk
of de door het ministerie verstrekte middelen ook na afloop van de subsidieperiode (in eerste instantie tot 2016, inmiddels verlengd tot 2017)
beschikbaar zullen blijven, dat zou wel het beste zijn. De samenwerking zal echter worden voortgezet omdat alle stakeholders de meerwaarde
van de samenwerking onderschrijven. In dit verband worden plannen voor verdere verbreding ontwikkeld. We denken daarbij aan Human
Resource-thematiek, maar ook aan het domein zorg.
Binnen Viaa wordt mee om deze reden actief de verbinding gezocht met de andere academies: Health Care en Social Work & Theologie. Samen
met Social Work wordt een minor ontwikkeld die zowel door SPH- als Pabo-studenten wordt gevolgd. Daarmee willen we actief werken aan het
doorbreken van systeemgrenzen ten behoeve van kinderen en jongeren.
Binnen het nieuwe curriculum heeft ondernemendheid een plaats gekregen. Er is voor gekozen dat vooralsnog niet in een aparte studie-eenheid aan te bieden omdat het hier een generieke competentie betreft die verweven moet zijn met het gehele curriculum. We leggen een sterk
accent op de ontwikkeling van een onderzoekende houding omdat dit de basis vormt voor een ondernemende attitude.

Onderzoek
Het lectoraat van de Educatieve Academie, Vormend Onderwijs, is verbonden met Scope. De lector heeft bij verschillende gelegenheden een
presentatie verzorgd voor de leden van Scope omdat het lectoraat een belangrijke rol moet spelen bij de doorontwikkeling van het samenwerkingsverband. Wat ons bindt is de eigen identiteit van alle betrokken partners, daarmee is vorming een cruciaal onderdeel van de samenwerking. De lector geeft daaraan concreet vorm door het ontwerpen van een conceptueel kader wat vervolgens verbonden wordt met ons leerconcept; Vormend en Onderzoekend Leren, kortweg: VOL. Vanuit de scholen is er vraag om mee te denken over vraagstukken rond identiteit.
Hierin ligt weer een verbinding met vorming. De Academische basisscholen zijn hierbij leidend omdat daar vooral het onderzoek plaatsvindt.
De resultaten worden daarna breed gedeeld. Aan de scholen is een bovenschoolse kenniskring verbonden die bestaat uit teacherleaders van
de kenniskringen binnen de scholen. Ook docenten van Viaa maken daar deel van uit. De gezamenlijke kennis- en onderzoeksagenda van de
Academische basisscholen krijgt steeds meer vorm. Een tweetal thema’s kunnen als voorbeeld dienen: het bevorderen van een onderzoekende
houding bij kinderen en reflecteren met kinderen. In verband met de curriculumherziening is het verbinden van studentonderzoek met het
hogeschoolonderzoeksplan een jaar opgeschoven. In september 2016 start het vernieuwde derde jaar en het jaar daarop het vierde jaar. Dat
ligt vast. Aan de eerder genoemde thema’s zijn studenten gekoppeld die deel uitmaken van ingerichte kenniskringen onder leiding van een
projectleider vanuit de EA. Deze projectleider is er verantwoordelijk voor dat de resultaten worden ingebracht in de stuurgroep van Scope,
waarmee is geborgd dat de werkzaamheden tot het gewenste resultaat leiden.
Het expertisecentrum Persoonlijk Meesterschap waarbinnen de EA participeert is inmiddels gepositioneerd binnen Radiant, een samenwerkingsverband van negen hogescholen. Viaa is betrokken bij vijf projecten vanuit het centrum deze projecten worden gedeeltelijk door het
centrum bekostigd. Het lectoraat participeert in drie van deze projecten vanuit de verbinding met vraagstukken die in het lectoraat aan de
orde zijn. Verschillende docenten en onderzoekers vanuit de EA zijn betrokken bij deze projecten (zie ook het slot van hoofdstuk 2, Strategisch
Beleid).
Het lectoraat maakt ook deel uit van het Viaa brede kenniscentrum Bezielde Professionaliteit. Door dit centrum wordt onderzoek gedaan naar
aspecten die samenhangen met de verbinding tussen persoon en professie. Binnen de kenniskring van het lectoraat is een verbinding gelegd
met de master Leren en Innoveren omdat een lid van de kenniskring tevens participeert binnen deze master. Deze master is sterk gericht op
verbetering en versterking van de beroepspraktijk (primair onderwijs) en is daarom een logische verbinding met het lectoraat. De aansluiting
met zorg is gevonden door de participatie van het lectoraat aan de samen met partners vorm gegeven Academische werkplaats. Tevens speelt
het lectoraat een rol in het project De Professional in het brede jeugddomein, een project dat gericht is op de verbinding van de domeinen
onderwijs en zorg en dan met name vanuit de vraag wat dat betekent voor professionals vanuit beide domeinen.
Zowel binnen het kenniscentrum als binnen het lectoraat Vormend Onderwijs wordt gewerkt volgens de standaarden van de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek.
Onderzoek heeft een vaste en stevige positie binnen het curriculum gekregen. Alle studenten worden op bachelor-niveau bekwaam gemaakt
in het zelfstandig uitvoeren van onderzoek en het daartoe benutten en gebruiken van data die binnen de scholen beschikbaar zijn. Ze leveren
in nauwe afstemming met de scholen concrete producten op gebaseerd op praktijkonderzoek die in die praktijk ook direct toepasbaar moeten
zijn. Docenten van de EA begeleiden deze onderzoeken en zijn daartoe ook geschoold. In verband hiermee worden binnen de scholen opleidingen verzorgd die gericht zijn op het vergroten van een onderzoekende cultuur binnen de scholen.
Ook de binnen het al genoemde samenwerkingsverband Scope lopende projecten omvatten onderzoek waarbij de verschillende stakeholders:
leerkrachten po, docenten Viaa en studenten betrokken zijn. In samenwerking met zorginstellingen en de gemeenten binnen de regio IJssel-Vecht lopen initiatieven gericht op het doorbreken van domeingrenzen tussen onderwijs en zorg. Daartoe wordt geparticipeerd in de recent
gestarte Academische werkplaats en het kenniscentrum onderwijs en zorg. Het onderzoek dat daar gebeurt is gericht op het bundelen van
kennis uit beide domeinen wat ten goede moet komen aan een adequatere begeleiding c.q. ontwikkeling van kinderen en jongeren.

Kennisdienstverlening
Om strategische redenen is er voor gekozen opleiden, onderzoeken en dienstverlening steeds meer te integreren. De zogenaamde klassieke
dienstverlening is daarmee vrijwel uitgefaseerd. Eerder meldden we dat alleen de dyslexiezorg nog een substantieel deel was van deze dienstverlening, inmiddels behoort ook dat tot het verleden. Na de transitie van de jeugdzorg naar de gemeenten bleek dat dyslexiezorg bij Viaa niet
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gemakkelijk meer kostendekkend vorm te geven was. Daarvoor zou een forse verhoging van het aantal diagnose behandel combinaties nodig
zijn. Het was niet realistisch om te veronderstellen dat dit op afzienbare termijn haalbaar was. Daarom is gezocht naar een overnamepartner
die ook gevonden is en medio november 2015 is dit onderdeel overgedragen aan deze partner.

ver wordt samengewerkt met het werkveld. Dat is echt een andere benadering. Deze transitie wordt zeker gedragen, maar duidelijk is dat dit
proces tijd en begeleiding vergt, omdat het een trendbreuk is. De koers is echter de juiste: het werkveld, de praktijk, indirect gekoppeld aan de
opleiding.

De eerder genoemde strategische redenen hadden vooral te maken met de constatering dat kostendekkende dienstverlening binnen onderwijssettings voor Viaa moeilijker realiseerbaar is. Deels was dat een gevolg van de krimpende vraag, maar ook toenemende concurrentie door
bv. ZZP-ers was een factor. Belangrijker echter was de wens binnen de Educatieve Academie meer en beter gebruik te maken van beschikbare
kennis en interne ervaring. Omdat die kennis vooral vakinhoudelijk is en kennisoverdracht tot de belangrijkste competenties behoort van de
meeste medewerkers wordt vooral ingezet op scholing en bijscholing, waar mogelijk in combinatie met onderzoek.
Vraagsturing is hierbij leidend. Werd in het verleden vaak gewerkt met binnen de EA ontwikkelde producten, nu is er vaak sprake van co-creatie
waarbij in nauwe samenwerking met het veld scholing en bijscholing plaatsvindt.
Een belangrijk deel van deze activiteiten gebeurt dus binnen Scope. De al genoemde Scope-academie is hierbij een belangrijk voertuig. Tegen
de achtergrond van het bestuursakkoord gesloten met de PO-raad en de door het Ministerie van OCW gewenste ontwikkelingen t.a.v. professionalisering, is het verhogen van de kwaliteit van het zittende personeel van groot belang. De wens om meer masters in het po te krijgen is
aanleiding nieuwe masters te ontwikkelen, naast de opleidingen Special Educational Needs, Leren en Innoveren en Educational leadership die
we samen met partners aanbieden. Binnen het al genoemde samenwerkingsverband Radiant zijn de eerste stappen gezet voor de ontwikkeling
van twee nieuwe masters. Deze masters worden ook in delen aangeboden, waardoor de studielast in de scholen beter kan worden gespreid.
Daar wordt inmiddels ook gebruik van gemaakt.

Academie Health Care

Ook zijn de eerste stappen gezet m.b.t. de vormgeving van een Associate Degree op het gebied van onderwijs en zorg. Daartoe bestonden al
langer plannen, maar een marktonderzoek wees uit dat er twee jaar geleden nog onvoldoende arbeidsmarktperspectief bestond. Dat was wel
een voorwaarde voor bekostiging. Inmiddels is dat veranderd zodat in samenwerking met partnerinstellingen de ontwikkeling van een AD op
het terrein van onderwijs en zorg voortvarend ter hand is genomen. Het voornemen is per september 2016 een pilot te starten.
Een deel van de activiteiten wordt ondergebracht in het Viaa-brede kenniscentrum Bezielde Professionaliteit. Ook de projecten die ondergebracht zijn binnen het Expertisecentrum Persoonlijk Meesterschap leveren kennis op die weer ingezet kan worden in het veld. Hetzelfde geldt
voor de kennis die wordt gegenereerd binnen de al genoemde Academische werkplaats en het Kenniscentrum Onderwijs en zorg.
Een deel van de benodigde investeringen komt uit de tweede geldstroom. Veel energie wordt ingezet op het minimaal op peil houden van deze
geldstroom omdat hiermee het verder teruglopen van een deel van de derde geldstroom kan worden gecompenseerd.

Samenwerking, relatie met andere opleidingen, horizontale dialoog
In de vorige paragrafen is bij diverse onderdelen al even gerefereerd aan de vele verbindingen die ertoe leiden dat de EA steeds meer het
karakter van een netwerkorganisatie krijgt. Intern wordt op steeds meer terreinen samengewerkt, over de grenzen van de academies heen.
Het beleid is daarop ook nadrukkelijk gericht. Dat beperkt zich niet alleen tot het samen afstemmen van diverse regelingen vanuit het principe
gelijke monniken gelijke kappen, maar ook door steeds meer inhoudelijke samenwerking.
Het al genoemde Viaa kenniscentrum ‘Bezielde Professionaliteit’ is daarvan een voorbeeld. Daarbinnen geven we vorm aan een gemeenschappelijke onderzoeksagenda. Steeds meer collega’s zijn werkzaam in verschillende academies. De kwaliteitszorg is onderdeel geworden van
gezamenlijk beleid. Hetzelfde geldt voor internationalisering. Een gemeenschappelijke minor is een voorbeeld van samenwerking op het niveau
van het curriculum.
We participeren in tal van landelijke gremia. Het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs (Lobo) is daarin belangrijk, maar indirect
via de voorzitter ook in de landelijke Vereniging Hogescholen. Daarnaast is de verbinding met een groep van negen kleine hogescholen; Radiant, belangrijk aan het worden. Daarbinnen kennen we al vele jaren het ZEG verband, een verbinding tussen de drie meer confessionele hogescholen. Het regionale belang wordt snel sterker. Eerder is in het kader van onderwijs en zorg de verbinding met de gemeenten van IJssel-Vecht
genoemd. De connectie met het Kenniscentrum voor Wetenschap en techniek Overijssel en de daarmee verbonden partners. De relatie met
diverse zorginstellingen. De Zwolse Acht, het samenwerkingsverband van de Zwolse Hogescholen en Mbo-instellingen, die samenwerken op tal
van terreinen. Dan zijn er de vele projecten die met een keur aan scholen worden uitgevoerd en daarmee annex de partners die deelnemen
aan de masters. De werkveldcommissie blijft belangrijk als spiegel voor met name de kwaliteit van het curriculum en de veranderingen daarin.

Kwaliteitszorg
In 2014 heeft een onderzoekspanel in het kader van de accreditatie de opleiding onder de loep genomen. In maart 2015 is de formele accreditatie voor de komende jaren afgekomen. We zijn blij met het resultaat. Ook meegenomen in deze ronde is de kwaliteit van ‘Opleiden in de
School’. Het panel sprak uit dat de EA van Viaa t.a.v. dit onderdeel als voorbeeld voor veel andere instituten zou mogen gelden. Ook daarvan
hebben we met plezier kennis genomen.
Veel energie is gestoken in het ontwikkelen van Viaa-brede kwaliteitskaders. Daarvoor is een nieuw handboek gereed gekomen. Er is regulier
overleg tussen de verschillende examencommissies om af te stemmen en van elkaars expertise te leren. Het binnenschools en buitenschools
curriculum zijn onderwerp van reguliere kwaliteitscycli die beschreven zijn in het kwaliteitshandboek. Alle curriculumonderdelen worden regelmatig geëvalueerd m.b.v. standaard protocollen zodat onderlinge vergelijking goed mogelijk is en continu gewerkt kan worden aan kwaliteitsverbetering. De stagescholen worden daarin meegenomen en aanvullend worden daar audits afgenomen. Ook intern kennen we aanvullend op
het voorgaande een auditsysteem waarin onderwerpen als bv. HRM aan de orde komen.
Ook kennen we de jaarlijkse NSE en de personeelstevredenheidsonderzoeken die input leveren voor kwaliteitsverbetering. De NSE-scores waren in 2015 voor de voltijd lager en voor de deeltijd hoger dan in 2014. De uitkomsten van het Medewerkertevredenheidsonderzoek stemmen
tot tevredenheid. Beide uitkomsten zijn geanalyseerd door de kwaliteitszorgcommissies en de curriculumcommissies. Dat heeft geleid tot
concrete aanbevelingen in het curriculumherzieningsproces. Het curriculum wordt ingrijpend herzien, waarbij met name ook veel intensie34

De Academie Health Care wil geïnspireerd en op persoonlijk betrokken wijze opleiden, trainen en onderzoeken, zodat studenten en werkers in
het zorg-werkveld worden toegerust tot een toekomstgerichte bekwame zorgprofessional. De academie sluit daarbij aan op het ‘leven lang leren’ en het blijvend ontwikkelen van essentiële kennis door het beantwoorden van vragen die in de beroepspraktijk bij zorgprofessionals leven.
Onderdeel van de academie is de opleiding Bachelor Nursing, ook wel HBO-V genoemd. Mee door de geboden kwaliteit van deze opleiding
is er een groeiend aantal aanmeldingen. In de afgelopen jaren is deze groei behoorlijk toegenomen, van 245 ingeschreven HBO-V studenten
in 2009 naar 519 studenten in 2015. Deze groei in aanmeldingen in relatie tot het tekort aan kwalitatief goede stageplaatsen in de zorg heeft
Hogeschool Viaa doen besluiten om per studiejaar 2014-2015 een numerus fixus in te stellen. Om de kwaliteit te kunnen handhaven is een
goede praktijkstage essentieel, en aan stageplaatsen is landelijk gebrek. De opleiding is populair onder aspiranten vanwege de hoge kwaliteit,
de identiteit en betrokkenheid van docenten. Ondanks dat twee andere HBO-V’s in de regio geen NF-procedure hadden, is dit in 2015 niet van
negatieve invloed geweest op het aantal aanmeldingen voor de HBO-V van Viaa.

Verbeterbeleid
Binnen de academie Health Care wordt een actieve bijdrage van medewerkers en docenten aan de kwaliteit van de opleiding gezien als een
onderdeel van de rol van een professionele docent en medewerker. In de accreditatie van de opleiding is door het visitatiepanel duidelijk waardering uitgesproken voor de kwaliteitszorg van de academie. Management, docenten en studenten hebben een sterk besef van de kwaliteitscultuur en willen vanuit een sterke intrinsieke motivatie deze kwaliteit ook bestendigen en waar nodig verbeteren. Dat gebeurt in een cultuur
van open communicatie en ruimte voor feedback. De opleiding hanteert de PDCA-cyclus, gebaseerd op het Kwaliteitshandboek Hogeschool
Viaa 2013-2016. De bewaking en uitvoering van verschillende stappen ligt bij het management, de kwaliteitszorgcommissie HC en de betrokken
docenten. Bij aanvang van de opleiding krijgen studenten uitleg van de kwaliteitszorgfunctionaris over de procedures van evaluaties van het
onderwijs en hoe hun medewerking wordt gevraagd bij evaluaties. Tevens wordt benadrukt ongenoegen en ontevredenheid of juist tevredenheid actief te delen met betrokken docenten en fasecoördinatoren. De kwaliteitscommissie bewaakt met de betrokken fase- en blokcoördinatoren de planning van evaluatiemomenten, de uitwerking daarvan en het in gang zetten van acties. Rapportages daarvan worden rechtstreeks
verstrekt aan betrokken docenten en aan de academiedirecteur en worden geagendeerd voor de MT-overleggen. Daar wordt ook vastgesteld
welke punten aandacht dienen te krijgen en of er actie op gezet moet worden.
De academie heeft een meerjarenbeleid geformuleerd in het Academieplan Health Care 2014-2016 en heeft daarin verbeterpunten meegenomen. Aandachtspunten komen aan de orde in het MT-overleg van de opleiding, die worden afhankelijk van inhoud en omvang opgepakt door
één van de leden van het MT en omgezet in gerichte acties en/of projecten. Bij ieder punt wordt gewogen of het om structurele problemen
gaat die om wijziging van processen of afspraken vragen, of dat het gaat om kleine eenmalige incidenten, die tevens worden aangepakt, maar
veelal om een andere benadering vragen. Hierdoor worden steeds de grote lijnen bewaakt. In 2015 heeft de grootste focus gelegen op de
komende bijstelling van het curriculum conform het nieuwe beroeps- en opleidingsprofiel BN2020, wat gaat starten in september 2016. Hierbij
heeft het team gekeken naar het huidige opleidingsmodel en alle onderdelen daarvan gewogen in het licht van het nieuwe beroepsprofiel.
Items die als krachtig worden ervaren blijven behouden, en zijn veelal kenmerkend te noemen voor de HBO-V aan Viaa. Overige items worden
verwijderd uit het nieuw te ontwikkelen programma. Het team ziet dit als een kans voor nieuwe mogelijkheden en blijvend aansluitend en
innovatief te zijn in relatie tot het werkveld, de studenten en de toekomstbestendigheid van het opleidingsprogramma.

Onderzoek
Binnen de academie functioneert het lectoraat Zorg en Zingeving. Het onderzoeksprogramma van de academie Health Care richt zich inhoudelijk op de rol van zingevingsvraagstukken in zorgcontexten vanuit het perspectief van de zorgvrager en van formele en informele zorgverleners. Het hoofddoel is om met de resultaten van het onderzoek een bijdrage te leveren aan het realiseren van mensgerichte zorgverlening en
(toekomstige) zorgverleners daarvoor toe te rusten. De doelen van het lectoraat in samenwerking met de hele academie HC staan verwoord in
het meerjaren Academieplan 2014-2016. Sinds 2014 is het lectoraat zich meer gaan richten op onderzoek naar het ontwikkelen (vernieuwen)
van zorgpraktijken, dit op voorspraak vanuit het werkveld. Daarnaast is het lectoraat een samenwerking aangegaan met de Universiteit van Humanistiek te Utrecht voor gezamenlijk onderzoek, kennisoverdracht in de vorm van colleges en mogelijke promotietrajecten voor medewerkers
van de academie HC. Verder is er vanuit een Erasmus Agreement sprake van een gezamenlijk onderzoek naar de invloed van waardegedreven
organisaties met Diakonhjemmet in Oslo, Noorwegen en Helsinki, Finland. In 2015 is dit onderzoek afgerond en er is een onderzoeksverslag
verschenen over value based nursing eucation (een project samen met Noorse en Finse partners).
Tevens is een artikel Balancing Identity and Diversity in Faith-Based Nursing Education: A Case Study from Northern Europe over dit onderzoek
gepubliceerd in het Journal of Christian Higher Education. De uitkomsten zijn door de betrokkenen gepresenteerd op een congres in Oslo.
Het onderzoek van het lectoraat Zorg en Zingeving van de academie Health Care is gericht op de rol van zingevingsvraagstukken in de context
van de gezondheidszorg. De onderzoeklijnen hebben betrekking op competentieontwikkeling van zorgverleners op dit gebied. Het lectoraat
heeft het afgelopen jaar verschillende onderzoeken uitgevoerd en afgerond. Het lectoraat participeert ook in het Viaa Kenniscentrum ‘Bezielde
professionaliteit’. Het kenniscentrum en daarmee het lectoraat is in oktober van dit jaar officieel gepresenteerd op een symposium. De verbinding met de opleiding HBO-V is er doordat studenten participeren in onderzoeken van het lectoraat in de vorm van afstudeerprojecten. Zo
doen bijvoorbeeld bijna alle studenten afstudeeronderzoek onder de thema’s van mensgerichte zorg van het lectoraat Zorg en Zingeving. Een
onderzoeker van het lectoraat is tevens coördinator afstudeerprojecten, om zo de verbinding tot stand te brengen en te bewaken. Uitkomsten
uit onderzoeken van het lectoraat en van studenten worden verwerkt in het curriuculum en in het bijzonder in de eigen minor Mensgerichte
zorg die het lectoraat aanbiedt aan derdejaars HBO-V studenten.
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Docenten zijn bij het werk van het lectoraat betrokken door het begeleiden van die projecten. Daarnaast zijn er docenten ingezet op specifieke
projecten zoals het ontwikkelen van een app over levensvragen in de ouderenzorg en een bijdrage aan het onderdeel zingeving in de minor
Mens en zorg. Een onderzoeker van het lectoraat is coördinator afstudeerprojecten. Uitkomsten uit onderzoeken van het lectoraat worden
verwerkt in het curriculum. Dit jaar is gestart met de ontwikkeling van het curriculum Bachelor Nursing 2020. Het lectoraat levert daarbij input
aan de ontwikkeling van het onderwijs over zingeving in de zorg.
Internationaal participeert het lectoraat in het European Network for the Research of Spirituality in Nursing and Midwifery. Samen wordt een
longitudinaal onderzoek uitgevoerd, er wordt gewerkt aan een Erasmus+ aanvraag over Spiritual Care Education en er werd geparticipeerd in
de zesde European Student conference on spiritual Care in Oslo. Dit jaar werd een project afgerond over value based nursing eucation, een
project samen met Noorse en Finse partners. Dit jaar zijn twee nieuwe (gepromoveerde ) onderzoekers als lid aan de kenniskring toegevoegd.
Twee leden van de kenniskring zijn bezig met een promotiestudie over zingeving in de zorg. Het lectoraat heeft een samenwerking met tal van
zorginstellingen die verbonden zijn aan de academie HC. Met het Medisch Coördinatie Centrum Flevoland wordt gesproken over de opzet van
een leerwerkplaats over het thema ‘Mensgerichte zorg’.

Kennisdienstverlening
De opleiding Praktijk Ondersteuners Huisartsenpraktijk (POH) is een private opleiding op hbo-niveau. Met ingang van september 2014 is gestopt met de tweejarig route (instroom opleiding mbo doktersassistent) en wordt alleen de eenjarige opleiding aangeboden. De reden hiervan
ligt in een landelijke afspraak met betrekking tot het upgraden van het niveau van de POH en het feit dat de opleiding voor de mbo-doktersassistenten als ‘te moeilijk’ werd ervaren: deze studenten konden moeilijk aansluiten bij het hbo-niveau van de POH-opleiding. Met ingang
van september 2015 heet deze opleiding Praktijk Verpleegkundige Huisartsen Praktijk (PVH) en is toegankelijk voor Hbo-verpleegkundigen.
Mbo-verpleegkundigen zijn onder specifieke voorwaarden toelaatbaar. Afhankelijk van de uitkomsten van het curriculum project Bachelor
Nursing 2020 wordt helder waar de PVH straks ten opzichte van de HBO-V is gepositioneerd. Van de oude POH tweejarige route zijn in juli 2015
18 cursisten gediplomeerd, daarnaast zijn er 22 cursisten gediplomeerd van de eenjarige opleiding POH. In september 2015 zijn 29 studenten
gestart met de éénjarige opleiding PVH, waaronder 6 HBO-V vierdejaars studenten die dit PVH traject combineren met hun afstudeerfase
HBO-V. Zij ontvangen bij diplomering (als ze voldoen aan de eisen) in 2016 twee diploma’s.
De huidige PVH-opleiding is in 2014 opnieuw positief geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en
Verzorgenden. Deze accreditatie is van belang omdat cursisten door deelname aan de opleiding of de cursus Ouderenzorg eerste lijn bij een
positieve accreditatie van de opleiding punten toegekend krijgen voor hun registratie als verpleegkundige. De opleiding PVH mag bij publieke
uitingen ook het keurmerk van het kwaliteitsregister toevoegen aan haar communicatie, wat ook wordt gedaan.

De academie participeert in het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV), een samenwerkingsplatform van alle 17 HBO-V’s in Nederland. De directeur van de academie HC is lid van het dagelijks bestuur van het LOOV. Binnen dit platform pakken de HBO-V’s in gezamenlijkheid gemeenschappelijke dilemma’s aan, om (veelal in projectvorm) de krachten te bundelen en het onderwijs input te geven en eenduidigheid
in de opleidingen Verpleegkunde te bewerkstellingen. Voorbeelden daarvan in 2015 zijn de uitwerking van het project Bachelor Nursing 2020
en het komen tot een gezamenlijke toets verpleegkundig rekenen. Dit zijn langdurende trajecten die t.a.v. BN2020 in het voorjaar van 2016
worden afgerond. De focus binnen de samenwerking van de HBO-V’s ligt volledig daarop op dit moment. In het project BN2020 hebben naast
de directeur van de academie HC ook drie docenten geparticipeerd in de ontwikkelgroep en in de klankbordgroep.
Naast deze samenwerking op hbo-niveau is er ook op regionaal vlak samenwerking met een groot aantal ROC’s, deels in netwerken, onder
andere in het Health Innovation Park Zwolle: met Windesheim, Deltion en Landstede. In de zorgcampus Noorderboog (Meppel) werken we
samen met Windesheim, Deltion en het Drenthe College. De academie werkt ook samen met de Friese Poort en het Alfa College. Doel daarvan
is bijvoorbeeld het gezamenlijk vormgeven van leerafdelingen in een zorginstelling. Ook het gegeven dat alle opleidingen te maken hebben met
vraagstukken op het vlak van ICT en zorg, e-learning, technische zorglabs en dergelijke is een reden tot samenwerking. Meer en meer is er een
bewustzijn bij opleidingen om vanuit een gezamenlijk belang de krachten te bundelen, in plaats van te focussen op eventuele belemmeringen
vanuit het concurrentie-perspectief.
Per januari 2015 is er een innovatieve samenwerking binnen een Zorg Trainings Centrum Zwolle, de uitkomst van een succesvolle RIF-aanvraag
van Landstede. Het ZTC kent drie labs; een wijklab, een zorg-ict lab en een zorg-ethisch lab. De HBO-V van Viaa is kartrekker voor het zorgetisch lab. Een docent participeert in deze werkgroep, daarnaast is een docent-onderzoeker verantwoordelijk voor de onderzoekspoot van het
ZTC en participeert een docent-onderzoeker in de onderwijskundige groep van het ZTC. Viaa wordt gezien als expert en is een gewaardeerd
partner vanwege de inbreng van expertise rondom ethische en zingevingsvraagstukken. Daarnaast vanwege het altijd oog hebben voor de
samenwerkingsrelatie en de dialoog in het krachtenveld van verschillende belangen uit onderwijs- en zorginstellingen.
De samenwerking met de academie Gezondheidszorg van Hogeschool Windesheim heeft zich verder versterkt. Zo hebben beide HBO-V-opleidingen in het kader van BN2020 een gezamenlijke klankbordgroep met werkveldleden ingesteld. Daarnaast wordt er gezamenlijk een training
klinisch redeneren verzorgd aan een ziekhuis-werkveldpartner. Ook in de samenwerking met Windesheim wordt meer en meer gezocht naar
intensivering van samenwerking in de regio en het samen op aanpakken van gezamenlijke vraagstukken. Dit wordt door het werkveld ook
positief gewaardeerd.

Samenwerking

Naast de inkomsten van de POH zijn er inkomsten verkregen vanuit trainingen bij het Leger des Heils, Diaconessenhuis Noorderboog en GGZ
Middelpunt. Daardoor zijn er bij de academie Health Care meer inkomsten binnengekomen dan begroot. Het werkveld weet de academie goed
te vinden. Dat is van belang, ook voor de ontwikkeling van expertise van docenten. Daarnaast ervaren docenten het als een meerwaarde om in
het werkveld dergelijke trainingen te verzorgen. Daarmee komt de actuele praktijk weer meer in de opleiding. Een mooie wisselwerking.

De academie onderhoudt op actieve wijze, landelijk en regionaal, contacten met de verschillende velden in de gezondheidszorg. Deels is dat
om ontwikkelingen in het werkveld te volgen en ter valorisatie mee terug te nemen in de drie domeinen van de academie, deels om het leveren van input aan het werkveld zelf. Deze samenwerking is hierboven beschreven bij de onderdelen relaties met het werkveld en relaties met
andere opleidingen.

Relatie met het werkveld

De academie heeft internationale samenwerking in verband met stages vanuit de opleiding Verpleegkunde met Ghana, Suriname, Malawi,
Peru, VS, Kenia en India. In 2015 zijn naar enkele van deze landen in totaal 16 studenten gegaan voor een internationale stage in een zorginstelling. Daarnaast heeft de opleiding stageplaatsen in zorginstellingen in Bonn, Oostende en Bern. In 2015 zijn daar 9 studenten geweest: 3 in
Bonn, 2 in Oostende, 4 in Bern.

De opleiding HBO-V wil naast het initiële onderwijs ook dienstbaar zijn aan het werkveld door toekomstgerichte kennis en vaardigheden aan te
bieden aan professionals in het werkveld. Zij wil daarmee aansluiten op het ‘leven lang leren’ en het blijvend ontwikkelen van essentiële kennis.
Deze kennisontwikkeling richt zich daarbij op het beantwoorden van de vragen die in de beroepspraktijk bij de zorgprofessionals leven.
Ook ligt er een rol voor de academie wat betreft het opleiden voor en het aansluiten op de arbeidsmarkt in de gezondheidszorg. Met betrekking tot de regionale arbeidsmarkt neemt de academie ook deel aan het regionale werkgeversoverleg met Werkgeversvereniging Oost-Nederland (WGV Oost). De prognoses van WGV Oost zijn relevant in het opleiden van professionals en het behouden van professionals voor de zorg
door middel van ‘leven lang leren’.
De academie geeft de samenwerking met het werkveld vorm door het inzetten van professionals in de zorg in het onderwijs (soms zijn dat
alumni) door het verzorgen van gastlessen, stagebegeleiding en begeleiding van afstudeeronderzoeken. Daarnaast door het actief meelezen en
-denken in ontwikkeling en bijstelling van onderwijsprogramma’s, in samenspraak met de daarvoor verantwoordelijke coördinator binnen de
opleiding.
Er is een verschuiving in samenwerkingsrelaties te zien. Daar waar eerder de individuele relatie tussen zorginstelling en de opleiding centraal
stond, is de laatste jaren veel meer sprake van samenwerken in netwerkverbanden. Hierin participeren dan veelal meerdere opleidingen en
zorgorganisaties. In gezamenlijkheid worden in die verbanden dilemma’s op het vlak van zorgverlening, professionele ontwikkeling en toekomstgericht werken onderzocht en aangepakt. Voorbeelden van dergelijke verbanden waarin de academie participeert zijn de Zorgcampus
Noorderboog en het Health Innovation Park Zwolle.
Daarnaast ontvangt de academie diverse verzoeken tot dialoog over beroepsontwikkeling en toekomstbestendig werken in de zorg vanuit allerlei typen organisaties en werkverbanden. De academie is vanuit haar kwaliteit en aandacht voor juist de mensgerichte kant van de zorg een
graag geziene gesprekspartner.
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Relatie met andere opleidingen

Via een Erasmus agreement werkt de academie samen met Diakonhjemmet in Oslo, Noorwegen en met het Diakonhjemmet in Helsinki, Finland. Er is samenwerking voor docentuitwisseling, gezamenlijk onderzoek en stagemogelijkheden. Daarnaast is er een uitwisselingsprogramma
met Dordt College in Iowa in de Verenigde Staten.
Herhaaldelijk is er in 2015 uitwisseling van docenten geweest met Oslo en Helsinki, en twee docenten van HC zijn, ook via het lectoraat,
betrokken geweest bij een internationaal onderzoek. Onderwerpen die centraal staan bij de uitwisseling waarbij buitenlandse partners graag
bij HC komen zijn visie op onderwijs, kwaliteit van onderwijs en studentbegeleiding, probleemgestuurd onderwijs en onderwijs vanuit een verpleegkundige theorie. Docenten van HC zijn naar Erasmuspartners geweest in verband met het verkennen van uitwisselingsprogramma’s voor
studenten en het vormgeven van blended learning.

Kwaliteitszorg
De opleiding HBO-V is geaccrediteerd op alle standaarden van de NVAO en heeft als totaal oordeel een ‘goed’ ontvangen. De opleiding HBO-V
scoort bovengemiddeld in de Keuzegids, de Elsevier, de Nationale Studenten Enquête en bij de accreditatie van de NVAO. In de uitkomsten van
die scores zijn ervaringen en bevindingen vanuit werkveld, alumni en andere afnemers meegenomen. Mede daardom mag de HBO-V zich al
drie jaar op rij de beste bachelor Verpleegkunde opleiding van het land noemen.
De huidige POH-opleiding is in 2015 opnieuw positief geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister Verpleegkundigen en
Verzorgenden.
Jaarlijks worden in januari de werkveldpartners uitgenodigd voor een evaluatie van de stages en de samenwerking met de HBO-V. Instellingen
die stageverlener zijn en studenten die stage lopen worden daarvoor benaderd. Onderwerpen van de evaluatie zijn de stagenota, stagebegeleiding, te realiseren doelen, toetsing en beoordeling en kwaliteit van de stageplaats. De uitkomsten van de evaluatie worden besproken door het
stagebureau, de feedbackpunten die daaruit naar voren komen worden verwerkt in de stagenota. Op basis van de feedback worden waar nodig
acties uitgevoerd in de richting van de stage-instelling of het docententeam. Zo is in 2015 de stagenota volledig herzien en aangepast naar de
wensen van docenten, studenten en het werkveld. De kwaliteitscommissie neemt in haar kwaliteitsplan mee op welke zorgvuldige en blijvende
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wijze de kwaliteit van het stageveld en stageproces geëvalueerd kan worden.
In de kwaliteitszorg wordt per onderdeel geëvalueerd met de studenten conform de PDCA-cyclus van de academie Health Care (afgeleid
van het Viaa handboek Kwaliteitszorg) de uitkomsten hiervan worden beoordeeld door de kwaliteitscommissie en gedeeld met docenten en
managementteam. Daarnaast vullen studenten jaarlijks de Nationale Studenten Enquête in. In de NSE scoort de HBO-V bovengemiddeld. De
uitkomsten van de NSE worden gedeeld met het team en de opleidingscommissie. Aandachtspunten worden besproken en indien relevant
worden verbeteringen ingevoerd.

Academie Social Work & Theologie
Binnen de academie Social Work & Theologie willen de opleidingen SPH, MWD, GPW en GL de studenten opleiden tot professionals ‘uit één
stuk’ die in staat zijn personen als mens en als burgers tot hun recht te laten komen.
Daarvoor is het belangrijk dat:
1. de opleidingen aansluiten bij de landelijke eisen;
2. de opleidingen aansluiten bij de actualiteit en ontwikkelingen in het werkveld;
3. het eindniveau aansluit bij de landelijke eisen en dat dit eindniveau geborgd wordt;
4. het programma studeerbaar is en dat studenten tijdens de opleiding goed begeleid worden (inclusief studenten met een beperking);
5. identiteit een geïntegreerde plek inneemt in de opleidingen;
6. onderzoek en onderwijs zo veel mogelijk geïntegreerd zichtbaar zijn in de academie.
In de Nationale Studenten Enquête 2015 zijn mooie scores te zien voor de waardering van de opleiding in zijn totaal: 87,2 voor de hele academie. Dit is ruim boven de nagestreefde waarde van de prestatieafspraken (> 80%). Op een 5-puntschaal scoren de afzonderlijke opleidingen op
het item ‘studie algemeen’ een 4,12 (MWD), 4,22 (SPH) en 4,15 (GPW/GL).

Verbeterbeleid
De verbeterplannen ten aanzien van het onderwijs komen op de volgende wijze tot stand: driemaal per jaar is de aard van de vergadering van
het MT een Onderwijskundig overleg. Daar worden de plannen voor het volgende studiejaar besproken en geëvalueerd. Verschillende bronnen
leveren hier input voor:
1. trends en ontwikkelingen;
2. verbetervoorstellen vanuit de teams (SPH, MWD, Theologie en het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken);
3. kwaliteitscommissie (kwaliteitsgegevens);
4. toetscommissie.
Door deze handelswijze worden alle partijen betrokken bij kwaliteitsverbetering, wat de kwaliteitscultuur bevordert. Studenten worden
betrokken door actief deel te nemen aan evaluaties, docenten op individueel niveau door het evalueren van modules. De teams bespreken de
analyses van de evaluaties en doen verbetervoorstellen aan het MT, dat per jaar vastlegt wat er aan verbeteringen uitgevoerd moet worden en
aan welke projecten gewerkt wordt.
De resultaten van het actieve verbeterbeleid komen terug in de jaarlijkse bijstelling van een aantal modules, de studiegidsen, de OER en het
raster.
In de NSE van 2015 geven studenten aan dat ze ruim voldoende worden betrokken bij de verbeteringen van de opleiding. Op een 5 puntschaal
scoren de studenten een 3,99 (MWD), 4,10 (SPH) en 4,10 (GPW/GL) op het item ‘de mate waarin in betrokken wordt bij verbeteringen van de
opleiding’.
In 2014 en 2015 is met veel elan gewerkt aan de voorbereidingen van een nieuw curriculum en in september 2015 is de propedeuse van het
nieuwe curriculum gestart. De curricula van de opleidingen SPH, MWD, GPW en GL worden drastisch herzien. Dat is om minimaal twee belangrijke redenen nodig. In de eerste plaats: in de samenleving zien we een verschuiving van een verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving,
waarbij de focus van de hulpverlener en godsdienstpastoraal werker meer komt te liggen op ‘zorgen dat’ in plaats van ‘zorgen voor’. Dit vraagt
om een inhoudelijke herziening van de opleidingen.
De tweede reden is gelegen in het Strategisch Plan van Hogeschool Viaa. Vanuit het Strategisch Plan 2013-2016 en de Prestatieafspraken van
de hogeschool met de staatssecretaris van OCW is de ambitie geformuleerd dat de opleidingen SPH, MWD, GPW en GL zoeken naar samenwerking waar dat mogelijk is. Het vernieuwde curriculum is voor een groot deel voor elke opleiding gelijk, tegelijkertijd blijft de eigenheid van de
opleidingen zichtbaar en merkbaar,
Een belangrijke lijn in het nieuwe curriculum is de lijn Praktijk en innovatie. In onderwijseenheden die binnen deze lijn vallen, maken studenten
direct vanaf het begin kennis met het werkveld. Dat doen ze niet alleen door aanwezig te zijn, maar juist om vanaf het begin te leren om kritische vragen te stellen, innovatievoorstellen te doen etc.. Ondernemerschap en ondernemingszin hebben hier een duidelijke plek in gekregen.
Voor het nieuwe curriculum zijn ontwerpeisen opgesteld. Deze zijn beschreven in het kaderstuk ‘Curriculumontwikkeling’. De ontwerpcriteria
zijn ontwikkeld aan de hand van gesprekken met het personeel van de opleidingen, mee naar aanleiding van uitkomsten van evaluaties, het
Medewerkertevredenheidsonderzoek en de rapporten van Certiked en NVAO. Twee onderdelen uit het kaderstuk zijn vermeldenswaard: er
gaat gewerkt worden met grotere eenheden, daardoor zijn er minder toetsen (eenheden van drie à vijf credits) en het curriculum wordt docentvriendelijker gemaakt. Dat betekent dat er minder ‘kleine taken’ zijn dan momenteel het geval is, daardoor moet er meer ruimte vrijkomen
voor docenten voor innovatie. Door goede verwerking van de ontwerpcriteria wordt het curriculum overzichtelijker en komt er meer ruimte bij
docenten voor zaken waar ze nu te weinig aan toe komen.
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Het nieuwe curriculum is flexibeler ingericht, waardoor (excellente) studenten met acht of hoger op de havo of vwo-studenten in drie jaar hun
diploma kunnen halen.
Naast alle activiteiten rondom het nieuwe curriculum is er ook naar het afstudeerjaar gekeken. Vanaf het studiejaar 2014/2015 vallen alle
afstudeeronderzoeken onder de onderzoekslijnen van de academie of hogeschool. Dat betekent dat alle studenten die willen afstuderen zich
verhouden tot de vijf Academiebrede thema’s, zoals vastgelegd in de Prestatieafspraken.

Onderzoek
Binnen de opleidingen SPH en MWD is er een grote mate van integratie van onderwijs en onderzoek. De onderzoekers die werken bij het
lectoraat Centrum voor Samenlevingsvraagstukken (CvSv) zijn toegewezen aan één van de onderwijsteams. Alle onderzoekers geven les bij
minimaal één van de opleidingen binnen de academie. Dit zijn inhoudelijke lessen naar aanleiding van onderzoeken, zoals netwerkmethoden
en de minor Kracht van de Samenleving. Ook verzorgen de onderzoekers lessen Onderzoeksvaardigheden en daarnaast begeleiden zij afstudeeronderzoeken. Het lectoraat is vaak opdrachtgever van afstudeeropdrachten. In 2015 hebben vijf docenten geparticipeerd in activiteiten
van het lectoraat, bijvoorbeeld binnen de Wmo-werkplaats, die sinds 1 januari 2014 toegewezen is aan het lectoraat. Onderzoekers van het
Centrum voor Samenlevingsvraagstukken participeren in onderwijs, zodat de relatie onderzoek/onderwijs gewaarborgd is. Zo zijn er wijkteams
begeleid door een docent en een onderzoeker. Binnen de onderzoekslijnen van het lectoraat werken onderzoekers, docenten, studenten en het
werkveld intensief samen. De lector is lid van het managementteam en denkt mee over beleid en verbetervoorstellen voor het onderwijs. Een
aantal onderzoekers is ook betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe curriculum, als projectgroeplid of als lid van de werkgroep.
Het Praktijkcentrum voor Theologie (gestart in januari 2014) is een onderzoek- en adviesorganisatie die ontstaan is uit een samenwerking
tussen de Theologische Universiteit Kampen, de Gereformeerde Hogeschool (Viaa) en het Centrum-G, een toerustings-deputaatschap van
de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (dat overigens met de komst van het Praktijkcentrum is beëindigd). Er is een krachtige samenwerking
tussen het Praktijkcentrum en de opleidingen GPW en GL. Een aantal docenten is gedetacheerd naar het Praktijkcentrum; naast onderzoek en
advisering voor het centrum geven zij lessen binnen de opleiding. Op deze wijze vindt er een snelle vertaling van onderzoek naar onderwijs
plaats. De praktijkgerichte afstudeeronderzoeken moeten passen binnen de onderzoekslijnen van de academie. Om dat te bereiken is de inhoudelijke koers van het Praktijkcentrum ook afgestemd op de strategie van de academie, daardoor kunnen studenten een onderzoeksopdracht
krijgen vanuit het Praktijkcentrum. Dat komt de relevantie van onderzoek ten goede. Ook de kwaliteitseisen die door de VKO gesteld worden
aan onderzoek zijn vertaald naar het Praktijkcentrum. Bij het vaststellen van het beleid van onderwijs en/of onderzoek zijn de opleidingen, het
lectoraat en het Praktijkcentrum betrokken.
Om de samenwerking van het Praktijkcentrum en de opleidingen GPW/GL te bevorderen zijn er in 2015 verschillende malen werklunches
georganiseerd om de nadere kennismaking (persoonlijk en inhoudelijk) te bevorderen. Daarnaast is geëvalueerd hoe het Praktijkcentrum zich
praktisch verhoudt tot de opleidingen en vice versa. Voor 2016 zijn plannen gemaakt om de samenwerking, ook inhoudelijk, nog meer op elkaar af te stemmen. Daarnaast is besloten dat de academiedirecteur zitting neemt in het bestuur van het Praktijkcentrum om de betrokkenheid
en de samenwerking met de opleidingen te versterken. Het Praktijkcentrum en de Academie Social Work en Theologie werken samen in het
onderzoek ‘Diaken aan de keukentafel’ en er is een start gemaakt met ‘Liturgie’

Kennisdienstverlening
Dit gebeurt voor de opleidingen SPH en MWD meestal in combinatie met onderzoeksactiviteiten vanuit het lectoraat Samenlevingsvraagstukken, zoals bijvoorbeeld training Netwerkondersteuning aan wijkteams in Zwolle. De adviesdienstverlening van GPW en GL is ondergebracht
in het Praktijkcentrum. Dit beoogt een degelijke conceptuele verankering van projecten zowel in onderzoek als professioneel. Voor verdere
informatie verwijzen we naar het Jaarverslag van het Praktijkcentrum.

Relatie met het werkveld
Er zijn binnen de academie drie werkveldcommissies actief: Social Work, GPW en GL (bij de laatste twee wordt een gezamenlijk moment
gepland, waarbij een deel algemeen is en een deel specifiek). Twee keer per jaar is er een vergadering met de werkvelden waarbij trends en
ontwikkelingen in het werkveld besproken worden. Daarnaast worden specifieke vragen vanuit de opleiding aan de commissie voorgelegd
om te verifiëren of de ontwikkelingen binnen de opleiding aansluiten bij de vragen, behoeften en kennis van het werkveld. Naast contacten
met andere opleidingen (intern en extern) heeft de academie Social Work & Theologie ook veel contacten met het werkveld, over gastlessen,
stages en (afstudeer)onderzoeken. Ook vanuit het lectoraat zijn er veel contacten met het werkveld, dat nadrukkelijk tot stand komt in de twee
onderzoekslijnen van de Wmo-werkplaats. Partners zijn (bijvoorbeeld) Frion, Mee, RIBW, de gemeente Zwolle, Travers, de Stuw, Agathos en
de stichting Present. Dit zijn met name regionale contacten. Door gezamenlijke participatie van werkveld/onderwijs/onderzoek wordt kennisuitwisseling, met name rond transities in het werkveld gewaarborgd. De resultaten van onderzoek dienen het werkveld en het onderwijs. De
praktijk van deze transities dient als input voor ons onderwijs. O.a. deze thema’s worden besproken in de WVC.

Relatie met andere opleidingen
De opleidingen van de academie Social Work & Theologie hebben binnen de hogeschool contact met de andere opleidingen, op verschillende
terreinen. Dit is de laatste jaren geintensiveerd. Inhoudelijk ten aanzien van het onderwijs, bijvoorbeeld het ontwikkelen van de minor Onderwijs en Zorg en de gezamenlijke afstudeeropdracht MWD en HBO-V. Ook is er samenwerking met de andere opleidingen op de gebieden van
examencommissies, toetsing en kwaliteitszorg.

Samenwerking
Buiten de hogeschool is er contact met andere hogescholen, onder andere door deelname aan het Landelijk Opleidings Overleg van de verschillende opleidingen, en collegiale overleggen met bijvoorbeeld Windesheim en de Christelijke Hogeschool Ede. Vanuit de opleidingen GPW en GL
zijn er contacten met de Theologische Universiteiten van Apeldoorn en Kampen. Met hogeschool Windesheim is er samenwerking met betrekking tot de examencommissie. Vanuit de Wmo-werkplaats is er samenwerking met Windesheim (Flevoland) en de Universiteit van Humanistiek.
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Ook participeert de academie in het Zwols Vierkant (Landstede, Deltion, Windesheim en Hogeschool Viaa) over de aansluiting mbo-hbo. Een
ander mooi voorbeeld is de samenwerking binnen de programmaraad van de gemeente Zwolle waarin we samenwerken met de gemeente,
Windeheim, Deltion en Landstede.

Kwaliteitszorg
In de academie Social Work & Theologie is een kwaliteitscommissie actief. De commissie bestaat uit een voorzitter (onderwijskundige), vertegenwoordigers van de verschillende opleidingen, de academiedirecteur en een medewerker van de afdeling Kwaliteitszorg van Hogeschool
Viaa. Het kwaliteitszorgsysteem is vastgelegd in het kwaliteitshandboek Social Work & Theologie. De kwaliteitscommissie staat in verbinding
met de examen- en toetscommissie, bijvoorbeeld in verband met het borgen van de kwaliteit van toetsing.
Het kwaliteitszorgsysteem voor de opleidingen binnen de academie is beoordeeld door VBI Certiked. De NVAO schrijft daarover in het accrediteringsrapport:
‘Het panel vindt het kwaliteitszorgsysteem van de opleiding deugdelijk, de verantwoordelijkheden helder belegd en de instrumenten die ingezet
worden, betrouwbaar. Ook de PDCA-cyclus is daarin goed herkenbaar en wordt naar behoren uitgevoerd. Het panel is van oordeel dat de
kwaliteitszorg van de opleiding zich nog zou kunnen ontwikkelen van het oordeel voldoende naar het oordeel goed in de nabije toekomst, als de
verankering in de organisatie nog steviger zou zijn en de procedures hechter. Het panel bepleit de kwaliteitszorg van de verschillende opleidingen van de hogeschool nader af te stemmen, iets waar de opleidingen al mee begonnen zijn.’
In 2015 is er binnen de kwaliteitscommissie opnieuw naar de PDCA-cyclus gekeken, die is waar nodig aangescherpt. Twee keer per jaar zullen
de coördinatoren van de opleidingen aanschuiven bij deze commissie om de cyclus te monitoren en te evalueren en belangrijke inhoudelijke
onderwerpen te bespreken, zoals de resultaten van de NSE.
Er wordt gewerkt aan het bijstellen van het handboek kwaliteitszorg van de academie (begin 2016 gereed). Daarnaast is er een standaard agenda gemaakt voor de vergaderingen, die borgt dat alle punten aan de orde komen. Ten slotte is er in de handboeken van de onderwijseenheden
van het nieuwe curriculum een kopje ‘kwaliteitszorg’ opgenomen. Daar wordt aangegeven wat er n.a.v. van evaluaties veranderd/verbeterd is
t.a.v. de onderwijseenheid. Op deze wijze wordt de cyclus richting studenten gecommuniceerd en afgerond.
Alle onderdelen van de academie worden bij de kwaliteitszorg betrokken. Alle medewerkers van de opleiding zijn gedreven en spannen zich
ruim voldoende in om kwaliteit te leveren. Er heerst een echte kwaliteitscultuur.
In het NVAO-rapport (2014) over de aanvullende accreditatie van MWD, GPW en GL staat het volgende: ‘…Het panel is vooral aangenaam getroffen geweest door de sterke kwaliteitscultuur bij deze opleiding. Management, docenten en studenten werken naar de waarneming van het
panel vanuit een intrinsiek kwaliteitsbesef aan het behoud en de verbetering van de kwaliteit van de opleiding…’
‘…Het panel acht het kwaliteitsbesef bij de medewerkers en de kwaliteitscultuur binnen de organisatie zeer belangrijke instrumenten om de
kwaliteit op peil te houden en te verbeteren. Deze zijn bijzonder waardevolle aanvullingen op het formele systeem.’

Hoofdstuk 4		

Studenten

Marketing en Communicatie
Beleid
De werving van studenten leverde in 2015 in totaal 416 nieuwe studenten voor Hogeschool Viaa op. De opleiding HBO-V kende voor het tweede opeenvolgende jaar een numerus fixus, waardoor helaas enkele studenten moesten worden uitgeloot voor deze opleiding. Met de instroom
kwam het totaal aantal studenten op 1615. De visie op de werving van nieuwe studenten van Hogeschool Viaa sluit goed aan bij de visie van
overheid en politiek, dus van de samenleving: de juiste student op de juiste plek. Eerlijke voorlichting vanuit de opleidingen speelt daarin een
belangrijke rol. In afstemming met decanen en studieloopbaanbegeleiders van het voortgezet en middelbaar onderwijs richten we de voorlichting zo optimaal mogelijk in. Het belang van de studiezoeker staat daarbij voorop.

Activiteiten
In 2015 organiseerde Hogeschool Viaa vijf open dagen en open avonden voor potentiële studenten. Daarnaast heeft een groot aantal belangstellenden gedurende het studiejaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een proefstudie- of meeloopdag te volgen. In 2015 hebben we
voor het eerst een oriëntatie- en mbo/hbo-dag georganiseerd. Ook hebben Viaa-studenten bij belangrijke evenementen als Studiebeurs Zwolle,
EO-jongerendag, en Opwekking voorlichting gegeven of Viaa een gezicht gegeven.
Hogeschool Viaa participeerde in 2015 actief in de ‘Zwolse acht’, een samenwerkingsverband van de Zwolse hbo- en mbo-instellingen (de
Zwolse acht) en de Gemeente Zwolle. De werkgroepen die onder de Zwolse Acht vallen hebben tot doel Zwolle als studiestad te promoten,
bijvoorbeeld met de organisatie van Studiebeurs Zwolle, de onderwijsweken in november en de introductieweek voor alle Zwolse studenten,
de BRUISweek. Meer informatie daarover vindt u op www.bruisweek.nl.

Aansluiting met vo en mbo
In nauw contact met decanen en studieloopbaanbegeleiders in het voortgezet en middelbaar onderwijs wordt gewerkt aan het verbeteren van
de aansluiting op Hogeschool Viaa. Daar zijn zowel docenten en andere medewerkers van de opleidingen als van de afdeling Marketing en Communicatie bij betrokken. In de voorlichting benaderen we studenten gericht voor het opleidingstraject dat het best past bij hun vooropleiding.
In 2015 hebben we voor het eerst een mbo- hbo dag georganiseerd, omdat we van een deel van onze oud-mbo’ers horen dat ze best opgezien
hebben tegen de hbo-studie die ze nu doen. Tijdens de mbo-hbo dag kunnen mbo-belangstellenden kennismaken met onze oud-mbo’ers.
Viaa-studenten vertellen hoe zij de overstap hebben ervaren.
De opleidingen hebben maatregelen getroffen om de aansluiting met het hbo zo soepel mogelijk te laten verlopen. De pabo biedt begeleidingslessen aan om belangstellenden te informeren over de toelatingstoetsen op de pabo: zo weten ze welke stof ze moeten beheersen en krijgen
ze tips om zich die eigen te maken. Ook bij de opleiding HBO-V is er op het gebied van aansluiting met vooropleidingen nauw contact met
toeleverende scholen waar veel van onze verpleegkundestudenten vandaan komen. Binnen de afdeling Social Work werpt de ‘brugmodule’
voor mbo-studenten zijn vruchten af. Ook in het voorjaar van 2015 is deze brugmodule aangeboden. Deelnemers vanuit het mbo hebben deze
module afgesloten met een capaciteitentest. Deze studenten zijn in september goed voorbereid gestart met hun hbo-studie SPH of MWD.

Studiekeuzegesprekken - intakegesprekken
Met het oog op het terugdringen van de uitval zijn ook in 2015 intakegesprekken geweest met instromende studenten. Basis voor dit gesprek
vormt de motivatie van studenten zoals zij die bij hun inschrijving aangeven. De vragenlijst bij de inschrijving draagt ertoe bij dat er een goede
voorspelling van de geschiktheid van de student kan worden gedaan als het gaat om de voorgenomen studie.
Bij de aanmelding voor het cursusjaar 2015-2016 is voor de tweede keer de studiekeuzecheck uitgevoerd, mede met het oog op het terugdringen van de uitval. Een aspirant die een verzoek tot inschrijving doet voor de propedeutische fase van een van de bacheloropleidingen neemt
deel aan de door de hogeschool aangeboden SKA (Studie Keuze Activiteit). Dat geldt overigens niet voor aspiranten die zich aanmelden voor de
HBO-V, daarop is een loting- of selectieprocedure van toepassing. Deelname aan de studiekeuzecheck is een voorwaarde voor toelating. De SKA
bestaat uit het invullen van een online formulier met vragen over persoonskenmerken en identiteit en het maken van een aantal tests met betrekking tot capaciteiten en motivatie. De aspirant ontvangt naar aanleiding van het inschrijfverzoek een link die toegang geeft tot deze online
tests. Daarnaast bestaat de SKA uit een individueel of groepsgesprek, waarbij onder andere de rapportage van deze tests aan de orde komt en
ook ingegaan wordt op de motivatie voor de keuze voor Hogeschool Viaa.
Op basis van een aantal jaren ervaring met de studie keuze activiteit zal evaluatie en eventueel bijstelling plaatsvinden.
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Ontwikkeling totaal aantal studenten

Ontwikkeling studenteninstroom

Aantal studenten per 1 oktober per opleiding:

Grafiek 2: Instroom studenten (eerste keer hoger onderwijs)
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In 2015 zien we een daling (5 %) in het totale studentenaantal van Hogeschool Viaa. We ambiëren voor 2016 en volgende jaren een instroom
van rond de 525 nieuwe studenten.
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Grafiek 1: De ontwikkeling van het studentenaantal over de afgelopen jaren

Voltijd

65

96

93

66

61

Deeltijd

3

8

6

5

14

Voltijd

20

14

22

18

15

Deeltijd

9

7

13

20

10

6

0

1

3

7

GPW

GL2
Deeltijd
GL1
Deeltijd

		
0

				
0

0

1

1

Keuzetijd						
Voltijd

0

26

27

-

Totaal
					
Voltijd
324
471

502

420

402

Deeltijd

110

76

77

92

8

82

Ten opzichte van 2014 is het totaal aantal aanmeldingen van nieuwe studenten in 2015 gedaald. De daling heeft vooral betrekking op aanmeldingen bij de voltijd-studievarianten. Het aantal nieuwe deeltijdstudenten is echter iets gestegen.
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Binnen de voltijd studies is de HBO-V is onverminderd populair. Met name het aantal deeltijd aanmeldingen is flink gestegen: van 25 naar 52
studenten.
Het aantal Pabo-inschrijvingen is gedaald. Dit lijkt grotendeels te wijten aan de strengere instroomeisen die er voor het eerst waren in 2015, die
met name mbo’ers parten speelt.
Ook voor Social Work nam het aantal nieuwe studenten in 2015 af. Ook hier lijkt een afname van het aantal instromende mbo’ers een belangrijke reden.
Met twaalf meer inschrijvingen dan in 2014 heeft GPW/GL het in 2015 erg goed gedaan. De instroom is vergelijkbaar met het piekjaar 2013.
De krimp in eerste aanmeldingen lijkt grotendeels samen te hangen met de invoering van de Wet Studievoorschot, waardoor studenten geen
studiebeurs meer krijgen. Studenten wegen dan af of ze een dure studie voor vier jaar willen aangaan. Daarnaast speelt ook het geringe arbeidsmarktperspectief bij onderwijs en SW een rol.

Grafiek 3: Instroom Viaa 2009-2014

Bindend afwijzend studieadvies
Uit de jaarverslagen van de examencommissies blijken de volgende aantallen:

Grafiek 4: Bindend afwijzend studieadvies
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*: de cijfers zijn niet helemaal vergelijkbaar met de voorgaande jaren omdat ervoor gekozen is deze cijfers op te nemen in de jaarverslagen van
examencommissies per studiejaar; en niet meer, zoals voorheen, per kalenderjaar.
Het totaal aantal bindende afwijzende studieadviezen is in absolute zin bijna gelijk gebeleven (0,8% stijging). De stijging in 2013-2014 hangt
vooral samen met de verhoging van de BSA norm (van 45 naar 50 ects). Bij deze adviezen gaat het om studenten die de propedeuse (nog) niet
hebben behaald. Het beleid is erop gericht in het eerste jaar scherp te selecteren. Als er sprake is van een negatief bindend studieadvies wordt
- indien door de student gewenst - studiekeuzebegeleiding geboden bij het zoeken naar een andere studie of begeleiding in de richting van
werk. Met de selectie in de propedeuse wordt beoogd de uitval in hogere jaren te reduceren.
In het studiejaar 2013-2014 is het criterium voor het bindend studieadvies binnen alle opleidingen aangepast. Binnen de opleidingen bleek
in de jaren ervoor dat studenten die veel credits van het eerste jaar meenamen naar het tweede jaar uiteindelijk toch uitvielen of vertraging
opliepen. Door deze verandering hebben meer studenten in het eerste jaar hun propdeuese gehaald, maar tegelijkertijd kregen bij MWD, SPH
en GPW meer studenten een BSA. Bij de HBO-V is het aantal BSA’s voor de voltijd en de deeltijd gedaald. Het totaal aantal BSA’s bij de Pabo is
gedaald ten opzichte van vorig jaar.
Vanwege nieuwe regelgeving ontvingen studenten die zich vanaf januari lieten uitschrijven toch een negatief BSA, een nieuwe situatie ten
opzichte van voor 2015.

Algemeen studentendecanaat
Het studentendecanaat, waarin twee decanen actief zijn, biedt ondersteuning aan de studieloopbaan van de student met als doel: studiesucces. De decaan heeft tijdens de studieloopbaan drie kerntaken:
- voorlichting;
- hulp en begeleiding;
- advies over studiebegeleiding aan student en opleiding.
In het verslagjaar is er vanuit het studentendecanaat meer academie-overschrijdend gewerkt. Daardoor is het meer mogelijk geworden om
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thema’s centraal aan te pakken, processen af te stemmen en kennis en kunde van de beide decanen door overleg maximaal te gebruiken.
Qua voorlichting is een nieuwe intranet-site opgezet en de Viaa-website aangepast. De informatie is geactualiseerd en er zijn praktijkvoorbeelden toegevoegd. Alle studenten zijn aan het begin van het studiejaar ingelicht over de taak van de studentendecanen en de vernieuwde
studiefinanciering. Ook is meerdere malen per mail geïnformeerd over actuele regelgeving.
In 2015 is ook veel individuele begeleiding geboden, ruim 200 studenten hebben zich gemeld. Daarvan is ongeveer 75% individueel gesproken.
Bij een aantal thema’s is dit eenmalig contact, bv. bij vragen over studiefinanciering. In de meeste gevallen is er meerdere keren contact om de
student te begeleiden in zijn of haar studie. Veel voorkomende thema’s zijn het organiseren van de studie (planning, overzicht) of stress (door
het BSA en de wijzigende studiefinanciering is er minder ruimte om studie vertraging op te lopen). Van de academie Social Work & Theologie
komen er meer meldingen dan vanuit de andere twee academies. De oorzaak daarvan is nog niet duidelijk. Bij de andere academies wordt de
studiebegeleiding iets anders vorm gegeven. De gegevens worden sinds de tweede helft 2015 systematischer bijgehouden.
De begeleiding in 2015 is meer gezamenlijk aangeboden door middel van workshops en ook door het vormen van een begeleidingsgroep, die
wekelijks bij elkaar komt onder begeleiding van een decaan.
Vanuit de adviesrol is afgelopen jaar intensiever overlegd met coördinatoren, examencommissies en betrokken stafmedewerkers om processen
rond o.a. studeerbaarheid, herkansingen en de rol van de decaan bij het toekennen van aanpassingen voor studenten te verduidelijken.

Handicap en studie
Hogeschool Viaa vindt het belangrijk dat studenten met een beperking in principe de studie van hun keuze kunnen volgen. Het beleid Handicap
en studie is gericht op het verder terugdringen van belemmeringen voor studenten met een functiebeperking. Het bevat een knelpuntenplan,
een voorlichtingsplan en een beleidsplan.
Zodra er sprake is van studeren met een beperking vindt een intakegesprek plaats met gebruikmaking van het vastgestelde intakeformulier. Bij
deze intake zijn de coördinator en de interne contactpersoon die zich bezighoudt met de begeleiding van studeren met een beperking aanwezig. De studentendecanen zijn daarbij bijna altijd betrokken. Vanuit de intake komt een helder studieadvies en maken we als opleiding duidelijk
waar het spannend kan worden in het te volgen studietraject. De dossiers worden nauwgezet bijhouden.

actief benaderd om zitting te nemen in projectgroepen en kenniskringen die we opzetten om gezamenlijk te werken aan versterking van onderwijskundige thema’s. Daarnaast blijkt dat na een inwerkperiode een deel van de alumni een vervolgstap wil zetten qua opleiding. Dat biedt
mogelijkheden voor instroom in masteropleidingen, die in samenwerking met partners worden aangeboden. De toegenomen eisen met betrekking tot de registratie in het lerarenregister biedt mogelijkheden aanvullende trainingen op post-hbo niveau te verzorgen voor onze alumni.

Academie Health Care
De alumnigroep is binnen een jaar gegroeid van ongeveer 110 leden naar 165 leden. Er wordt met elkaar binnen een LinkedIn- groep gecommuniceerd, dit geeft mogelijkheden om de alumni te bereiken en kennis met elkaar te delen. In het afgelopen jaar zijn er twee nieuwsbrieven
uitgegaan en in april 2015 is er een alumnibijeenkomst geweest. De eerste bijeenkomst werd positief gewaardeerd. Vanaf september 2015 is
een aantal studenten gevraagd actief te zijn als alumnus in het organiseren van activiteiten en informeren van de alumnigroep. Vanaf januari
2016 zijn drie studenten daarin ingepraat, zij pakken in eerste instantie de organisatie van de alumnibijeenkomst op en denken mee over de
onderwerpen voor de nieuwsbrief. Een maal per twee maanden is er contact tussen deze groep ‘Alumni Actief’ en de alumnicoördinator van de
opleiding.
Het alumnibestand (mail) wordt door de afdelingen Studentenzaken en Marcom actueel gehouden. Er wordt dit semester een flyer ontworpen,
die gebruikt zal worden om studenten die afstuderen te informeren over de alumnigroep met de vraag zich actief aan te melden op LinkedIn.
Tot slot zijn alumni betrokken bij het ontwikkelen van het nieuwe curriculum. Een groep van vijf à zes oud-studenten denkt mee in de ontwikkeling van onderwijseenheden. Zij lezen mee en geven feedback op de inhoud. Dit zijn alumni die in verschillende onderdelen van de zorg
werkzaam zijn en ons dienen met actuele kennis van de praktijk.

Academie Social Work & Theologie
De opleidingen SPH en MWD onderhouden contact met hun alumni door middel van het SW-alumninetwerk. Hiervoor bestaat een netwerkbestuur. Het bestuur onderhoudt de SW-alumnigroep op Facebook en LinkedIn. Beide groepen hebben ongeveer 300 leden. Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van de betreffende groepen, maar verdere uitbouw blijft nodig.
Alumni van SW en Theologie worden ingezet bij gastcolleges en activiteiten van kwaliteitszorg en voorlichting.
Jaarlijks wordt er een alumnibijeenkomst gehouden tijdens Viaa Open. In 2015 was het thema: ‘Hoe benut je nieuwe kansen in het werkveld?
Aanzet tot ondernemend handelen’. Het was een inspirerende bijeenkomst.

Hogeschool Viaa krijgt van studenten met een functiebeperking een ‘opvallend positieve waardering’. Dat blijkt uit de Gebruikerstoets Studeren
met een Handicap 2015, een jaarlijks onderzoeksrapport dat in oktober is verschenen.
In het verslagjaar is door de decanen extra ingezet op de voorlichting voor studenten met een beperking. Gekozen is om te werken met de
benaming: studenten met een extra ondersteuningsbehoefte, vanuit de visie dat we als decanaat aan willen sluiten bij de vraag van de student.
De aanpak en voorlichting zijn vanuit deze visie ook aangepast. Er wordt meer vanuit de individuele situatie geadviseerd en geprobeerd op
maat voorzieningen te bieden die de belemmeringen zoveel mogelijk wegnemen.
De voorziening die het meest wordt aangevraagd en afgegeven is extra tentamentijd in verband met dyslexie en ad(h)d.
Het lijkt erop dat studenten de laatste twee jaren hun beperking niet meteen bij de start van de opleiding melden. Door extra voorlichting
proberen we dit echter toch vroegtijdig te signaleren om studieachterstand te voorkomen.
Voor de begeleiding van studenten met een visuele of auditieve handicap is in een aantal gevallen samengewerkt met externe begeleiders om
de zorg voor de student optimaal vorm te geven. Dat gaat om drie studenten (twee met een auditieve en één met een visuele beperking), met
hen is regelmatig overleg geweest.
In 2015 is voor het eerst gewerkt met een buddy systeem, waarbij een student met extra ondersteuningsbehoefte door een vierdejaars student
wordt begeleid, onder supervisie van de decaan. De resultaten zijn tot nu toe positief en daarom zal dit worden voortgezet.
Enkele keren is gebruik gemaakt van het expertisecentrum Handicap & studie, één van de decanen heeft een bijeenkomst van dit centrum
bezocht.
In het komende jaar zal het beleid van Handicap & studie geactualiseerd worden, wordt de adviesrol uitgebreid en wordt onderzocht op welke
wijze de decanen kunnen helpen de studie-uitval verder te beperken.

Alumni
In het alumnibeleid heeft Hogeschool Viaa als uitgangspunt een levenslange relatie te willen onderhouden met afgestudeerden. Deze relatie
moet voor de alumni een meerwaarde hebben op kennis- en netwerkniveau.
Viaa heeft voor een decentraal alumnibeleid gekozen dat vanuit de verschillende opleidingen/academies wordt ingevuld. De opleidingen werken aan het optimaliseren van de registratie van de alumni en de overgang naar het contact met alumni via met name sociale media.
De verschillende opleidingen organiseren jaarlijks een congres of netwerkbijeenkomst voor alumni, en verzorgen nieuwsbrieven.

Educatieve Academie
Inmiddels is er een beter systeem voor het vastleggen van contactgegevens van alumni. We zien alumni als ambassadeurs van onze opleiding.
Met een deel van hen onderhouden we intensieve contacten omdat ze als mede-opleider van onze studenten fungeren. Ook worden alumni
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Hoofdstuk 5		
Personeelsbeleid

Personeel

Algemeen
Hogeschool Viaa kenmerkt zich al jaren door een goede kwaliteit van onderwijs. Dat blijkt uit de Keuzegids HBO en de jaarlijkse uitgave van
Elsevier Beste studies. Om dat blijvend te kunnen realiseren is het nodig dat alle medewerkers zich daar enthousiast voor willen inspannen.
De doelen die we ons stellen kunnen we immers alleen halen met inzet van allen. Dat vraagt om professionals die zich willen verbinden aan de
Viaa-missie en
-doelstellingen en die zich willen blijven ontwikkelen. Er wordt jaarlijks een groot beroep op de professionaliteit en inzet van onze medewerkers
gedaan. Van ieder wordt veel gevraagd. Dat vraagt omgekeerd om goed werkgeverschap als we als hogeschool een aantrekkelijke werkgever
willen blijven. Dat gaat niet vanzelf en daarom is het sociaal beleid een punt dat blijvend de aandacht krijgt.
De christelijke identiteit van Hogeschool Viaa laat zich gemakkelijk verbinden met HR-doelstellingen. We vinden het belangrijk dat medewerkers hun door God gekregen talenten verder kunnen inzetten en ontwikkelen. Daarvoor gebruiken we onder andere het in 2013 vastgestelde
Professionaliseringsbeleid, maar ook de implementatie van de regeling Duurzame Inzetbaarheid. Door ontwikkeling van organisatie en medewerkers aan elkaar te verbinden kunnen we vorm geven aan onze ambities zoals beschreven in het Strategisch Plan 2013-2016 (zie hierover
verder de paragrafen ‘Professionalisering’ en ‘Duurzame Inzetbaarheid’).

Personeelsbestand: 2015 in cijfers
Figuur 1: Personeelsbestand in cijfers (peildatum 31 december 2015)
Jaar

2015

2014

2013

2012

2011

Aantal medewerkers

243

233

214

209

217

Het aantal medewerkers in vaste of tijdelijke dienst is gestegen vergeleken met 2014. Dat geldt ook voor het aantal fte. De oorzaak daarvoor ligt
voor een deel in de na-ijling van de stijging van het aantal studenten in het studiejaar 2014-2015, maar ook in de verschuiving van een aantal
collega’s van een contract met Randstad Payrol Solutions naar een Viaa-contract. Verder werd er extra formatie ingezet voor de vervanging van
studerende collega’s en vanwege de vernieuwingen van de diverse curricula waar de opleidingen aan werken.
Op peildatum 31 december 2015 waren er nog 2 medewerkers in dienst via Randstad Payroll Solutions. Gezamenlijk hadden zij een formatie
van 0,9 fte. Op hetzelfde moment in 2014 waren dat 13 medewerkers met een totale formatie van 6 fte. Van een deel van deze Randstad collega’s geldt dat de contracten niet zijn voortgezet i.v.m. de overdracht van de dyslexiewerkzaamheden aan Driestar Educatief te Gouda.

Verdeling medewerkers in vaste en tijdelijke dienst

Hogeschool Viaa heeft behoefte aan een zekere mate van flexibiliteit als het gaat om de personeelsformatie. Met een flexibele schil kunnen
fluctuaties van allerlei aard opgevangen worden.
Verder is er binnen de academies behoefte aan specialismen uit het werkveld. Elk jaar worden mensen vanuit het werkveld voor een periode
van maximaal enkele maanden voor een hele kleine werktijdfactor benoemd voor bepaalde onderwijseenheden.
Daarnaast worden nieuwe medewerkers bij aanvang van hun dienstverband eerst voor bepaalde tijd aangenomen. Na verloop van een à twee
jaar ontvangen deze medewerkers al dan niet een vast dienstverband, naar gelang van het functioneren en behoefte in de formatie.
Voor ziektevervanging en tijdelijke extra werkzaamheden wordt naast tijdelijke en Randstadcontracten ook gebruik gemaakt van tijdelijke uitbreidingen op overeenkomsten voor onbepaalde tijd.
Op 31 december 2015 was 21,52 fte van de totale omvang in enige vorm m-eer of minder tijdelijk van aard. Dat is 13,8% van het totale aantal
fte (in 2014: 16,6%).

Figuur 2: Medewerkers met dienstverband voor bepaalde tijd in 2014 en 2015
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Figuur 3: Verdeling fulltime/parttime in fte 2011-2014

Figuur 6: Ontwikkeling verhouding man/vrouw 2006-2015

Omvang dienstverband*

2015

2014

2013

2012

2011

Fulltime

59

60

59

62

63

>= 75% en < 100%

32,83

25,7

24,56

24,61

23,66

>= 50% en < 75%

46,45

43,27

40,94

34,72

34,62

> 0% en < 50%

16,77

16,91

14,1

16,84

16,13

Totaal

155,05

145,88

138,6

138,17

137,41

Figuur 4: Verdeling fulltime-parttime in % 2011-2015
Figuur 7: Leeftijdsopbouw personeel Viaa

Het aantal fulltimers zien we door de jaren heen procentueel langzaam dalen. De verschillen t.o.v. 2014 zijn niet groot maar in een meerjarenperspectief daalt het aantal fulltimers en stijgt het aantal parttimers met een grotere parttime aanstelling.
De gemiddelde omvang van de dienstverbanden is licht gestegen: van 0,63 fte in 2014 naar 0,64 fte in 2015.

Figuur 5: verdeling man-vrouw in percentages
onderwijs Beheer Personeel
incl. management

Onderwijzend personeel

Totaal

m/v

m/v

m/v

2015

29/71

45/55

39/61

2014

29/71

43/57

38/62

2013

30/70

44/56

39/61

2012

35/65

49/51

44/56

2011

39/61

48/52

45/55

De trend die begon in 2007, namelijk dat het vrouwelijk deel van het personeelsbestand groter is dan het mannelijk deel, zette zich in 2015 niet
verder voort. Bij het onderwijzend personeel zien we een lichte stijging van het percentage mannen en dat vertaalt zich ook licht door in de
totalen. Voor zover mogelijk binnen de sollicitatiecode wordt gestuurd op een evenwichtige verdeling.
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De gemiddelde leeftijd over 2015 bedroeg ruim 46 jaar, dat is hetzelfde gemiddelde als over 2014. Wat opvalt is het relatief ‘oudere’ mannelijke
personeelsbestand binnen het onderwijzend personeel en het relatief jonge vrouwelijke personeelsbestand binnen dezelfde categorie.
De gemiddelde leeftijd binnen de categorieën OP en OBP verschilt nauwelijks.

De gesprekscyclus Beoordelen & Belonen
De tweejaarlijkse gesprekscyclus bestaat uit een functioneringsgesprek, een of meerdere
voortgangsgesprekken en een beoordelingsgesprek. Het is beleid dat elk jaar óf een functioneringsgesprek, óf een beoordelingsgesprek
plaatsvindt en aan de basis van beide gesprekken vindt een planningsgesprek plaats, al dan niet gecombineerd met de beoordeling. Niet elke
medewerker bevindt zich op een gelijk punt in de gesprekkencyclus.
In het jaar 2015 hebben op alle afdelingen deze gesprekken weer plaatsgevonden. Verder zijn er tussen de formele gesprekken in zeer geregeld
informele gesprekken met medewerkers gevoerd.

Arbobeleid
Ziekteverzuim en begeleiding
Dat Hogeschool Viaa het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’ hanteert bij het ziekteverzuimbeleid ligt erg voor de hand. De individuele
medewerker en zijn of haar leidinggevende zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor preventieve maatregelen om ziekte zoveel als mogelijk te
voorkomen. De gesprekscyclus is daarbij het meest aangewezen instrument. Het arbeidsgerelateerde zorgpakket Livvit (van Zilveren Kruis Achmea) wordt steeds vaker ook preventief ingezet.
Het ziekteverzuim is ten opzichte van 2014 gemiddeld gelijk gebleven. Het verzuim bij mannen is toegenomen en bij de vrouwen afgenomen.
Deze stijging komt voornamelijk door 4 langdurig zieke mannen met een niet werk-gerelateerde oorzaak.
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Figuur 8: Ziekteverzuimgegevens Viaa (in %)
			

2015

2014

2013

2012

2011

Ziekteverzuimpercentage

mannen

5,7

4,7

3,3

2,1

2,6

		

vrouwen

3,9

4,9

5,5

9,0

5,8

Het getotaliseerde jaarinkomen (brutosalaris + vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering) bedroeg in 2015
€ 8.346.400, - . Onderstaand overzicht geeft de bestede gelden weer.

		

totaal

4,8

4,8

4,3

5,2

4,1

Figuur 9: Professionalisering, bestede gelden

Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden
Algemeen
Het arbeidsomstandighedenbeleid is gericht op optimale arbeidsomstandigheden, zodat de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers
van Hogeschool Viaa zo veel mogelijk worden gewaarborgd en bevorderd. De motivatie daarvoor is tweeledig. Viaa wil een goede werkgever
zijn en is daarnaast gebaat bij gezonde en vitale medewerkers.
De Arbocommisie die in 2012 is ingesteld heeft in 2015 vier maal vergaderd. Doel van de Arbocommissie is het integraal verder ontwikkelen
en uitwerken van de thema’s arbeidsomstandigheden, veiligheid en duurzaamheid. Op de agenda stonden vooral de acties die voortkwamen
uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), crisismanagement en werkdruk. Er is een periodieke check uitgevoerd op alle werplekken. Waar
nodig zijn werkplekken aangepast. De activiteiten die naar aanleiding van het onderzoek naar werkdruk in 2014 zijn ingezet hebben een vervolg
gekregen in 2015. Er zijn zowel individuele interventies gedaan als interventies op teamniveau. Ook voor de komende jaren zal het een punt
van aandacht blijven.

Livvit
Het arbeidsgerelateerde pakket Livvit draagt ook bij aan goede arbeidsomstandigheden. In totaal is er in 2015 26 keer gebruik van gemaakt. De
meest ingezette interventies waren coaching (7x) en trainingen op het gebied van leefstijl (8x). Steeds vaker wordt loopbaancoaching ingezet
(3x) voor medewerkers die willen nadenken over hun ambities met betrekking tot hun loopbaan. Er zijn teamtrainingen geweest (2x) en verder
was er sprake van taxivervoer voor medewerkers die door hun lichamelijke toestand tijdelijk niet in staat waren de woon-werkafstand zelfstandig af te leggen (2x), psychologische zorg (1x), zorgbemiddeling (1x), inzet van een arbeidsdeskundige (1x) en een training voor leidinggevenden
(1x). Vanuit het pakket Livvit werden voor 5 medewerkers beeldschermbrillen bekostigend.

Bedrijfsarts
In het kader van ziekteverzuim zijn in 2015 21 medewerkers door de bedrijfsarts begeleid (evenveel als in 2014). Bij 8 van hen was sprake van
verminderde psychische belastbaarheid waarvan het bij 5 van hen gedeeltelijk arbeid gerelateerd was. In 2014 waren er nog 14 medewerkers
die ziek waren vanwege verminderde psychische belastbaarheid waarvan 7 gedeeltelijk werk-gerelateerd. Je zou kunnen concluderen dat de
aandacht voor het onderwerp werkdruk (zie ook bij MTO) vruchten af begint te werpen, maar dat is wel een voorzichtige conclusie waarbij
afgewacht moet worden of dit zich voort gaat zetten in de komende jaren. Er is frequent contact geweest tussen bedrijfsarts en de manager stafdiensten en ook is er geregeld contact tussen leidinggevenden en bedrijfsarts over curatieve en/of preventieve interventies op het gebied van
de gezondheid van individuele medewerkers. In december heeft er een evaluatie plaatsgevonden met betrekking tot de dienstverlening van de
arbodienst. Dit heeft geleid tot nadere afspraken over de rapportage van spreekuurverslagen, om ze beter bruikbaar te maken voor werknemer
en werkgever. Verder zal er na de spreekuren door de bedrijfsarts vaker proactief contact gelegd worden met de werkgever om zo de communicatie te verbeteren.

Medewerkertevredenheidonderzoek (MTO)
In maart 2015 is het tweejaarlijks MTO gehouden. Het was de eerste keer dat hierbij is samengewerkt met Integron. Over de volle breedte
kunnen we vaststellen dat medewerkers tevreden zijn met hun werk binnen Hogeschool Viaa. De algemene tevredenheid scoorde een 7,4
(benchmark bij hogescholen die ook met Integron werken 7,0).
De uitkomsten van het MTO zijn per afdeling in kaart gebracht en ook per afdeling gepresenteerd en besproken. Uit de besprekingen zijn actiepunten geformuleerd waaraan gewerkt zal worden. Het onderwerp ‘werkdruk’ scoorde weliswaar beter dan in het in 2014 apart uitgevoerde onderzoek over dit thema, maar het blijft een punt van aandacht. Verder wordt er gewerkt aan verbetering van de communicatie tussen
werknemers en het management en de Medezeggenschapsraad omdat dat met een score van 6,6 en 6,3 een onderwerp is dat extra aandacht
verdient. Het hoogst scoorde de tevredenheid over de kwaliteit van het onderwijs (8,0) en het werk en perspectief (7,8).

Professionalisering, scholing en promotietrajecten
Een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid is professionalisering. Het is een structureel onderwerp van gesprek in de beoordelingscyclus en uiteraard wordt er ook buiten die cyclus om over gesproken.
Alle academies hadden hun eigen studiedagen. 12 docenten volgen op peildatum 31 december 2015 een masterstudie. Elk van hen heeft een
lerarenbeurs aangevraagd en ontvangen. 6 docenten zijn bezig met een promotietraject. Verder werden zoals gewoonlijk studiedagen, congressen en seminars bezocht.
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In de cao hbo is overeengekomen dat 6% van het getotaliseerde jaarinkomen besteed moet worden aan professionalisering. 3% daarvan wordt
besteed aan het basisrecht in uren dat elke medewerker per jaar krijgt om zijn/haar bekwaamheid op peil te houden en 3% wordt besteed aan
out of pocketkosten, zoals collegegelden, reis- en verblijfkosten en kosten voor materialen.
Deze kosten worden per kwartaal gerapporteerd aan de diverse leidinggevenden.

Out of pocket kosten gerelateerd aan college- en cursusgelden, training on the job, studiematerialen enz.

€ 219.034

Inzet uren eigen werknemers bij scholing

€ 2.600

Verblijfkosten i.v.m. professionalisering

€ 12.576

Reiskosten professionalisering

€ 19.546

Totaal

€ 253.756

Percentage getotaliseerd jaarinkomen

3,04%

Er zijn in 2015 ruim 19.000 uren ingezet voor professionalisering. 7610 uren betroffen het basisrecht, 6989 uren werden ingezet voor individuele
scholing en de overige uren zijn gebruikt voor verplichte en/of collectieve professionalisering.

Professionalisering (inhoudelijk) binnen de academies
Educatieve Academie
Veel energie en middelen zijn en worden gestoken in de professionalisering van medewerkers. Jaarlijks worden twaalf gezamenlijke bijeenkomsten gericht op de professionalisering van het hele team gehouden. Te denken valt hierbij aan begeleidingssystematiek, maar ook aan onderzoek
en het begeleiden daarvan. Diverse collega’s zijn bezig met een masteropleiding. Enkele collega’s zitten in een promotietraject. Daarnaast nemen
alle collega’s deel aan leerteams (bv. gericht op het geven van colleges). Vrijwel alle collega’s nemen meerdere keren per jaar deel aan congressen
en symposia, gelinkt aan het eigen vakgebied. Binnen de vakgroepen vindt kennisuitwisseling plaats. In de gesprekscyclus wordt verantwoording
afgelegd ten aanzien van de professionalisering.

Academie Health Care
In de afgelopen jaren zijn verschillende collega’s gestart met een master opleiding, de keus voor een master sluit aan bij het perspectief van de
academie en de eigen ontwikkeling. Veelal valt de keus op een gezondheidszorggerelateerde master of een onderwijskundige master. Beide typen
masters zorgen voor een verdere verhoging van de al aanwezige expertise in het team. Hiermee worden de gemeenschappelijke onderzoeksvaardigheden van het team vergroot, en participeren reeds master-gekwalificeerde docenten ook tussentijds in onderzoeken van het lectoraat. Tevens
sluiten veel docenten in hun masterthesis aan bij de inhoud van het lectoraat. Anderzijds is er ook groei in onderwijskundige kennis als gevolg van
een master van toegepaste waarde in het licht van kwaliteitsverbetering op het vlak van didactiek, toetsing en curriculumontwikkeling. De volgende mastertrajecten zijn eind 2015 de laatste afstudeerfase in gegaan en worden in 2016 afgerond:
-M
 aster Leren en innoveren aan de Driestar, Gouda, met een afstudeeronderzoek over hoe een kijkwijzer kan worden ontwikkeld en ingezet in
het hbo om de didactische wendbaarheid van docenten te vergroten
-M
 aster Onderwijswetenschappen aan de Open Universiteit. Met als masterthesis: verantwoord toetsen en beoordelen met een rubric: een
onderzoek naar het mediërend effect van interbeoordelaars-betrouwbaarheid op de relatie tussen het toepassen van rubrics en studenttevredenheid. Dit onderzoek heeft als doel praktisch bij te dragen aan de toetskwaliteit.
-M
 aster Evidence Based Practice, Universiteit van Amsterdam. Met als masterthesis: kwantitatief onderzoek onder verpleegkundigen en verpleegkunde studenten. De onderzoeksvraag is: hoe competent vinden verpleegkundigen zichzelf in het verlenen van spirituele zorg en hoe vaak
zeggen ze zelf dat ze die zorg daadwerkelijk verlenen?
-M
 aster Klinische Gezondheidswetenschappen, richting Verplegingswetenschap, Universiteit van Utrecht. Masterthesis: Meaning of educational
strategies in clinical practice for spiritual competence development from nursing students’ perspective.
-M
 aster Onderwijswetenschappen. Met als masterthesis: onderzoeken of de Mobiele Website Levensvragen geschikt is om Levensvragen te
herkennen en daarop te reageren
Daarnaast is een aantal collega’s in 2015 gestart met een masterstudie en een aantal is zich aan het voorbereiden op een start in 2016. Eén collega
is in 2015 gestart met haar promotietraject aan de Universiteit van Humanistiek, zij doet onderzoek naar zingevingsvragen bij mensen met een
chronisch zieke aandoening. Deze collega is gedurende het promotietraject toegevoegd aan de kenniskring van het Lectoraat Zorg en zingeving.
Tevens hebben verschillende collegae de didactische cursus gevolgd aan de Universiteit van Utrecht. Ook dit levert direct onderwijskundige verbeteringen op voor de desbetreffende collega’s zelf in hun handelen, maar versterkt ook verder de kwaliteit van het team qua onderwijs inhoudelijke
kennis en qua kennis van toetsing.
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Naast bovenstaande heeft iedere docent een eigen budget om jaarlijks zijn of haar expertise binnen het eigen vakgebied bij te houden door middel van korte cursussen, het bijwonen van lezingen, symposia of workshops. Ervaringen daaruit worden gedeeld met anderen.

Hoofdstuk 6		

Academie Social Work & Theologie

In het Instellingsplan 2013-2016 staat over het kwaliteitsbeleid o.a. de volgende passage: “De Gereformeerde Hogeschool is een centrum van
kennis. We leveren vanuit onze identiteit op relevante, inspirerende en professionele wijze een bijdrage aan de ontwikkeling van (jonge) mensen, ontplooiing van talenten, welzijn en sociale samenhang. We leiden studenten op en onderzoeken de beroepspraktijk in de sectoren onderwijs, zorg, welzijn en theologie, management en bestuur. Volgend op opleiding en onderzoek bieden we kennisdienstverlening, voornamelijk
in de vorm van (na)scholing. Wij verbinden onze expertise met de expertise van nationale en internationale partners, om samen te werken aan
vernieuwing en verbetering van de beroepspraktijk.”.

Ten behoeve van de kwaliteit van de medewerkers wordt met iedere medewerker elke twee jaar de cyclus beoordelen en belonen doorlopen. Er
wordt gewerkt met een Persoonlijk Ontwikkelings Plan, waar professionalisering een duidelijke plek in heeft. In 2014 is gekeken welke medewerkers een master gaan volgen (n.a.v. afspraken die in het verleden zijn gemaakt) en welke collega’s gestimuleerd kunnen worden om een master te
volgen, onder andere in verband met de Prestatieafspraken. Nieuwe docenten volgen een didactische cursus. Daarnaast is professionalisering een
teamverantwoordelijkheid. De inhoud is gekoppeld aan de strategie van de academie. In 2015 heeft één docent zijn didactische bekwaamheid en
één docent zijn master (contextuele hulpverlening) gehaald. Daarnaast zijn nog diverse collega’s nog bezig met hun masterstudie (master Onderwijskunde en master Social Work) en recent zijn weer er collega’s gestart (master Transsectionele analyse).
Vanaf september 2015 hebben docenten Duurzame Inzetbaarheidsuren gekregen. Medewerkers hebben hier plannen voor gemaakt bijvoorbeeld
voor extra tijd voor studie, tijd voor bezinning, meedraaien in het werkveld.

Stand van zaken Opleidingsniveau
In het kader van de Prestatieafspraken is de laatste jaren veel aandacht geweest voor het opleidingsniveau van docerend personeel. De afspraak
is gemaakt dat in 2016 minimaal 70% van hen een opleiding op masterniveau of hoger zou hebben. Dat percentage hebben we op peildatum 31
december 2015 nog niet gehaald. De stijging die de jaarverslagen van afgelopen jaren hebben laten zien is in het verslagjaar 2015 niet verder opgelopen en zelfs enigszins gedaald vanwege personele groei (zie ook tabellen hierboven) waarbij het niet altijd mogelijk was volledig te selecteren
op het masterniveau. Dit heeft een negatieve invloed op het percentage gehad. Dit probleem was vooral aan de orde bij de academie Health Care.
Deze academie zoekt vanwege de visie op verpleegkunde en om kwaliteitsredenen verpleegkundigen die een vervolgstudie op masterniveau hebben gedaan of willen gaan doen. Het is gelukt om kwalitatief heel goede nieuwe docenten aan te trekken zodat de kwaliteit in stand gehouden kan
worden, maar slechts voor een deel van hen geldt dat zij bij indiensttreding al beschikten over een mastertitel of gepromoveerd zijn. De overige
nieuwe collega’s moeten nog een mastertitel gaan halen.
Een andere reden dat het streefpercentage nog niet is gehaald is dat er in de loop van de jaren ook docenten zijn vertrokken met masterniveau of
die gepromoveerd waren.
Sinds 2012 zijn er veel mastertrajecten gestart, een deel daarvan is inmiddels afgerond. Concreet ziet het er op het gebied van studerende docenten uit als in onderstaande tabel.
Als de nog studerende collega’s afgestudeerd zijn, en dat zal voor de eersten in voorjaar 2016 zijn, dan komt het percentage boven de 70% uit
namelijk op 72,6% (bij gelijkblijvende totalen).
Voor de overige gegevens hierover verwijzen we door naar de paragraaf waarin de Prestatieafspraken worden gerapporteerd (zie hoofdstuk 2,
Strategisch Beleid).

Kwaliteitszorg

Onder het thema Kwaliteit zijn in het Instellingsplan volgende doelen geformuleerd:

Thema 2: Kwaliteit
2. het huidig niveau van de onderwijskwaliteit te handhaven (op hogeschoolniveau) en te versterken op onderdelen binnen de sectoren; het
kwaliteitsbeleid uit te werken vanuit de verschillende stakeholdersperspectieven;
3. het niveau van het kwaliteitszorgsysteem van het onderzoek te verhogen naar de standaarden van de VKO, inclusief daarmee verbonden
samenwerking met nationale en internationale partners;
4. de internationale inbedding van het onderzoek te versterken; het vigerende internationaliseringsbeleid van de opleidingen voort te zetten;
5. de samenhang tussen de lectoraten te versterken door de vormgeving van een hogeschoolonderzoeksprofiel;
6. de samenhang tussen onderzoek, opleiding, advies en nascholing te versterken door meer combinaties van docenttaken en onderzoekstaken
vorm te geven;
7. ondernemerschapsonderwijs aan te bieden toegespitst op het functioneren in publieke sectoren en binnen (grotendeels) publieke vormen
van bekostiging;
8. een Viaa-professionaliseringplan op te stellen met daarin aandacht voor actuele HRM-vraagstukken en de nieuwe professionaliteit. (zie
hoofdstuk 5, Personeel)
In dit hoofdstuk komen diverse aspecten van dit thema aan de orde: kwaliteit van onderwijs, kwaliteit van onderzoek en lectoraten. Andere
items worden elders in dit jaarverslag besproken, met name ook in hoofdstuk 3, Onderwijs en onderzoek, waar meer te lezen valt over kwaliteitszorg in de academies.

Kwaliteitsresultaten: uitkomsten diverse basis-instrumenten
Nationale Studentenenquête

gestart sinds 2012

gehaald

gepland 2016

gepland 2017

gepland 2018

tijdelijk gestopt

totaal

Ook in 2015 deed Hogeschool Viaa mee met de Nationale Studenten Enquête. De meeste resultaten van de NSE lagen ook in 2014 op een hoog
tot zeer hoog niveau. Mee door deze resultaten werden de positieve kwaliteiten van de hogeschool in diverse hbo-rankings voor het voetlicht
gebracht.
In de Prestatieafspraken met het ministerie van OCW is voor ‘Kwaliteit/excellentie’ een indicator gedefinieerd als het percentage scores 4 en
5 op de NSE-vraag: ‘Hoe tevreden ben je over je studie in het algemeen’ voor de voltijdstudenten. Hogeschool Viaa heeft een norm van 80%
afgesproken op deze indicator. Voor 2015 is deze waarde 85,9%.
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Figuur 1: Prestatie-indicator Tevredenheid in het Algemeen (Voltijd)

Figuur 10: Studerenden voor master’s degree

Figuur 11: Ontwikkeling opleidingsniveau docerend personeel in %
2013

2014

2015

HBO

26,7

20,9

27,4

HBO+

12,6

11,2

7,0

HBO master

10,4

14,2

14,0

WO master

44,4

47,7

45,9

Gepromoveerd

5,9

6,0

5,7

		

2015

2014

2013

VT 4+5

86%

89%

87%

norm in prestatieafspraken > 80%

De NSE kent themascores die een gemiddelde zijn van een aantal vragen rond dat thema. Deze themascore wordt gezien als de meest robuuste
en betrouwbare score rond dat thema.
In de volgende grafieken zijn op themascores de belangrijkste variabelen rond het curriculum en die de uitvoering daarvan betreffen in de jaren
2013-2015 weergegeven (voltijd en deeltijd samen).

Inschrijving personeelsleden
In 2015 waren er geen personeelsleden die een opleiding bij Hogeschool Viaa volgden of daarvoor ingeschreven stonden.
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Figuur 2: NSE Themascores inhoud curriculum 2013 - 2015. Bron: NSE 2013 - 2015

Kwaliteitssysteem
In 2012 is een grondige herziening van het kwaliteitssysteem van de opleidingen gestart, die in 2013 heeft geleid tot een helder en samenhangend kwaliteitsbeleid. Sinds 2014 is er veel aandacht gegeven aan het toetsbeleid van de opleidingen en het functioneren van de examencommissies ‘nieuwe stijl’. In 2015 is een duurzaam format voor de Onderwijs- en Examen Regeling en het Studentenstatuut vastgesteld en in
gebruik genomen, voor alle opleidingen.

Accreditaties NVAO
De visitatie ten behoeve van de accreditatie van de Pabo heeft in september 2014 plaatsgevonden. Daarbij gaat het naast de reguliere opleiding Pabo ook om de trajecten Opleiden in de School en de Universitaire Pabo. Deze laatste twee zijn nieuw, ten opzichte van de vorige
visitatie, en worden ook beoordeeld in het kader van een aan deze stromen gekoppeld subsidietraject. Het visitatiepanel van Certiked heeft na
een driedaags gedegen onderzoek een terugkoppeling gegeven van de bevindingen. Alle standaarden zijn beoordeeld als voldoende of goed.
Ook de Opleiden in de School-trajecten en de scholen met academische kop werden als voldoende tot goed beoordeeld. Ten aanzien van deze
varianten merkte de commissie op dat deze als voorbeelden in het land kunnen gelden. In maart 2015 heeft de NVAO de accreditatie verleend.

Te zien is dat de scores op deze thema’s iets lager zijn dan in 2014. De scores liggen nu weer op het niveau van 2013, en zijn nog steeds hoog te
noemen.

Naar aanleiding van de accreditaties in 2012 en 2013 van de opleidingen HBO-V, GPW en GL is met de NVAO de bestuurlijke afspraak gemaakt
dat Hogeschool Viaa begin april 2015 een verantwoordingsverslag gereed heeft waarin wordt aangetoond dat de examencommissie functioneert conform de wet- en regelgeving. Daarbij wordt ook de relatie met de toetscommissie beschreven. De afgesproken rapportage is op 12
maart 2015 aan de NVAO verzonden en voldoende bevonden.

Figuur 3: NSE Themascores 2013 - 2015. Bron: NSE 2013 - 2015

Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek

Hoewel deze scores ook iets lager zijn dan vorig jaar kunnen we ook nu spreken van hoge scores. De rubrieken Informatievoorziening en Studielast blijven iets achter, maar de scores zijn voldoende volgens de normen die Hogeschool Viaa hanteert (nl. > 3,4). De daling bij de rubriek
Studierooster is onder de aandacht.
Bij de meeste thema’s geldt dat er bij de deeltijdopleidingen wat minder hoge scores worden gehaald dan bij voltijd. Dit geldt voor 2015, maar
ook voor de voorgaande jaren. De meeste thema’s halen ook bij deeltijd goede scores. Uitzondering hierop is de studielast. In 2015 scoort dit
thema bij deeltijd volgens de Viaa-normen weliswaar net voldoende (> 3,4), maar het is wel een aandachtspunt.

Figuur 4: NSE Studielast voor voltijd en deeltijd

In 2013/2014 zijn een hogeschoolbreed onderzoeksbeleid en -profiel ontwikkeld en vastgesteld, mee ten behoeve van de samenwerking van
de lectoraten in een Viaa-kenniscentrum. Het kenniscentrum heeft als onderzoeksthema: Bezielde Professionaliteit. Het handboek Kwaliteitszorg Onderzoek is herzien en vastgesteld, met bijbehorend auditprogramma. Tevens heeft in april 2014 de audit van de Validatiecommissie
Kwaliteitszorg Onderzoek plaatsgevonden, met als resultaat de onvoorwaardelijke validering. De lectoren werken sinds 2013 onder leiding van
een coördinator en de portefeuillehouder onderzoek samen in het Hogeschool Viaa Kenniscentrum “Bezielde Professionaliteit”. De portefeuillehouder heeft maandelijks reguliere afstemming met de coördinator Onderzoek over kwaliteit, beleid en strategie. De portefeuillehouder legt
verantwoording van het gevoerde beleid af aan het College van Bestuur. De coördinator heeft op zijn beurt regulier overleg met de lectoren en
andere relevante deelnemers in het lectorenberaad, is eerste aanspreekpunt bij vragen over onderzoek en vertegenwoordigt de hogeschool
bij externe activiteiten. In 2014 is in gezamenlijkheid als afgeleide van het kwaliteitshandboek een jaarplan opgesteld met betrekking tot de
eigen interne audits. De eerste audit via dit plan heeft in januari 2015 plaatsgevonden door een externe commissie. De audit richtte zich op het
thema ‘onderzoeksmethodologie voor praktijk¬gericht onderzoek en middelen’. Ter voorbereiding op die audit is een zelfevaluatierapport opgesteld. De auditcommissie heeft over het onderzoek dat door en binnen Viaa wordt gedaan een aantal gesprekken gevoerd met enthousiaste
en betrokken mensen. Het kenniscentrum ‘Bezielde professionaliteit’ is volop in ontwikkeling.
Nu al kan worden gezegd dat er door het ontwikkelen van een kenniscentrum een andere dynamiek ontstaat. Die heeft positieve gevolgen voor
het type onderzoek dat gedaan wordt, de relatie met het werkveld, het type professional dat opgeleid wordt en de wens/bereidheid van medewerkers om promotieonderzoek te doen. Positief is ook, en dat is onder andere de bedoeling van het streven naar een kenniscentrum, dat er
verbindingen ontstaan tussen de afzonderlijke lectoraten.
Op onderdelen heeft de auditcommissie de verdere aanbevelingen en adviezen gedaan, hieronder samengevat op hoofdlijnen:
• verhelder de structuur van het kenniscentrum;
• verhelder visie op praktijkgericht onderzoek;
• bewaak de kwaliteit van het onderzoek;
• streef naar afstemming van de output;
• vergroot de valorisatie;
• werk het begrip ‘bezielde professionaliteit’ verder uit;
• concretiseer de verslaggeving.
Op basis van bovenstaande zijn deze punten aan de orde gesteld in het maandelijks lectorenberaad. In het lectorenberaad worden ook de jaarplannen en jaarverslagen ingebracht en besproken. De resultaten van onderzoek 2015 zijn beschreven in een afzonderlijk overzicht (Jaarverslag
Kenniscentrum Viaa 2015), waarin tevens wordt verwezen naar onder de resultaatgebieden liggende bewijslast. In hoofdstuk 3, Onderwijs en
onderzoek van dit jaarverslag is hierover meer te lezen.
In november 2015 is het Kenniscentrum Bezielde professionaliteit tijdens een symposium gepresenteerd aan collega hogescholen en deelnemers uit de betrokken werkvelden van de lectoraten. De opbrengsten van dat symposium gelden gelijk als input van de audit met het thema
Werkveld. De opbrengsten zijn vervat in het auditverslag Viaa Kennis Centrum 2015-2016 “Profilering en Samenwerking met het werkveld”.
Om aan bovengenoemde punten tegemoet te komen is inmiddels de beleidsnotitie Viaa Kenniscentrum ‘Bezielde professionaliteit’ 2.0 opgesteld (uitvoering in 2016)

Kwaliteitsresultaten: waardering stakeholders
Medewerkers
In 2015 is er een Medewerkertevredenheidsonderzoek gehouden. Hieruit bleek dat de kwaliteit van het onderwijsprogramma, het werk en
perspectief en de organisatiekwaliteit thema’s zijn waarover de medewerker de hoogste tevredenheid uitspreekt. Het thema dat het minst
gewaardeerd wordt is de werkdruk. Die is echter wel verbeterd ten opzichte van 2014, toen een onderzoek naar de werkbeleving is gehouden.
Hogeschool Viaa scoort ten opzichte van de benchmark hoog, de gemiddelde medewerkertevredenheid op de werkgerelateerde items is een
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7,4, in de benchmark 7,0.
Naast de tevredenheid over het werk is er enthousiasme over de werkgever, dat lijkt veroorzaakt door de goede samenwerking met collega’s,
kleinschaligheid en de christelijke identiteit. Zie daarvoor ook Hoofdstuk 5, Personeel van dit jaarverslag.

Hoofdstuk 7

Werkveld

In 2013 heeft het College van Bestuur een projectplan Internationalisering vastgesteld. Aansluitend is in 2014, conform het projectplan, een
beleid- en activiteitenplan Internationalisering 2014-2016 ontwikkeld en vastgesteld. Daarmee is het doel dat werd vastgesteld in het projectplan met betrekking tot 2014 behaald.
Aan het Hogeschool Viaa activiteitenplan is gewerkt door de drie de academies, met ondersteuning van het International Office door middel
van klankbord- en regiegroepen. Het activiteitenplan sluit aan bij de landelijk geldende eisen vanuit de NVAO en wat binnen de kring van hogescholen actueel is. In mei 2014 is dit plan definitief goedgekeurd en inmiddels binnen alle academies besproken. Conform het hogeschoolbeleid
Internationalisering geven de academies nu ook zelf verder inhoudelijk vorm aan hun academiebeleid in relatie tot de uitgangspunten van de
hogeschool. De uitkomsten daarvan werden in 2015 zichtbaar. De beleidsmedewerker en portefeuillehouder Internationalisering onderhouden nauw contact met iedere academie over de verschillende onderdelen van het activiteitenplan en de voortgang ervan. Dit geldt ook voor
collega’s die vanuit stafdiensten betrokken zijn bij onderdelen. Op dit moment verlopen de tot doel gestelde activiteiten volgens planning en
worden de bijbehorende resultaten zichtbaar of reeds als behaald geboekt.

Uit diverse bronnen blijkt dat ook in 2015 de kwaliteit van afgestudeerden positief werd gewaardeerd. Uit alumni-onderzoeken en hearings
komt naar voren dat de werkloosheid onder afgestudeerden iets is toegenomen, met name bij afgestudeerden van de Pabo. Wel is opnieuw bevestigd dat alumni in het werk waardering ondervinden voor de reflectieve vaardigheden die naast de specifieke beroepscompetenties vanuit
de opleiding zijn meegegeven.
Evaluaties van onderzoek en kennisdienstverlening zijn overwegend positief.

Studenten
Zie onder andere hierboven, gegevens NSE. De waardering van de studenten voor Hogeschool Viaa komt pregnant naar voren in de ranking van
diverse Viaa-opleidingen binnen het hbo.

Kwaliteitsresultaten: diverse regelingen
Governance
Binnen Hogeschool Viaa zijn de organisatie en het bestuur mede gebaseerd op de principes en bepalingen van de Branchecode goed bestuur
van de Vereniging Hogescholen, de WHW en de algemeen gangbare organisatieprincipes. Dat heeft onder andere tot gevolg dat er een duidelijke scheiding is aangebracht tussen verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden van (intern) toezicht, bestuur en directievoering. Deze
verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de statuten van Viaa en in het Bestuurs- en beheersreglement.
In 2013 is de bijgestelde Branchecode Governance vastgesteld door de Vereniging Hogescholen (toen nog HBO-raad geheten). In 2014 is de
implementatie voor een groot deel gerealiseerd, in 2015 zijn de laatste documenten beschikbaar gekomen (zie daarvoor de website van Hogeschool Viaa: www.viaa.nl/organisatie/viaa/governance).

Internationalisering

Beleid

Er is regulier overleg tussen de beleidsmedewerker International Office en de portefeuillehouder, zo wordt de voortgang van geplande processen in het activiteitenplan bewaakt. Daarnaast onderhoudt de beleidsmedewerker International Office regulier overleg met de coördinatoren
van de academies. De geschetste procesgang komt steeds aan de orde in het overleg tussen CvB en de portefeuillehouder Internationalisering
en in het Beleidsoverleg.
Hogeschoolbreed melden wij de volgende ontwikkelingen:
1. De Erasmus mobiliteit is toegenomen
- E r gaan meer docenten op pad naar partner instellingen: 2 naar de Evangelische Hochschule Ludwigsburg, 6 naar DIAK in Helsinki
-2
 docenten hebben een bijdrage geleverd aan een onderwijscongres in Letland.
- E r gaan meer studenten op pad voor stage: 2 naar Oostende, 3 naar Bonn. Gezien het aantal aanvragen zal het in het volgende kalenderjaar verdubbelen.
2. Overige mobiliteit
- Er gaan meer studenten naar stageplaatsen buiten Europa met een Viaa beurs: 42
- Er gaan evenveel studenten van de Pabo met een Vios beurs naar landen buiten Europa: 10
3. Internationale relaties: naast de al bestaande contacten zijn er op Viaa niveau nieuwe contacten en partnerschappen in opbouw
- Zuid-Afrika ( Mukhanyo)
- Malawi (Nkhoma Christian University)
- Budapest ( Karoly Gáspár Universiteit en ASCI)
- Denemarken ( Diaconess University College).
Daarnaast zijn er op academieniveau nieuwe contacten met stage-instellingen in het buitenland bijgekomen.
In 2015 zijn op academie niveau de volgende internatonaliseringsactviteiten gerealiseerd:

Academies: uitwisseling en beurzen
Educatieve Academie
Het Internationaliseringsbeleid heeft een impuls gekregen door de vaststelling en toepassing van het Viaa-brede beleid. In het kader van de
minor Internationalisering hebben circa 20 studenten een werk/leerperiode van drie maanden doorgebracht in Peru, Suriname en Zuid-Afrika.
Ter voorbereiding op deze minor volgden de studenten taalcursussen en een cursus Internationaliteit. Het Europees platform stelt beurzen beschikbaar voor dit programma waarbij geldt dat studenten een onderzoek moeten uitvoeren op locatie en daarover verslag uitbrengen aan het
Platform. Sinds het afgelopen jaar moeten studenten een onderzoeksverslag opleveren dat in een andere culturele context is uitgevoerd. Een
voorbeeld is een onderzoek naar de culturele ontwikkeling van kinderen in Zuid-Afrika. Dit onderzoek werd bij het Centrum Internationalisering
Lerarenopleidingen ten voorbeeld gesteld aan de hogescholen als ‘good practice’. Daarnaast presenteren zij de resultaten intern en worden
daarop beoordeeld en krijgen afhankelijk daarvan de aanhangende EC’s toegekend.
De contacten met instellingen in genoemde landen bestaan al een groot aantal jaren waarmee een soepele invoeging van studenten binnen de
plaatselijke context is geborgd. Regelmatig bezoeken docenten de instellingen ter plaatse, ook om de kwaliteit van de leer-werkplek te kunnen
waarborgen.
Doelen van de Educatieve Academie voor 2015:
1. Erasmusuitwisseling (om projecten voor het basisonderwijs in Europa te starten en uit te voeren)
Doelstelling: netwerken
Vanuit het Erasmus-traject hebben twee docenten bezoeken gebracht aan Finland met het oog op kennisontwikkeling op het gebied van
blended learning. Het opgeleverde rapport wordt gebruikt om de vernieuwing van de deeltijdopleiding op basis van deze onderwijskundige
benadering te realiseren.
2. Conferentiebezoek
Doelstelling: inspiratie opdoen voor het nog te ontwikkelen curriculum. Een belangrijk deel van de conferentiebezoeken stond in het kader
van gepersonaliseerd leren in combinatie met vormen van blended learning vanuit het belang de opleiding op dit punt te actualiseren.
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Twee docenten uit de taakgroep Internationalisering brachten een bezoek aan een conferentie in Leuven. Thema: internationale competenties en hoe verschillende instellingen voor hoger en universitair onderwijs daar vorm aan geven.
3. Studiedag Koreanen
Doelstelling: netwerken
Opnieuw bezocht een grote delegatie Koreanen Hogeschool Viaa en werd door verschillende collega’s in workshops op de hoogte gebracht
van de identiteit en de globale werkwijze van de Educatieve Academie. Drie keer hebben collega’s uit Zuid-Korea een bezoek gebracht aan
Viaa. Daarbij is kennis uitgewisseld rond de verschillende onderwijssystemen.
4. Studiedag/conferentie
Doelstelling: netwerken
Een docent organiseerde, in samenwerking met International Office en met de Katholieke Pabo Zwolle, opnieuw de TIE conferentie (Teacher
in Europe). Deze conferentie wordt gehouden onder auspiciën van het Europees platform.
5. Internationale werkweken
Er is veel tijd gestoken in het voorbereiden van de zogenaamde internationale week. Omdat de minor een keuzeprogramma is, doen te weinig studenten ervaring op in een internationale context. Om deze reden is besloten een buitenlandprogramma voor alle studenten te organiseren. Daartoe zijn vier bestemmingen geselecteerd: Spanje, Italië, België en Ierland. Ter plaatse is met partners een gedegen programma in
elkaar gezet. Vanaf 2016 gaat dit als onderdeel van het nieuwe curriculum draaien.
6. Professionalisering
Enkele collega’s hebben een intensieve taaltraining Engels gevolgd of gaan deze volgen. Daarnaast zijn collega’s van de EA actief in het
zogenaamde Spice programma, dat betreft een samenwerkingsverband met Dordt College in de VS waarbij 20 tot 25 studenten een half jaar
studeren aan Hogeschool Viaa.
In het nieuwe curriculum zijn meer Engelstalige onderdelen opgenomen om studenten vaardig te maken in het lezen van internationale
beroepsgerelateerde literatuur.
Niet alles is direct toetsbaar, maar wordt wel verdisconteerd in de ontwikkeling van een stevig internationaal karakter van het nieuwe curriculum.
Ook dit jaar werden de studenten van de minor Internationalisering weer zeer gewaardeerd om hun inzet in de scholen. Mede daardoor zijn er
goede contacten met onze partners in het buitenland

Academie Social Work & Theologie
1. Studenten
-V
 an de opleidingen SPH hebben zeven studenten stage gelopen in het buitenland (Zuid Afrika).
-V
 an de opleiding SPH hebben zeven studenten hun afstudeeronderzoek in het buitenland uitgevoerd en van de opleiding MWD vier studenten (Zuid-Afrika).
-V
 ierdejaars voltijd studenten van MWD en SPH hebben in 2015 een bezoek gebracht aan Riga, Cluj, Boedapest en Athene. Deze groepen
zijn begeleid door docenten. De studenten hebben de plaatselijk vergelijkbare opleiding bezocht en zijn op werkbezoek geweest bij verschillende instellingen.
2. Erasmusbeurs
- Een docent van GPW heeft lessen pastoraat verzorgd bij de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven, België.
- Door drie docenten is een bezoek gebracht aan de Evangelische Hochschule in Ludwigsburg, Duitsland. Ook heeft een collega vanuit
Ludwigsburg Viaa bezocht.
- Twee docenten hebben een bezoek gebracht aan de Hogeschool van Diakonhmenjet in Finland.
- In 2015 hebben twee docenten van Diakhonhemnjet ons een driedaags werkbezoek gebracht.
3. Bezoeken
- In 2015 zijn er twee docenten op bezoek geweest bij verschillende instellingen/contacten in Zuid-Afrika.
4. Conferentiebezoek
- In juli zijn 2 docenten naar Milaan geweest voor een internationale Social Work conferentie.
5. Docentinzet in buitenland
- Enkele docenten hebben lessen Pastoraat en Onderzoeksmethodiek verzorgd voor de theologische opleiding van Wiedenest, Duitsland.
6.	Academiebeleid
Het hogeschoolbeleid Internationalisering wordt vertaald voor de academie; de punten worden meegenomen als eisen voor het nieuwe
curriculum waar momenteel aan gewerkt wordt en waarvan het eerste jaar in september 2015 is gestart.

Academie Health Care
De doelen van de academie HC voor 2015 waren wat betreft internationalisering:
• Werkbezoek stageplaatsen in Malawi
• Afronden identiteitsproject met Noorwegen/Finland en bespreken resultaten van dit project in het team HC.
• Het benutten van de Erasmusbeurs voor docentuitwisseling.
• Verkennen samenwerking met Diakonhjemmet in Helsinki, Finland
Deze doelen zijn allemaal succesvol gerealiseerd en in de onderstaande items terug te vinden.
1. Studenten
De academie heeft internationale samenwerking in verband met stages vanuit de opleiding Verpleegkunde met Ghana, Suriname, Malawi,
Peru, VS, Kenia en India. In 2015 zijn naar enkele van deze landen in totaal 16 studenten gegaan voor een internationale stage in een zorginstelling. Daarnaast heeft de opleiding stageplaatsen in zorginstellingen in Bonn, Oostende en Bern. In 2015 zijn daar 9 studenten geweest.
2. Erasmusbeurs
Vanuit een Erasmus agreement is er samenwerking op het vlak van docentuitwisseling, gezamenlijk onderzoek en stagemogelijkheden met
het Diakonhjemmet in Oslo, Noorwegen en met het Diakonhjemmet in Helsinki, Finland. Daarnaast is er een uitwisselingsprogramma met
Dordt College in Iowa, VS, per jaar kunnen daar twee studenten een stage volgen. In 2015 is één student naar Dordt geweest.
3. Docenteninzet
Herhaaldelijk is er in 2015 docentuitwisseling geweest met Oslo en Helsinki. Twee docenten van Health Care zijn, ook via het lectoraat, betrokken geweest bij een internationaal onderzoek, zij hebben dat in 2015 afgerond en gepresenteerd.
4. Conferenties
Daarnaast heeft een aantal docenten internationale conferenties in Leuven bezocht over de thema’s Ethiek en de zorg en Seksualiteit en verstandelijke beperking. Tevens is onder leiding van het lectoraat een studiereis geweest naar Oslo, in het kader van de minor Zorg en zingeving
en voor andere belangstellenden, naar een conferentie over spiritual care.
5. Studiereizen
45 derdejaarsstudenten hebben een studiereis gemaakt naar Lissabon, Portugal. Daarnaast hebben 20 studenten in Nederland gewerkt aan
een interculturele opdracht, als vervangende opdracht van de studiereis.
6. Werkbezoeken
De instellingen in AZ Sint-Jan Brugge in Oostende België, Deutsche Rotes Kreuz Schwesternschaft in Bonn, Duitsland en Berner Reha Zentrum
in Heiligenschwendl, Zwitserland zijn bezocht door de begeleidende docenten, dit om relaties te onderhouden en het mogelijk te maken face
to face ontwikkelingen en knelpunten te bespreken. De directeur van de academie heeft, in de rol van portefeuillehouder Internationalisering, een werkbezoek gebracht aan Malawi. Dit maakte het tegelijkertijd mogelijk het daar al aanwezige stagecontact te bezoeken.
7. Stagenota Duits en stagenota Engels
Er is voor de internationale stagecontacten een stagenota beschikbaar in het Duits en in het Engels.
8. Academiebeleid
Het hogeschoolbeleid Internationalisering wordt omgezet in een doorlopende inhoud voor de academie; de punten worden meegenomen
als eisen voor het nieuwe curriculum waar momenteel aan gewerkt wordt. Dit nieuwe curriculum gaat per september 2016 van start.
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Hoofdstuk 8		

Materiële voorzieningen

Inleiding
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste zaken met betrekking tot het beleid rond materiële voorzieningen genoemd. Op diverse punten wordt
niet specifiek ingegaan, omdat allerlei processen goede voortgang konden hebben, zoals bijvoorbeeld roostering, catering, receptie en het werk
van conciërges.
Achtereenvolgens komen aan de orde: inkoopbeleid, huisvestingsbeleid, veiligheidsbeleid, mediatheek, en ICT-beleid

Inkoopbeleid
Na het opstellen en invoeren van het Inkoopbeleid voor de hogeschool in 2013 is een kansen- en risicodossier opgesteld. Doel hiervan was het
(meer) inzichtelijk krijgen van de kansen en de risico’s wat betreft de inkoopfunctie. Op basis van dit dossier zijn speerpunten geformuleerd:
1. Afronden en opstarten aanbestedingstrajecten schoonmaak, hardware (ICT), reprovoorzieningen en levensmiddelen.
2. Opzetten en realiseren contractbeheer/contractmanagement.
3. Realiseren doelstelling terugdringen administratieve last.
Ad 1 Aanbestedingstrajecten
In 2015 zijn enkele aanbestedingstrajecten afgerond of opgestart. Voor de inkoop van levensmiddelen en reprovoorzieningen zijn contracten
gesloten met nieuwe leveranciers. Door middel van het dynamisch aankoopsysteem (DAS) wordt in drie fasen de hardware vervangen, dit
proces loopt door tot medio 2016. In 2015 is Viaa aangesloten bij het inkoopcollectief Energie via Verus (Woerden). Hiermee is de aanbestedingskalender 2015 gerealiseerd.
Ad 2 en 3: voor de speerpunten contractenregister en het digitaliseren van de workflow facturenverwerking en het daarmee terugdringen van
de administratieve last moest een andere prioriteit worden gesteld. De uitvoer van deze speerpunten staat gepland voor het tweede kwartaal
van 2016.
In 2014 is besloten externe deskundigheid in te huren op het terrein van de inkoop, om snel de op dat gebied wenselijke verbeteringen vorm te
kunnen geven. Deze ondersteuning is doorgezet in 2015. In de begroting 2016 is qua formatie ruimte gecreëerd om het team financiële administratie op het thema inkoop te versterken.

Huisvestingsbeleid
In augustus 2011 is op basis van het visie- en ambitiedocument “Duurzame huisvesting GH” de rapportage haalbaarheidsonderzoek ‘Renovatie
bestaande huisvesting aan de Grasdorpstraat’ opgeleverd. Besloten werd tot het voorbereiden van het groot onderhoud en renovatie. Het
gebouw van Hogeschool Viaa vergt noodzakelijk groot onderhoud, waarbij het de ambitie is tegelijkertijd de uitstraling en het binnenklimaat
drastisch te verbeteren. In september 2013 heeft het ontwerpteam het Voorlopig Ontwerp opgeleverd. In dit VO wordt helder welke verbeteringen van de huisvesting en welke aanpassingen van de andere faciliteiten voor de uitvoering van onderwijs, onderzoek en kennisdienstverlening de komende jaren in het gebouw aan de Grasdorpstraat nodig zijn en worden nagestreefd.
Met het opgestelde renovatieplan wordt technisch gezien de kwaliteit van ‘nieuwbouw’ benaderd. Na de renovatie voldoet de huisvesting aan
de huidige wet- en regelgeving en is er een enorme verbetering in het binnenklimaat gerealiseerd. De interactie (via een Agora) wordt sterk gestimuleerd. De diverse maatregelen staan niet los van elkaar, maar kennen een effectieve onderlinge samenhang. Een mooi voorbeeld hiervan
is de in het plan voorgestelde nieuwe gevel. Deze gevel heeft een direct positief effect op de uitstraling en tegelijkertijd wordt winst geboekt
ten aanzien van het binnenklimaat. In 2014 is ruim de tijd genomen voor nader onderzoek en inwinnen advies op het terrein van de financiering. Diverse scenario’s zijn daarbij doorgerekend en bekeken op haalbaarheid.
In december is besloten om in 2015 het Voorlopig Ontwerp verder te ontwikkelen naar een in fases op te delen Definitief Ontwerp en het
voorbereiden van definitieve besluitvorming over financiering, rekening houdend met diverse (financiële) scenario’s. Medio 2015 was het DO
gereed, en inmiddels is het gepresenteerd aan diverse gremia in de hogeschool. In de voorbereidingen voor definitieve besluitvorming heeft
veelvuldig overleg plaatsgevonden met financiers. Gezien de instroomcijfers 2015 is besloten definitieve besluitvorming te verschuiven naar
april/mei 2016. De wens om fase 1 uit te voeren in het studiejaar 2017-2018 blijft hiermee haalbaar.

Veiligheidsbeleid
In het kader van het Veiligheidsbeleid is het reguliere trainingsprogramma voor Bedrijfshulpverlening uitgevoerd. De jaarlijkse herhalingstrainingen zijn door de BHV-ers en ploegleiders met goed resultaat afgerond. Doel van dit programma, naast het bijhouden en versterken van
kennis en vaardigheden, is het creëren van een kritisch bewuste houding ten aanzien van de veiligheid. Van de door de Rijksoverheid verstrekte
informatie over Veiligheidsbeleid in Nederland is kennis genomen. Toetsing van het hogeschoolbeleid aan deze informatie leidde niet tot aanpassing van het beleid.

Mediatheek
Collectie
De medewerkers van de mediatheek hebben ook in 2015 zorggedragen voor de opbouw van een uitgebreide en actuele collectie op het terrein
van onderwijs, zorg, welzijn en theologie. De collectie bevat naast fysieke documenten ook concrete materialen en digitale bronnen. Het
opbouwen van de collectie gebeurt op basis van het geformuleerde aanschafbeleid, in overleg met de contactpersonen vanuit opleidingen en
afdelingen. Speerpunten in 2015 waren onder andere leiderschap, hoogbegaafdheid, jonge kind, feedbackspellen, materiaal voor dramalessen,
jeugdleesboeken wereldoriëntatie en de Studiebijbel Nieuwe Testament.
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De collectie van de mediatheek bestaat uit een fysieke en een digitale collectie. De fysieke collectie neemt in de mediatheek nog steeds een
belangrijke plaats in. Het aantal exemplaren in de collectie is in 2015 iets gedaald, naar 26.572 exemplaren, tegen 27.175 exemplaren in 2014.
De aanwinsten en afgeschreven materialen houden elkaar ongeveer in evenwicht. De collectie wordt door studenten en medewerkers gewaardeerd, zoals ook te zien is aan de uitleencijfers. Het aantal uitleningen is in 2015 iets gedaald ten opzichte van 2014, namelijk van 25.023 in
2014 tot 24.605 in 2015, een daling met 1,7 %. Het gebruik van de papieren collectie blijft dus behoorlijk op peil, terwijl daarnaast de digitale
bronnen een steeds belangrijker rol gaan vervullen.

Digitalisering
De mediatheek streeft ernaar steeds meer informatie digitaal aan te bieden. Studenten en personeel hebben toegang tot de fulltext databanken Academic Search Elite, ScienceDirect en Springer. Voor deze databanken is ook het thuisgebruik via Surfconext geregeld. Daarnaast is er
toegang tot de nieuwsdatabank Lexis Nexis Newsportal en het portaal van Beeld en Geluid Academia. De meeste databanken zijn vanaf dit jaar
ook tegelijk te doorzoeken door middel van Viaa Search. Via de databank van Springer zijn ook ongeveer 800 Nederlandstalige e-books van
Bohn Stafleu Van Loghum beschikbaar. Het aantal online bronnen in de catalogus is gestegen van 516 in 2014 tot 617 in 2015.
In 2015 is ook de catalogus van de mediatheek toegankelijk gemaakt via Viaa Search. Het grote voordeel hiervan is dat klanten tegelijk zowel
de catalogus als verschillende databanken kunnen doorzoeken. Van de databanken wordt frequent gebruik gemaakt. Uit Springer zijn rond de
4.000 tijdschriftartikelen en 15.000 hoofdstukken uit boeken opgevraagd, uit Academic Search zijn 850 tijdschriftartikelen opgevraagd.

Voor het verbeteren van het wervingsproces van nieuwe studenten is overgestapt van een eigen applicatie naar het CRM-systeem van Microsoft Dynamics. Dat programma is met enthousiasme ontvangen door de medewerkers, die er na een training met plezier mee werken.
We gaan onderzoeken of Microsoft Dynamics ook meerwaarde kan bieden aan andere processen, bijvoorbeeld ten behoeve van het Studentinformatiesysteem van TrajectPlanner.
Het aanbestedingstraject van nieuwe print- en kopieerapparatuur heeft geleid tot de keuze van een nieuwe leverancier. Duurzaamheid en het
willen kunnen inzetten van mensen met een Wajong-uitkering waren daarbij belangrijke uitgangspunten. We gaan over naar andere apparatuur
en een ander betaalsysteem.
Onderwijs is niet meer denkbaar zonder ICT-voorzieningen. We hebben daarom in het verslagjaar fors geïnvesteerd in materiele voorzieningen
en het betrekken van de medewerkers bij de nieuwe mogelijkheden op het gebied van ICT.

HBO Kennisbank
De Mediatheek van Viaa neemt sinds 2008 deel aan de HBO Kennisbank. Veel afstudeeronderzoeken van de opleidingen en de meeste publicaties van de lectoraten worden in de HBO Kennisbank opgenomen. De publicaties van de lectoren worden via de HBO Kennisbank ook zichtbaar
in de wetenschappelijke databank Narcis. De HBO Kennisbank wordt gevuld vanuit Sharekit, de repository van Viaa. Eind 2015 waren in de HBO
Kennisbank 136 Viaa-publicaties opgenomen: 91 afstudeeronderzoeken en 45 publicaties van lectoraten.

Dienstverlening
De Mediatheek is ook de plaats waar audiovisuele apparatuur, zoals videocamera’s, voicerecorders en laptops worden uitgeleend. In totaal
is in 2015 1100 keer een apparaat uitgeleend, onder andere 249 keer een laptop, 359 keer een videocamera en 166 keer een voicerecorder.
Studenten kunnen kantoormaterialen kopen, als bv. snelhechters en bindmateriaal. Voor studenten zijn ongeveer 70 computers beschikbaar en
16 laptopplekken.
Vanuit de Mediatheek worden bijeenkomsten Informatievaardigheden georganiseerd voor de verschillende opleidingen. In 2015 zijn 44 lessen
Informatievaardigheden gegeven, waarbij in totaal ongeveer 600 studenten aanwezig waren. In deze lessen wordt onder andere aandacht
besteed aan het zoeken van literatuur via de catalogus, databanken en internet, het beoordelen van de kwaliteit van literatuur en het maken
van een literatuurlijst.
De Mediatheek biedt ondersteuning en advies op het gebied van het kennis- en informatiebeleid in de organisatie. Activiteiten die in dit kader
kunnen worden genoemd zijn informatie verstrekken m.b.t. auteursrechten, readerregeling en plagiaatpreventie, adviseren bij het inrichten
van de videoportal en ondersteunen van onderzoek met behulp van het softwareprogramma Netquestionnaires.
De Mediatheek is aangesloten bij verschillende samenwerkingsplatforms, zoals de Samenwerkende Hogeschoolbibliotheken (SHB), het Netwerk Auteursrechtinformatiepunten (NAI-HBO) en de gebruikersbijeenkomsten HBO Kennisbank, VSmart en Summon.

ICT-beleid
Het jaar 2015 heeft voor het grootste deel in het teken gestaan van de implementatie van Office 365. Dit programma wordt de basis voor de
Digitale Leer- en Werkomgeving (DLWO), ‘Viaa Online’ genoemd. Dat betekent dat iedereen, studenten en medewerkers, in meer of mindere
mate met dat programma moet werken. Alle informatie die op Viaa Online geproduceerd en gepubliceerd wordt is altijd online beschikbaar
voor wie daar toegang toe heeft gekregen.
In het jaarverslag over 2014 schreven we over de start van de implementatie: “De ervaringen tot nu zijn positief: verbetering van betrouwbaarheid en stabiliteit. Het lijkt erop dat de gebruikerstevredenheid op peil gehouden kan worden, of dat die nog hoger wordt.” Helaas moesten de
verwachtingen over de gebruikerstevredenheid wat bijgesteld worden: de leeftijd van vele computers had een nadelige invloed op de werking
van werkstations, en ook wat betreft de software werden er problemen geconstateerd die een soepele werking van werkstations en het werken
met Office 365 in de weg stonden. Inmiddels loopt een verbetertraject, bestaande uit het vervangen van verouderde pc’s en laptops en het
aanpassen of vervangen van bestaande software. Tegelijkertijd wordt het onderwijzend personeel voorzien van laptops, waardoor de mobiliteit
en de mogelijkheid om flexibel te werken wordt versterkt.
Het is de bedoeling dat alle nieuwe computers gaan draaien op het besturingssysteem Windows 10 (vanaf maart 2016 ook met Office 2016).
We verwachten dat deze maatregelen een beter en soepeler gebruik van Office 365 zullen bevorderen.
Waar het bovenbeschreven traject zich voornamelijk op de achtergrond afspeelde, is het implementatietraject van Viaa Online wel nadrukkelijk
zichtbaar geweest. Voor de inrichting van Viaa Online zijn veel medewerkers gemobiliseerd, van elke opleiding en afdeling in ieder geval twee,
die eerst een interne en daarna een externe training hebben gevolgd. Om hun deskundigheid op peil te houden en te vergroten maken deze
medewerkers deel uit van een zgn. redacteurenoverleg, dat maandelijks bijeenkomt.
Er zijn workshops georganiseerd waar alle medewerker aan konden deelnemen, met als doel hen kennis te laten maken met het werken met
Viaa Online.
Nu de (basale) inrichting van Viaa Online gereed is en alle bestanden vanuit de vorige werkomgeving zijn overgezet, was er geen reden meer
‘Topshare’ (het intranet) nog ‘in de lucht te houden’, daarom is dat programma per 1 januari 2016 verwijderd.
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Hoofdstuk 9		

Financiën

Inleiding
Resultaat 2015
In 2015 is Hogeschool Viaa uitgekomen op een resultaat van € 567.000 (2014: -€ 230.000). Incidentele posten in 2015 waren de vergoeding
voor de overname van ONL (€ 102.000), dotatie aan de voorziening reorganisatie
(€ 140.000), en afboeking voorbereidingskosten 2e fase van de renovatie (€204.000). Het reguliere resultaat exclusief deze posten was €
799.000.

Figuur 1: Afwijking 2015 versus begroting

De afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn vooral:
- Lagere overige lasten door minder uitgegeven advieskosten (-140), marketing (-43) en PAkwadraat (academische basisschool project) en Spice
(-53). Aan ICT kosten (+ 100) is meer uitgegeven.
- Hogere personeelslasten zijn ontstaan door een iets hogere bezetting dan de begroting (2%) en meer kosten door de cao-aanpassingen als
gevolg van het centraal afgesloten Loonruimte akkoord, en het doteren aan een voorziening in verband met wachtgeld-verplichtingen.
- Hogere huisvestingslasten. De verwachting is dat de 2e fase van de renovatie pas op langere termijn geëffectueerd zal gaan worden. Daarom
is het aandeel in de voorbereidingskosten van de 2e fase in 2015 afgeboekt (€ 204.000).
- De lagere baten werk in opdracht van derden is vooral het gevolg van de overdracht van de ONL activiteiten in 2015, waardoor de reguliere
omzet van ONL is gedaald.
- De hogere Rijksbijdragen zijn een hogere lumpsum, door het afgesloten loonakkoord, meer studenten in het HBO en prijscompensatie, en
overige Rijksbijdragen voor de lerarenbeurs en ODS in totaal € 881.000.

Figuur 2: Afwijking 2015 versus 2014
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Ten opzichte van 2014 zijn de baten met € 1,9 miljoen toegenomen door het inlopen van de voorfinanciering van de Rijksbijdragen, het afgesloten loonakkoord en de Rijksbijdrage ODS. De personeelslasten zijn hoger door een hoger aantal FTE’s (doorwerking van de extra studenten
in 2013 en 2014), de cao-stijging en het doteren aan een voorziening. De huisvestingslasten zijn hoger door het eenmalig afboeken van een
gedeelte van de voorbereidingskosten van de renovatie (zie ook de toelichting op de afwijking ten opzichte van de begroting).

Exploitatieoverzicht toekomstparagraaf

Financiële situatie
Door het resultaat van 2015 is de financiële positie van Hogeschool Viaa flink verbeterd. De belangrijkste oorzaak voor de verbetering ten opzichte van vorig jaar is het jaarresultaat van 2015. Bij de liquiditeitsratio wordt dit nog versterkt door een (beperkte) daling van de kortlopende
schulden.

Figuur 3: Kengetallen financiële positie

De kengetallen zijn ruim boven de streefwaarden uit gekomen.

Toekomstparagraaf

De meerjarenbegroting 2016-2020 is vastgesteld door het CvB, na instemming door MR en goedkeuring door RvT.

Figuur 4: Toekomstparagraaf

In 2015 is gebleken dat de ontwikkeling van het aantal studenten achter is gebleven bij de eerdere verwachtingen. Belangrijke oorzaken voor
het achterblijven van de instroom waren de toelatingstoetsen bij de Pabo en de invoering van de Wet Studievoorschot. Ook bleek in 2015 de
ontwikkeling van de dienstverlening, met name de dyslexiebehandelingen, niet aan de verwachtingen te voldoen. Deze activiteiten zijn overgedragen aan een externe partij. Beide oorzaken hebben tot geleid tot het aanpassen - reductie - van de personeelsformatie in de komende jaren.
Er is voor gekozen dit gefaseerd aan te pakken, hetgeen voornamelijk mogelijk is via natuurlijk verloop, bv. door het niet of gedeeltelijk in vullen
van vacatureruimtes die ontstaan als gevolg van uitstroom van personeel (bv. pensionering).
De instroom van studenten is begroot op 525 studenten per jaar. Voor de begroting van 2016 e.v. is uitgegaan van een gelijkblijvende Rijksbijdrage per student. Dit resulteert in een Rijksbijdrage die de komende jaren door de mutatie van het studentenaantal beperkt zal gaan wijzigen.
In de dienstverlening wordt een stabilisatie van de omzet verwacht. Door het beheersen en gedeeltelijk ingrijpen in de kosten ontstaat de voor
de renovatie benodigde financiële ruimte. Geconstateerd kan worden dat er ruimte zal zijn, zowel in de exploitatie als in het eigen vermogen,
om tegenvallers in de toekomst te kunnen opvangen.

Aansluiting toekomstparagraaf 2014 versus 2015
Hierna wordt aangegeven wat de verschillen zijn tussen de paragraaf zoals die is opgenomen in de jaarrekening 2014 en de toekomstparagraaf
van 2015, alsmede wat de consequenties daarvan zijn.

Vergelijking meerjarenraming studentenaantal

De toename van de algemene reserve komt deels voor rekening van de toename van de exploitatieresultaten. Door de grote groei van het aantal studenten was er tot en met 2014 sprake van voor-financiering als gevolg van de bekostigingssystematiek van het Rijk. Met ingang van 2015
wordt de voorfinanciering ingelopen. Door het lagere studenten aantal in 2015 en als gevolg daarvan de daling van de Rijksbijdrage 2017 is een
reductie van het aantal FTE voorzien in 2017 en volgende jaren. Deze reductie vindt plaats door het (gedeeltelijk) niet opvullen van vacatures.
Deze vacatures zullen ontstaan door het vertrek van personeel dat de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt. In deze meerjarencijfers zijn de
effecten van de 1e fase van de voorgenomen renovatie verwerkt. De verwachting is dat deze renovatie voornamelijk extern gefinancierd gaat
worden, de huidige hypothecaire lening wordt afgelost. De bestemmingsreserve is bedoeld voor de renovatie van het gebouw. In de planontwikkeling daarvoor wordt niet alleen gekeken naar deze bestemmingsreserve maar wordt ook gekeken naar de totale reserve en de financieringspositie in de komende jaren. Bij deze beoordeling worden als minimale grenzen voor de liquiditeit en solvabiliteit de signaleringsgrenzen
van de Inspectie aangehouden.
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Het verschil in aantal studenten is ontstaan door een lagere instroom in 2015 en een hogere uitstroom (diplomering en uitval).
Vergelijking meerjaren totaal resultaat
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De verschillen tussen de verwachting van meerjarenbegroting zoals die zijn gepresenteerd in het jaarverslag van 2014 respectievelijk die van
2015 zijn:

Treasurymanagement en vastgoedbeleid
Hogeschool Viaa kent een Treasurystatuut waarin het Treasurybeleid en de daarbij horende bevoegdheden zijn weergegeven. Het Treasurybeleid is risicomijdend. Alle gelden worden aangehouden bij instellingen met een A-rating. Overtollige liquiditeiten worden ondergebracht op
een spaar- en depositorekening tegen een geldend rentepercentage van rond de 0,59% (2013: 0.91%). De financiële baten zijn door het lagere
rentepercentage gedaald van € 38.000 naar € 24.000.
Overzicht uitstaande gelden op balansdatum:
Gelden op rekening-courant: € 1.435.000 (dagelijks opvraagbaar)
Gelden op spaar- en depositorekening:
< 1 maand:
€ 2.956.000 (dagelijks opvraagbaar; bonus rente bij looptijd >> 3 maand)
< 1 maand:
€ 842.000 (dagelijks opvraagbaar; vast rentepercentage)

Stresstest

Publiek/privaat

In het kader van de meerjarenramingen 2016-2020 is onderzocht wat de gevolgen van een andere instroom dan het begrote aantal studenten
van 525 zijn:

Met ingang van 2013 heeft de hogeschool haar beleid ten aanzien van de scheiding tussen publieke en private activiteiten heroverwogen. Voor
2013 werd geen strak onderscheid gemaakt tussen beide soorten van activiteiten. Onder private activiteiten worden die activiteiten verstaan
die niet vallen onder de wettelijke opdracht die een hbo-instelling heeft. Als private activiteiten worden aangemerkt: dyslexiebehandelingen,
bepaalde (niet-gesubsidieerde) nascholingsactiviteiten, advisering, de opleidingen Praktijkondersteuner Huisartsenpraktijk en de niet-bekostigde deeltijdopleiding Godsdienstleraar (Brin nr. 27VY). Het resultaat van deze activiteiten wordt in een afzonderlijke (private) bestemmingsreserve verwerkt.

Financieel overzicht Private activiteiten

Bij een lagere instroom van het aantal studenten zullen de Rijksbijdragen via een T-2 systematiek lager gaan worden. Bij de berekeningen
hebben wij een norm resultaat gedefinieerd van 2,5% van de baten, om zodoende financiële ruimte te creëren om te kunnen reageren op toekomstige ontwikkelingen. Een lagere Rijksbijdrage zal moeten leiden tot lagere kosten. In het tweede gedeelte van de tabel is aangeven wat de
noodzakelijke kostenreductie zal moeten zijn. Deze reductie zal voor het grootste gedeelte gaan plaatsvinden door inkrimping van de formatie.

Risicomanagement
In de hogeschool is verder gewerkt aan het ontwikkelen van het risicomanagement. We proberen risico’s zoveel mogelijk te voorzien, te beperken en/of af te dekken. Gekozen is voor een systeem van periodieke risico-inventarisatie, zodat alle onderdelen en processen van de organisatie
tijdig geëvalueerd worden.
Belangrijke risico’s zijn:
1. De ontwikkeling van het aantal studenten. Belangrijke factoren hierin zijn het imago van de instelling en de belangstelling van studenten.
Naast een goede kwaliteitsbewaking is en wordt er intensiever gewerkt aan PR en marketing, om potentiële studenten met de hogeschool
bekend te maken.
2. De omvang van het personeelsbestand. De omvang van het personeelsbestand is mede afhankelijk van het aantal studenten en de ontwikkeling van de derde geldstroom. Het risico is dat bij lagere studentaantallen de omvang niet snel naar beneden kan worden bijgesteld en tegen
hoge kosten geforceerd moet worden aangepast. Dit risico is eind 2015/ begin 2016 grotendeels voor de komende jaren in beeld gebracht en
wordt beheerst.
3. De kwaliteit van de opleidingen. Naast kwaliteitsborging via het interne kwaliteitszorgsysteem, Viaa-accreditering en ontwikkeling en actualisering van curricula is er aandacht voor adequaat personeelsbeleid, onder meer in de vorm van functionerings- en beoordelingsgesprekken
en professionalisering.
4. De ontwikkeling van de Rijksbekostiging. De verwachting is dat er niet veel extra middelen ter beschikking worden gesteld, terwijl de eisen
aan hogescholen vermoedelijk zullen toenemen. Om dit risico te verminderen is en wordt er gewerkt aan het optimaliseren van de bedrijfsvoering zodat tijdig kan worden bijgestuurd op gewijzigde omstandigheden.
5. Ontwikkeling derde geldstroom. Door teruglopende budgetten bij partners in de onderwijssector staat deze ontwikkeling onder druk. Dit
wordt nauwkeurig gevolgd zodat tijdig maatregelen genomen kunnen worden. Een voorbeeld van een dergelijke maatregel is het in 2015
afstoten van de ONL-activiteiten.

De kosten worden toegerekend op basis van geschreven uren en direct toe te rekenen personeel en overige kosten. Over het geheel wordt
(conform voorgaande jaren) 25% van de baten toegerekend als kosten overhead. In het resultaat is meegenomen de vergoeding die ontvangen
is door de overdracht van de ONL activiteiten (dyslexie).
In 2014 was er een negatief resultaat (- € 202.000) dat in hoofdzaak het gevolg was van het onvoldoende beheersen van de dyslexie-activiteiten in
relatie tot de instelling van het voor Viaa onverwacht te lage productieplafond door Achmea bij ONL. In 2013 heeft dit geleid tot een directe overschrijding van dat productieplafond en in 2014 heeft dit geleid tot een veel lager productievolume overeenkomstig het lagere productieplafond.

Financiële instrumenten
Hogeschool Viaa maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten. Deze instrumenten zijn bedoeld
om de risico’s voor de organisatie te verminderen, maar kunnen ook zelf de onderneming blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Die
financiële instrumenten zijn in de balans opgenomen. Viaa handelt niet in deze financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om
de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken.
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Tabel Opgave aantallen studenten en vergoedingen Profileringsfonds 2015
Aantal EER-studenten
dat in 2015 een
tegemoetkoming heeft
ontvangen uit het
Profileringsfonds

Bezoldiging College van Bestuur 2015 en 2014

Subtotaal van de in 2015
aan EER-studenten verstrekte vergoedingen uit
het Profileringsfonds
(x € 1.000)

Aantal niet-EERstudenten dat in 2015
een tegemoetkoming
heeft ontvangen uit het
Profileringsfonds

Sub-totaal van de in 2015
aan niet EER-studenten
verstrekte vergoedingen
uit het Profileringsfonds
(x € 1.000)

Grand totaal van de in
2015 aan verstrekte
vergoedingen uit het
Profileringsfonds
(x € 1.000)

€ 13

0

€0

€ 13

7

Stand van zaken Notitie Helderheid
Thema

Opmerkingen/toelichting

De bezoldigingsgegevens voor het CvB van Hogeschool Viaa sluiten aan op het begrippenkader van de Wet Normering Topinkomens in de publieke en semi-publieke sector (WNT). De sociale werkgeverslasten zijn geen onderdeel van de bezoldiging omdat de hoogte van deze premies
(die voor rekening van de werkgever komen) niet samenhangen met de hoogte van het inkomen van de bestuurder, maar met andere factoren
als leeftijd en de keuze voor eigen risicodragerschap van de hogeschool. Voor een specificatie van de beloningen wordt verwezen naar pag. 113
van de jaarrekening (Model WNT).

Overzicht declaraties CvB 2015 en 2014
Naam

Jaar

Representatiekosten

Reis en verblijfskosten

Overige kosten

Totaal

J.D. Schaap, voorzitter CvB

2014

30,44

467,15

63,95

561,54

J.D. Schaap, voorzitter CvB

2015

152,60

483,00

0

635,60

Uitbesteding	Er worden geen delen van het onderwijs uitbesteed aan andere (niet bekostigde)
onderwijsinstellingen.

Honorering Raad van Toezicht 2015

Investeren van Publieke middelen in Private partijen	Viaa investeert geen publieke middelen in private partijen. In 2014 is er een
eenmalig verlies ontstaan op de private activiteiten door het instellen van het
productieplatform bij ONL. In 2015 is deze activiteit overgedragen. Het mede
hierdoor ontstane positieve resultaat compenseert de eerdere verliezen.

Leden van de Raad van Toezicht van Hogeschool Viaa ontvangen een honorarium gerelateerd aan de mate van verantwoordelijkheid en aan de
reële tijdsbesteding die voor het uitoefenen van de taken nodig is. Daarbij is een differentiatie aangebracht in de beloning voor de voorzitter,
leden van commissies en overige leden.
De vergoedingen zijn gebaseerd op de door de Hay Group opgestelde richtlijnen voor de vergoedingen van leden van de Raad van Toezicht
(Uitwerking Bezoldiging toezichthouders Hogescholen, Hay Group, 2007).

Verlenen van vrijstellingen	Voor het verlenen van vrijstellingen bestaat binnen Viaa een algemeen beleidskader. De beoordeling ligt bij de afzonderlijke examencommissies. Het is geregeld
in studentenstatuut en de Onderwijs en Examenregeling (zie ook hoofdstuk 1,
Algemeen en hoofdstuk 3, Onderwijs en onderzoek, par. Relatie met andere
opleidingen).

De vergoedingen zijn bruto vergoedingen waarop loonheffing wordt ingehouden en waarop de BTW-regeling voor toezichthouders van toepassing is. Een RvT-lid kan voor vrijstelling BTW in aanmerking komen, het betreffende lid dient dat zelf aan te vragen. De leden van de Raad van
Toezicht kunnen gemaakte reiskosten en de uitgaven voor deskundigheidsbevordering declareren.
Voor een specificatie van de beloningen wordt verwezen naar pag.115 van de jaarrekening (model WNT)

Bekostiging van buitenlandse studenten	Geen.
Collegegeld niet door de student zelf betaald	Er is geen noodfonds o.i.d. Het komt wel voor dat derden (bijv. ouders, werkgevers) de collegegelden betalen.
Studenten volgen modules van opleidingen	Komt voor als tweede studiekeus of in het kader van Kiezen op Maat; dan verrekening van hbo-instellingen onderling.
De student volgt een andere opleiding dan waarvoor
hij is ingeschreven

Komt niet voor.

Bekostiging van maatwerktrajecten	Komt voor, bijv. POH (44) en SPICE (18): hiervoor worden de kosten bij de “partners” in rekening gebracht en komen derhalve niet ten laste van de publieke
middelen, tenzij er een publiek belang mee wordt gediend. E.e.a. staat los van de
bekostiging door het Rijk.
Bekostiging van kunstonderwijs

n.v.t.

Bezoldigingsbeleid
College van Bestuur
De Raad van Toezicht heeft in oktober 2007 de hoofdlijnen van het bezoldigingsbeleid van het CvB vastgesteld. De rechtspositie van de leden
van het College van Bestuur is destijds herzien op basis van de ‘Uitwerking bezoldiging toezichthouders hogescholen’, op voorstel van de Remuneratiecommissie. Op de website van Hogeschool Viaa is de actuele uitwerking van de hoofdlijnen weergegeven. De voorzitter van het College
van Bestuur heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Er zijn geen nieuwe specifieke afvloeiingsregelingen getroffen, behoudens
de afspraak die er voor de voorzitter van het CvB al was. Voor het CvB is geen variabele beloning van toepassing. Op de arbeidsovereenkomst
van het CvB is niet de cao hbo van toepassing. De pensioenafspraken volgen de lijnen van de cao hbo. Aan het CvB is met ingang van 1 juli 2007
de mogelijkheid van een leaseauto ter beschikking gesteld, onder de conditie van een bijdrage voor privégebruik. Een en ander is vastgelegd in
een berijdersregeling.
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Lijst met gebruikte afkortingen
CvB		
CEPM
CvSv
GPW
hbo
HBO-V
mbo
MR 		
MWD
NVAO
Pabo
RvT
SPH
SPICE
VKO
ZEG

College van Bestuur
Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap
Centrum voor Samenlevingsvraagstukken
Godsdienst Pastoraal Werk
hoger beroepsonderwijs
Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde
middelbaar beroepsonderwijs
Medezeggenschapsraad
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie
Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs
Raad van Toezicht
Sociaal Pedagogische Hulpverlening
Studies Program In Contemporary Europe
Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek
Hogescholen te Zwolle (GH), Ede (CHE) en Gouda (Driestar Educatief)

Jaarrekening 2015 stichting Viaa Gereformeerde Hogeschool Zwolle
Balans (na resultaatsbestemming) per 31 december 2015
(alle bedragen: x € 1.000)

Informatie over de inhoud van het jaarverslag kunt u opvragen bij Hogeschool Viaa, telefoon: 038 42 555 42.
www.viaa.nl
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Staat van baten en lasten over 2015

76

Kasstroomoverzicht
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

					

Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten

Algemeen
Verslaggevingsjaar
Het verslaggevingsjaar loopt jaarlijks van 1 januari tot en met 31 december.

Valuta

ten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten bij de vervolgwaardering niet worden gewaardeerd tegen reële waarde
met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van
de eerste waardering.
In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt in overeenstemming met
het basiscontract.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

Overige vorderingen

Het verslag is opgesteld in €’s tenzij anders is aangegeven.

Overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieve rentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Juridische vorm en voornaamste activiteiten

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen

De organisatie is een stichting. De activiteiten van de instelling bestaan voornamelijk uit onderwijs. De statutaire vestigingsplaats is Zwolle.

Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs op basis van de effectieve rentemethode.
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder kortlopende schulden.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de bepalingen van Titel 9 Boek 2
BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660 Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtneming van de
daarin aangeduide uitzonderingen.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn gebaseerd op historische kosten.
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) heeft de instelling zich gehouden aan de bepalingen van en krachtens de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening
gehanteerd.

Continuïteit

Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of vervaardigingsprijs onder aftrek van
lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden
met de bijzondere waardeverminderingen die op balansdatum worden verwacht.
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur, of lagere bedrijfswaarde. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten.

Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de
toelichting.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Indien voor te vervaardigen materiële vaste activa noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd nodig is om deze gebruiksklaar te
maken, worden de rentekosten opgenomen in de vervaardigingsprijs.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa waarop de subsidies betrekking hebben.

Voor zover niet anders is vermeld worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen naar de organisatie zullen
toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar
kan worden vastgesteld.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de organisatie. Alle financiële informatie in euro’s is afgerond op het
dichtstbijzijnde duizendtal.

Gebruik van schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de leiding van de instelling zich over
verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de leiding schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. Indien het voor het geven van het in art. 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 betreffende jaarrekeningposten.

Grondslagen voor consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de organisatie en haar groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarop overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de centrale leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn
deelnemingen waarin de organisatie een meerderheidsbelang heeft, of waarin op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden
uitgeoefend. Bij de bepaling of beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten die potentiële stemrechten
bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend, betrokken.
Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Afgesloten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van beëindiging van deze invloed.
Op grond van art. 2:407 lid 1.a BW zijn de resultaten van Stichting Vrienden van Viaa, gezien de beperkte omvang van de activiteiten, niet meegeconsolideerd in deze jaarrekening van Stichting Viaa-Gereformeerde Hogeschool.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige
financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten
opgenomen: Verstrekte leningen en overige vorderingen, Overige financiële verplichtingen.
Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). De stichting handelt niet in derivaten.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct toerekenbare transactiekos78

De kosten van het gebouw worden in de volgende onderdelen onderscheiden: Gebouw, Verbouwingen, Groot onderhoud en Installaties. Bij
activering van Groot onderhoud wordt gebruik gemaakt van één afschrijvingspercentage (zie overzicht).
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de economische levensduur. Op terreinen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
Gebouwen
: 3,3
Groot onderhoud
: 2,5-20
Verbouw
:5
Installaties
: 20
Andere vaste bedrijfsmiddelen
: 10-25
Vaste activa dienen te worden beoordeeld op bijzondere waardeverminderingen met een duurzaam karakter. Dit
doet zich voor bij wijzigingen in omstandigheden die doen vermoeden dat de boekwaarde van een actief niet
terugverdiend zal worden. De terugverdienmogelijkheid van activa die in gebruik zijn wordt bepaald door de
boekwaarde te vergelijken met de geschatte contante waarde van de toekomstige netto-kasstromen die het actief
naar verwachting zal genereren of de bij verkoop te realiseren directe opbrengstwaarde indien deze hoger is

Vorderingen
De grondslagen voor de waardering van vorderingen en effecten zijn beschreven onder het hoofd Financiële instrumenten.

Voorraden
De voorraad gebruiksgoederen is gewaardeerd tegen inkoopwaarde, onder aftrek van een voorziening voor incourantheid.			
		
Het onderhanden werk is gewaardeerd tegen de kosten van direct materiaalgebruik en arbeid, met een opslag voor indirecte kosten, waarbij
rekening is gehouden met de voortgang van het project. Het onderhanden werk is per project bepaald onder aftrek van de gedeclareerde termijnen. In geval het onderhanden werk voor een project negatief is, is dit verwerkt onder de kortlopende schulden.		

Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekening- courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden.
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Eigen vermogen

Pensioenregeling

Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves. Hierin is tevens een segmentatie opgenomen naar publieke en
private middelen.
De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, die door het bestuur is aangebracht. Bij Hogeschool Viaa
is er één bestemmingsreserve: huisvestingsbeleid. Deze reserve wordt aangehouden als gedeeltelijke financiering van aanpassing van het
gebouw.

De stichting is aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Het ABP is het bedrijfstakpensioenfonds voor overheidswerkgevers, waaronder onderwijsinstellingen Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode
aan het pensioenfonds verschuldigde pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt
hiervoor een verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verrekening met in de toekomst verschuldigde
premies.
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang
van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat. Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand
van de uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen. Ultimo boekjaar heeft het bestuur geoordeeld dat geen additionele pensioenverplichting bestaat.

Voorzieningen
Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen en de overige voorzieningen gepresenteerd. 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 betreffen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De
voorziening jubilea wordt opgenomen op basis van de contante waarde van de toekomstige verplichtingen. De overige voorzieningen worden
gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa

De voorziening spaarverlof betreft in het verleden opgebouwde verlofrechten van één medewerker. De voorziening voor jubilea is berekend
aan de hand van een inschatting van de toekomstige uitbetaling per medewerker, op basis van het aantal dienstjaren, contant gemaakt tegen
2,5%. De personele voorziening is opgebouwd uit verplichtingen aan enkele individuele medewerkers. De voorziening loonruimteovereenkomst
heeft betrekking op verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst, die is afgesloten vooruitlopend op een nieuwe CAO voor het hoger
onderwijs.

Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Op terreinen wordt niet afgeschreven.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de overige lasten.

Personele voorziening

Hogeschool Viaa maakt voor één auto en voor de printers en kopieermachines gebruik van lease-overeenkomsten. De vergoeding die hier
betaald wordt betreft een vergoeding voor het gebruik (huur incl. onderhoud) van deze activa. De resterende contracttermijn is vermeld bij de
niet uit te balans blijkende verplichtingen.

De voorziening betreft de nominale waarde van de verplichtingen die ontstaan zijn doordat als gevolg van een organisatie wijziging personeel
een lagere functie en salarisschaal heeft gekregen dan in het verleden. Ook worden verplichtingen opgenomen die ontstaan zijn doordat personeel niet langer in dienst is bij Viaa en er (bovenwettelijke) WW-verplichtingen zijn.

Langlopende schulden

Operational lease

Financiële baten en lasten

De grondslagen voor de waardering van langlopende schulden zijn beschreven onder het hoofd Financiële instrumenten.

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.

Kortlopende schulden

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De grondslagen voor de waardering van schulden zijn beschreven onder het hoofd Financiële instrumenten.
Overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en nog te betalen bedragen terzake van lasten
die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede
gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van de staat van baten en lasten geschiedt naar rato van de besteding.

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen onder de
kasstroom uit operationele activiteiten.

Opbrengstverantwoording
Resultaatbepaling
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, overige overheidsbijdragen en -subsidies
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan
worden deze naar rato van de verrichte werkzaamheden als baten verantwoord.
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.

College-, cursus-, les- en examengelden
De college-, cursus-, les- en examengelden worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, waarbij ervan uitgegaan is dat
reguliere onderwijs- en onderzoekstaken gelijkmatig over het studiejaar zijn gespreid.

Financiële instrumenten; beheersing risico’s
Algemeen
Hogeschool Viaa maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende financiële instrumenten die de onderneming blootstellen
aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn opgenomen. Viaa handelt niet in financiële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij of markt te beperken.

Kredietrisico
Er is een beperkt kredietrisico te onderkennen; veruit de grootste debiteur (circa 70% van de omzet) is het Ministerie van OCW. De overige debiteuren zijn marktpartijen/instellingen en ouders/studenten. De omzet bij deze debiteuren is ongeveer 30% van het totaal. Om het risico voor
dat deel te beperken wordt gebruik gemaakt van overeenkomsten en een strikt invorderingsbeleid.

Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico bestaat uit eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen leningen en (tussentijdse) rentefluctuaties.

Reële waarde
De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten, waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende
schulden, is gelijk aan de boekwaarde ervan.

Overige bedrijfsopbrengsten
Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit baten uit verhuur, detachering, werken voor derden en overige baten. Opbrengsten uit hoofde van
verleende diensten worden in de winst-en-verliesrekening als netto-omzet opgenomen naar rato van het stadium van voltooiing van de transactie op verslagdatum. Het stadium van voltooiing wordt bepaald aan de hand van beoordelingen van de verrichte werkzaamheden / de tot dat
moment verrichte dienstverlening als percentage van de totaal te verrichten dienstverlening / de tot dat moment gemaakte kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening.

Personeelsbeloningen
Onder personeelslasten zijn begrepen de in het boekjaar verschuldigde salarissen, sociale lasten, pensioenpremies, inleenkrachten en overige
personeelskosten, verminderd met de ontvangen uitkeringen van sociale fondsen.
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Toelichting behorende tot de balans
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten
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Onder EA advies is opgenomen: Dyslectiebehandeling, nascholing en advisering. De POH betreft de opleiding Praktijkondersteuner huisartsenpraktijk en ouderenzorg, GL betreft de onbekostigde opleiding Godsdienstleraar.
Het totaal van het resultaat over 2015 ad € 238.000 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve private activiteiten.

Verbonden partijen
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Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders model WNT

Overige gegevens

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Viaa-Gereformeerde Hogeschool

Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2015 van Stichting Viaa-Gereformeerde Hogeschool te Zwolle gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2015 en de staat van baten en lasten over 2015 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een
overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.
De bezoldigingsgegevens voor het CvB van Viaa sluiten aan op het begrippenkader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De sociale werkgeverslasten zijn geen onderdeel van de bezoldiging omdat de hoogte van deze premies
(die voor rekening van de werkgever komen) niet samenhangen met de hoogte van het inkomen van de bestuurder, maar met andere factoren
als leeftijd en de keuze voor eigen risicodragerschap van de hogeschool.

Zwolle, 17 juni 2016

Drs. J.D. Schaap MPM
Voorzitter College van Bestuur

Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te
geven in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, in overeenstemming
met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen.
Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 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 fraude of fouten.

Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 2 van de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse
controlestandaarden en het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen
afwijkingen van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de
jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het
inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van
de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante
wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen
hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en de gebruikte financiële
rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het
algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
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Oordeel betreffende de jaarrekening

Bijlage 1: Gegevens over de rechtspersoon en OCW-bijlagen

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Stichting Viaa-Gereformeerde Hogeschool per 31 december 2015 en van het resultaat over 2015 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2015 in alle van materieel belang
zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijsaccountantsprotocol
OCW/EZ 2015.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 393, lid 5 onder e en f van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar
aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.3 Jaarverslag van het onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015 is opgesteld, en of de in artikel 392,
lid 1 onder b tot en met h van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag,
voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 391, lid 4 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Groningen, 17 juni 2016
KPMG Accountants N.V.

W. Feenstra RA

Deze pagina valt niet onder de reikwijdte van de accountantscontrole.
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Bijlage 2: Trends en kengetallen jaarrekening

Deze pagina valt niet onder de reikwijdte van de accountantscontrole.
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