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2017 was voor Hogeschool Viaa een jaar van zowel 
bestendigen als vooruitblikken. Uit de Keuzegids en de 
Elsevier Studiegids van 2017 bleek dat onze studenten 
hun studies voor het zoveelste jaar op rij hoog waar-
deerden. Daar zijn we dankbaar voor. 2017 was ook het 
jaar waarin we een begin maakten met de renovatie van 
ons gebouw. Daarnaast legde we onze ambities voor de 
periode 2017-2020 vast in een nieuw Strategisch Plan.

Hogeschool Viaa legt met dit jaarverslag en de bijbeho-
rende jaarrekening verantwoording af over het gevoer-
de beleid in 2017. Daarnaast verschaffen we inzicht in 
de resultaten die we bereikt hebben. De jaarverslagen 
over 2017 van de Raad van Toezicht en van de onbe-
kostigde instelling Viaa-Gereformeerd Hoger Onderwijs 
Zwolle (27YV) zijn als separate onderdelen opgenomen 
in het voorliggende verslag.

Over ons onderwijs
Hogeschool Viaa is een dynamische hogeschool. 
We profileren ons als centrum van kennis dat vanuit 
kwaliteit betrokken is op zijn omgeving en vanuit die 
betrokkenheid een actieve bijdrage levert aan de uitwis-
seling van kennis en ontwikkeling van professionals, de 
vormgeving van praktijkgericht onderzoek en advies kan 
geven bij vraagstukken die spelen in de verschillende 
beroepspraktijk. We mogen ons daarbij geleid weten 
door ons geloof in God. Als medewerkers, bestuurders 
en toezichthouders van Hogeschool Viaa geloven wij dat 
Jezus Christus ons de weg wijst naar de Bron van Levend 
Water, naar God. Bij wie drinkt van deze Bron, welt 
bezieling op van binnenuit. Vanuit die bezieling doen wij 
ons werk.

Vanwege onze identiteit willen we onze studenten 
breed vormen. Daarbij gaat het om de hele mens: hart, 
hoofd en handen. Viaa wil een actieve bijdrage leveren 
aan de ontwikkeling van talenten. Wij bieden onze stu-
denten en cursisten tijdens hun studie daarbij meer aan 
dan kennis en professionele vaardigheden. Op basis van 
een brede maatschappijoriëntatie zetten we sterk in op 
de persoonlijke begeleiding en attitudeontwikkeling. 
Persoonlijk contact met onze studenten is hiervoor erg 
belangrijk: zij worden door ons gekend en gezien. We 
zijn dankbaar dat die kwaliteit van Hogeschool Viaa 
door studenten en werkveld worden gewaardeerd en 
tot hoge rankings leidt.

In de Keuzegids, in de categorie kleinere hogescholen 
staat Viaa op de vierde plaats (particuliere instellingen 
niet meegerekend), in de Elsevier een vierde plek in 
de categorie specialistische hogescholen. De opleiding 
Verpleegkunde (hbo-v) van Hogeschool Viaa is volgens 
de Keuzegids Hoger Onderwijs voor het vijfde jaar op rij 
de beste opleiding van Nederland en heeft het predicaat 
‘Topopleiding’.
Social Work en Godsdienst-Pastoraal Werk behoren tot 
de beste voltijdopleidingen in hun categorie. Ook deze 
opleidingen mogen het komende jaar de titel ‘Top-
opleiding 2018’ voeren. De opleiding Pabo van Viaa is 
geëindigd op een vijfde plaats (categorie noord) met 
een score van 74. Dat is een stijging van vier punten ten 
opzichte van de Keuzegids 2017.

Over ons onderzoek
Het praktijkgerichte onderzoek in de verschillende aca-
demies werpt z’n vruchten af, voor zowel het onderwijs 
als voor het werkveld. Viaa levert met het onderzoek 
een actieve bijdrage aan de actualiteiten die spelen op 
het vlak van maatschappelijke vraagstukken, werken in 
ketens, aandacht voor jeugd, discussies over palliatieve 
zorg en voltijd leven en de vormgeving van onderwijs 
aan kinderen. In 2017 is onderzocht wat gedurende 
2018 aandachts- en verbeterpunten zijn voor de lecto-
raten en Viaa als centrum van kennis als het gaat om 
het verder vormgeven en ontwikkelen van onderzoek. 
Dat heeft geleid tot een duidelijke notitie met concrete 
aandachtspunten en resultaatgebieden waaraan in 2018 
uitvoering zal worden gegeven.

Strategisch Plan
In 2017 is hard gewerkt aan de totstandkoming van een 
nieuw Strategisch Plan over de periode 2017-2020. Met 
dit plan treedt Viaa met ambitie en oog voor vernieu-
wing de toekomst tegemoet. Daarnaast zijn we zuinig 
op hetgeen waar we goed in zijn en willen we daarmee 
kwaliteit behouden en versterken. De nadere uitwerking 
van het Strategisch Plan is vastgelegd in een separaat 
Uitvoeringsplan.

Renovatie
Na jaren van plannen maken werd in juli 2017 gestart 
met de renovatie van het pand van Viaa. De gehele 
gevel wordt voorzien van nieuwe beplating, kozijnen 
en ramen. Daarnaast wordt er een warmte-koude 
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installatie gerealiseerd en komen er zonnepanelen te 
liggen op het dak. We krijgen een gebouw met een 
lichte gevel en veel glas, een ander front en uitstraling 
én het wordt duurzamer. Met het vernieuwde pand 
opent Hogeschool Viaa letterlijk en figuurlijk ‘een 
venster naar de samenleving’. Naar het zich laat aanzien 
zal deze renovatiefase 1 gereed zijn in september 2018.

Mede dankzij de inspirerende en grote inzet van onze 
medewerkers (en van andere betrokkenen) hebben we 
prachtige resultaten behaald. Dat heeft veel gevergd 
van eenieder. Het College van Bestuur is alle medewer-
kers, de leden van de Raad van Toezicht en de leden van 
de Medezeggenschapsraad daar oprecht dankbaar voor. 
Hogeschool Viaa is gezegend met medewerkers die 
geloven in hun werk.

Namens het College van Bestuur van Stichting Viaa- 
Gereformeerde Hogeschool,

Drs. J.D. (Jacob) Schaap MPM, 
voorzitter College van Bestuur

Zwolle, juni 2018
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1.1	Identiteit
Stichting Viaa-Gereformeerde Hogeschool is een ho-
geschool met een uitgesproken karakter. Dat komt niet 
alleen doordat we grote waarde hechten aan kwalitatief 
goed onderwijs, advies en onderzoek. Op Viaa leven 
en werken we vanuit de Bijbel, die we erkennen als 
het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God. Dit 
betekent dat we als medewerkers en studenten in onze 
omgang en begeleiding als christen willen leven en wer-
ken in navolging van Jezus Christus. Jezus’ liefde is voor 
ons de inspiratie voor ons handelen. Onze slogan is dan 
ook: ‘Als je gelooft in je werk!’.

Viaa is een instelling voor hoger onderwijs die functio-
neert als een centrum van kennis en kennisontwikke-
ling. In de opleidingen die Hogeschool Viaa biedt, staat 
een duidelijke christelijke visie op mens en samenleving 
centraal. Van medewerkers van Viaa wordt verwacht 
dat ze actief lid zijn van een geloofsgemeenschap die 
de Bijbel erkent als het betrouwbare en geïnspireerde 
Woord van God, zoals dat verwoord is in het gerefor-
meerde belijden en die de Apostolische geloofsbelijde-
nis beschouwt als een betrouwbare samenvatting van 
het christelijk geloof.

Aan de hogeschool studeren voornamelijk christelijke 
studenten, afkomstig uit de verschillende gerefor-
meerde, reformatorische, 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: de al jarenlang goe-
de kwaliteit, rendementen en de ervaren persoonlijke 
betrokkenheid (bv. via de studiebegeleiding) zijn heel 
belangrijke redenen voor studenten om te kiezen voor 
Hogeschool Viaa. Sinds 1998 richt de hogeschool zich in 
haar werving van studenten actief en nadrukkelijk op de 
genoemde doelgroepen.

Omdat Viaa een centrum van kennis wil zijn en daarmee 
een bijdrage wil leveren aan de samenleving vindt er 
ook gedegen praktijkgericht onderzoek plaats. Basis 
van de onderzoeken die Viaa uitvoert zijn vraagstukken 
uit de beroepspraktijk, op het gebied van onderwijs, 
zorg (verpleegkunde), welzijn, theologie en kerk. De 
opbrengsten van deze onderzoeken zijn van toegevoeg-
de waarde voor het beroepenveld en leveren nieuwe 
inzichten op voor het vormgeven van het onderwijs aan 
Viaa. Samenhangend met opleiding en onderzoek biedt 
Viaa ook kennisdienstverlening (waaronder advisering) 
op dezelfde terreinen. 

1.2 Kerngegevens 

BRIN-nummer 22HH

Bevoegd-gezagnummer 30205

Naam instelling  Viaa-Gereformeerde 
Hogeschool

Adres  Grasdorpstraat 2,  
8012 EN Zwolle

Telefoonnummer  038 - 425 55 42

E-mail info@viaa.nl

Website www.viaa.nl

Naam contactpersoon H. Veenstra

Telefoonnummer  
contactpersoon 038 - 425 55 42

E-mail contactpersoon  financien@viaa.nl 

1.3 Onderwijs- en dienstenaanbod

Opleidingen
De hogeschool kent de volgende bachelor- en master-
opleidingen:
•   de hogere beroepsopleiding tot verpleegkundige 

(hbo-v), voltijd, versnelde en verkorte voltijd, deeltijd 
en voltijd-duaal;

•  de opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo), voltijd, 
deeltijd, de variant ‘Opleiden in de school’ en sinds  
1 september 2010 ook de Universitaire pabo;

•  de hogere, sociaal agogische opleidingen: waaronder 
vallen:
-  Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), 

voltijd en deeltijd (laatste instroom: 2016/2017);
-  Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), voltijd en 

deeltijd (laatste instroom: 2016/2017);
-  De opleidingen MWD en SPH vormen sinds 1 sep-

tember 2017 één bacheloropleiding Social Work.
•  de opleiding Godsdienst-Pastoraal Werk (GPW), voltijd 

en deeltijd;
•  de (niet-bekostigde) deeltijdopleiding bachelor Gods-

dienstleraar. Bij deze opleiding wordt samengewerkt 
met de Theologische Universiteiten van Kampen en 
Apeldoorn;
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•    de Associate Degree Pedagogisch Professional Kind 
en Educatie, in samenwerking met de Katholieke Pabo 
Zwolle en ROC Landstede (KPZ is penvoerder);

•  de Master Educational Leadership (MEL) in samenwer-
king met Penta Nova;

•   de Master Leren en Innoveren (MLI) in samenwerking 
met Driestar Educatief en de Christelijke Hogeschool 
Ede;

•   de Master Interprofessioneel werken met jeugd, in 
samenwerking met de KPZ, vanaf september 2019.

Lectoraten
Aan Hogeschool Viaa zijn (binnen de academies) drie 
lectoraten verbonden, met de daarbij horende kennis-
kringen:
•   het lectoraat Samenlevingsvraagstukken. Het lectoraat 

functioneert sinds 2008 als Centrum voor Samenle-
vingsvraagstukken (Academie Social Work & Theolo-
gie, start 2002);

•   het lectoraat Vormend Onderwijs (Educatieve Acade-
mie, start 2014);

•   het lectoraat Zorg & Zingeving (Academie Health Care, 
start 2009).

De lectoraten werken binnen de hogeschool samen in 
een Kenniscentrum om zo naar buiten een duidelijk lo-
ket te zijn en in de onderzoeksprojecten de krachten te 
bundelen en gezamenlijk op te treden. Daarnaast wordt 
samengewerkt met de lectoraten van de hogescholen in 
Ede en Gouda, 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, het samenwer-
kingsverband van de hogescholen Inholland, de Marnix 
Academie, Driestar Educatief, de Christelijke Hogeschool 
Ede en Hogeschool Leiden. Hogeschool Viaa is mede-ini-
tiatiefnemer van en participant in de Coöperatie Radiant. 
In dat Radiant-verband worden enkele  projecten die in 
2016 gestart zijn bij CEMP verder vormgegeven.
In de onderzoeksagenda Radiant is Persoonlijk Meester-
schap de rode draad. De penvoerder blijft Hogeschool 
de Kempel te Helmond. In 2017 is aanvullende subsidie 
aangevraagd.

Kennisdienstverlening
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 deze nieuwe kennis naar 
de opleidingen. Die wisselwerking wordt nadrukkelijk 
beoogd. Dit in samenwerking met het werkveld 
waarvoor opgeleid wordt.

Voor het onderwijsveld verzorgt de adviesdienstverle-
ning cursussen, begeleiding van leerkrachten en teams 
van scholen, interim-management en begeleiding van 
Professional Development School-projecten. Trainingen, 
scholing en advisering op de terreinen van zorg, welzijn, 
theologie en kerk worden ook verzorgd. Voorbeelden 
daarvan zijn de opleiding Praktijkondersteuner huisart-
senpraktijk en de cursus Ouderenzorg, trainingen op 
het vlak van zingeving, en training met betrekking tot 
indiceren in de wijk.

Stichting	Viaa-Gereformeerde	Hogeschool
De hogeschool gaat uit van de Stichting Viaa-Gere-
formeerde Hogeschool, kortweg Hogeschool Viaa ge-
noemd, statutair gevestigd te Zwolle (Brinnr. 22HH). De 
statuten zijn in 2014 voor het laatst aangepast, namelijk 
aan de naam Hogeschool Viaa en de verandering van 
het benoemingsbeleid.

In 2012 is in overleg met het Ministerie van OCW en de 
Dienst Uitvoering Onderwijs de naam van de instelling 
–  van waaruit de niet-bekostigde Godsdienstleraren-
opleiding (dt) wordt aangeboden – gewijzigd in ‘Gere-
formeerd Hoger Onderwijs Zwolle’ (Brinnr. 27VY). Sinds 
2014 heet deze instelling Viaa-Gereformeerd Hoger 
Onderwijs Zwolle. De besturing van deze instelling vindt 
(evenals in voorgaande jaren) plaats vanuit de Stichting 
Viaa-Gereformeerde Hogeschool. Aan het eind van dit 
hoofdstuk is het jaarverslag opgenomen van deze instel-
ling.

De scheiding tussen publiek en privaat is duidelijk in 
administratieve zin en voldoende gewaarborgd. Dit is in 
nauwe afstemming met de ‘huis’accountant geregeld. 
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 inhoudelijk meer informatie te 
vinden.
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1.4	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 voor-
bereiding, vaststelling, uitvoering en evaluatie van het 
beleid van de hogeschool en de dagelijkse leiding over 
de organisatie en de medewerkers. De taken en be-
voegdheden van het CvB zijn vastgelegd in de statuten 
van de Stichting en nader uitgewerkt in het Bestuur- en 
beheersreglement (overeenkomstig de Branchecode 
goed bestuur hogescholen, 2013). 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. Nevenactivitei-
ten: lid bestuurscommissie Arbeidsvoorwaarden van 
de Vereniging Hogescholen, lid bestuur Zestor en lid 
bestuur ROC Menso Alting Zwolle. Daarnaast maakt de 
voorzitter CvB deel uit van het bestuur van de Coöpe-
ratie Radiant, het bestuur van het Praktijkcentrum voor 
Theologie, het bestuur van Penta Nova en de Zw8lse, 
een samenwerkingsgroep van Zwolse mbo- en hbo-in-
stellingen. Van mei 2013 tot mei 2017 was hij voorzitter 
van de kerkenraad van de kerkelijke gemeente waar hij 
lid van is.

Beleidsoverleg
Maandelijks wordt een uitgebreid Beleidsoverleg (BO) 
gehouden: het overleg van het CvB met de directeuren 
van de academies (opleiding, onderzoek en advies) en 
de managers van de centrale diensten. Het Beleidsover-
leg heeft als taak om onder verantwoordelijkheid van 
het CvB het beleid van Hogeschool Viaa mede te initi-
eren, voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren. 
Binnen het Beleidsoverleg worden ook de beleidsplan-
nen van de verschillende afdelingen besproken en op el-
kaar afgestemd. De leden van het Beleidsoverleg advise-
ren het CvB over het te voeren beleid. Vanzelfsprekend 
zijn in principe alle beleidspunten, die in de vergaderin-
gen van de RvT of de 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 initia-
tieven voorgesteld. Elk jaar worden enkele gezamenlijke 
Management Development- en Intervisiebijeenkomsten 
gehouden; in 2017 is door de leden van het BO de work-
shop Verzuimbegeleiding gevolgd onder begeleiding van 

een arbeidsdeskundige. Daarnaast hebben de reguliere 
intervisiebijeenkomsten plaatsgevonden.

Medezeggenschap
De hogeschool kent een centrale Medezeggenschaps-
raad. Het CvB overlegt regelmatig met de MR over 
zowel beleidsonderwerpen waarover de MR advies- of 
instemmingsrecht heeft als over zaken die door de MR 
worden ingebracht.

In april en oktober 2017 hebben de halfjaarlijkse verga-
deringen plaatsgevonden van de Medezeggenschaps-
raad, de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.
Op 7 april 2017 heeft de RvT gesproken met de leden 
van de MR over het functioneren van het CvB, in af-
wezigheid van het CvB. Over en weer is opnieuw ver-
trouwen uitgesproken in het functioneren van het CvB. 
In de gezamenlijke vergadering is daarnaast uitvoerig 
gesproken over de Evaluatierapporten Prestatieafspra-
ken en de wijze waarop Hogeschool Viaa, ondanks het 
afronden van de Prestatieafspraken, wel door het zelf 
formuleren van meetbare indicatoren invloed wil blijven 
uitoefenen op het behouden en versterken van de hui-
dige kwaliteit en innovatie. Tevens is de gestelde vacatu-
re met betrekking tot een nieuwe directeur Educatieve 
Academie aan de orde geweest.
Op 13 oktober hebben de RvT en de MR in een geza-
menlijke vergadering uitvoerig stilgestaan bij de uit-
komsten van het uitgevoerde Imago-onderzoek. In de 
vergadering zijn de opvattingen uitgewisseld over de 
uitkomsten en is tevens van gedachten gewisseld over 
de strategie die Viaa wil hanteren in haar marketing en 
studentwervingsbeleid om het imago van Viaa verder te 
versterken en de naamsbekendheid uit te bouwen.

Aan de hand van kwartaalrapportages (en overigens ook 
via mondelinge rapportages) krijgen de leden van de 
MR, het Beleidsoverleg en de Raad van Toezicht inzicht 
in de actuele stand van zaken met betrekking tot de 
financiën, de voortgang renovatie, hoofdlijnen en pro-
ces begroting 2018. Tevens is in april 2017 het nieuwe 
Strategisch Plan 2017-2020 vastgesteld. Dit is concreet 
gemaakt in een Uitvoeringsplan 2017-2020, met indi-
catoren en resultaatverwachting. Het Uitvoeringsplan 
heeft een dynamisch karakter. Actuele ontwikkelingen 
kunnen erin worden verwerkt, bijvoorbeeld de uitwer-
king van Kwaliteitsafspraken waartoe het kabinet Rutte 
III heeft besloten.

Evenals in vorige jaren hebben leden van het Beleids-
overleg en de MR in 2017 in een meer informele setting 
gesproken over interne en externe ontwikkelingen met 
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betrekking tot de hogeschool. Onder andere werd ge-
sproken over de inhoudelijke plannen voor 2017-2020 
en de financiële vertaling daarvan in (meerjaren)begro-
tingen. Daarnaast is gesproken over de notities van de 
MR en inspraak in het  hbo en de notitie Thematische 
discussie MR.

In 2017 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:
•   instellingsplan 2017-2020
•  begroting 2018
•  meerjarenbegroting 2017-2020
•  format OER 2017-2018
•  mbo-hbo, activiteitenplan
•  procedure Numerus Fixus 2018-2019
•  generatiepact
•  hoofdlijnen begroting 2018
•  aanpassingen Studentenstatuut
•  procedure afhandeling datalekken
•  eigenrisicodragerschap Ziektewet per juli 2017
•  wijzigingen toetsvormen GL
•   sluiting tijdens vakanties in studiejaar 2017-2018
•  wijziging art 7.3 OER

Positief advies werd gegeven aan:
•  verzuimprotocol

Besproken:
•   beleids- en activiteitenplan Internationalisering Viaa 

2017-2020
•   raamovereenkomst Campus Kind & Educatie
•   kwartaalrapportages, controllersrapporten en jaarver-

slag
•   bedoeling en achtergrond oprichting corporatie  

Radiant
•   rapportage renovatie huisvesting
•   voorstellen nieuwe website
•   reglement Opleidingscommissie nieuwe stijl
•   aanpassing studiekeuzecheck 2018
•   docentprofielen en inschaling
•   scenario’s instroom in relatie tot meerjarenbegroting
•  samenwerking Radiant, Zw8lse en Campus Kind & 

Educatie
•   personeelsbeleid/professionaliseringsbeleid; door-

groeimogelijkheden personeel; bijsturing
•   werving studenten en maatregelen instroomverbete-

ring
•   eindbeoordeling Prestatieafspraken, advies  

Reviewcommissie en Besluit Minister

•  ontwikkeling Master Passend Meesterschap/ Kind & 
Educatie (werktitel)

• voorkomen van fraude
• personeelsbeleid

a.  plannen m.b.t. verzuimbegeleiding
b.  plannen om personeelsdossiers te digitaliseren
c.  de inrichting van Performance management in Raet 

en de daarmee samenhangende wijzigingen in de 
cyclus Beoordelen en Belonen

• visitatie MEL
• instroom, m.n. Pabo
• toetsintekeningen SIS (Trajectplanner)
• evaluatie Bruisweek
• visie op gewenste bejegening.

1.5 Horizontale verantwoording

Interactie	met	onze	interne	en	externe	omgeving
Hogeschool Viaa hecht groot belang aan goede inter-
actie met haar omgeving. Beroepsonderwijs en wat 
daarmee samenhangt kan slechts goed vormgegeven 
worden wanneer er een goede dialoog is met diverse 
betrokkenen. Daarbij hoort verantwoording aan die 
betrokkenen. Bij het ontwikkelen van beleid en de koers 
van (een onderdeel van) de hogeschool worden stake-
holders/belanghebbenden (studenten, personeel, werk-
veld, overheid) betrokken. Zo zijn bij de ontwikkeling 
van het Strategisch Plan 2017-2020, naast medewerkers 
en leden van de MR en de RvT, ook vertegenwoor-
digers van toeleverende scholen, stage-instellingen 
(werkveld) en (oud-)studenten betrokken. Resultaten 
van de gesprekken zijn verwerkt in het Strategisch Plan 
2017-2020. Feitelijk heeft er onder begeleiding van 
adviseurs van Birch Consultants een interne en externe 
analyse plaatsgevonden door werkgroepen bestaande 
uit een aantal medewerkers. Deze hebben interne en 
externe bronnen geraadpleegd. Die analyses zijn weer 
voorgelegd aan een stuurgroep, en nadien gedeeld met 
de diverse gremia in de hogeschool. In dat kader zijn 
diverse strategische opties en scenario’s benoemd en 
ontwikkeld. En vervolgens is aan het eind van 2016 de 
inhoud van het concept Strategisch Plan doorgenomen 
in diverse sessies met het Beleidsoverleg, het personeel, 
de MR (bestaande uit personeels- en studentengele-
ding) en de RvT. Daarop is het definitieve Strategisch 
Plan 2017-2020 vastgesteld, na de formele besluitvor-
mingsroute begin 2017.

Een hogeschool functioneert niet op zichzelf, maar ver-
richt haar taken in netwerken, van werkveld, collega-in-
stellingen, toeleverend onderwijs etc. Dat geldt voor de 
hogeschool in het algemeen, maar ook voor het werk 
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van academies in het bijzonder. Dat betekent dat er 
naast horizontale verantwoording op hogeschoolniveau 
ook sprake is van meer specifieke verantwoording naar 
werkveld, personeel, studenten, toeleverende scholen 
binnen academies, als het gaat om opleiding, onderzoek 
en adviesdienstverlening. Dat uit zich onder andere in 
overleg binnen de zogenaamde werkveldcommissies en 
opleidingscommissies. In 2015 is het beleid Horizontale 
Dialoog geformaliseerd, als gevolg van de  Governance- 
afspraken in het hbo. Daarover hieronder inhoudelijke 
duiding.

Examencommissies
Binnen Hogeschool Viaa is op alle lagen van 
de organisatie duidelijk wat de taak van de 
examencommissies is, namelijk het borgen van de 
kwaliteit van de toetsen en het eindniveau van de 
opleiding. We willen dat de samenleving blindelings 
kan vertrouwen op de waarde van het diploma dat 
wordt afgegeven. De examencommissie zorgt voor 
bewaking van onder andere de processen die nodig 
zijn om de vereiste garantie te kunnen geven. De 
examencommissies worden ondersteund door een 
ambtelijk secretaris. Deze functionaris is werkzaam voor 
de drie commissies en heeft de rol van bruggenbouwer. 
Als juriste bewaakt zij mede het voldoen aan de wet- en 
regelgeving en de correcte toepassing ervan.
Binnen de hogeschool wordt eenzelfde format voor de 
Onderwijs- en Examenregelingen van de opleidingen 
gehanteerd. Dit bevordert opleidingsoverstijgende 
informatie-uitwisseling van examencommissies en 
een uniforme werkwijze van deze commissies. Het 
tweemaandelijks centraal overleg tussen de drie 
examencommissies en de opleidingsdirecteuren 
binnen de hogeschool zorgt ervoor dat werkwijzen 
en interpretatie van wet- en regelgeving op elkaar 
afgestemd worden. In dat overleg worden alle 
wijzigingen die jaarlijks opkomen en nieuw zijn, 

besproken, verwerkt tot adviezen en voorgelegd aan het 
CvB ter besluitvorming indien vereist. 
De werkwijze van de verschillende examencommissies 
is vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement 
Examencommissies (2017). Hierin zijn praktische zaken 
geregeld als samenstelling, taken en bevoegdheden van 
de examencommissie. 
Aan alle examencommissies is een extern lid (een lid 
dat niet afkomstig is uit de opleiding) toegevoegd. 
De examencommissies van Social Work & Theologie 
heeft daarnaast de afspraak gemaakt met Hogeschool 
Windesheim dat tweemaal per studiejaar elkaars 
vergaderingen bezocht worden. Ook wordt er een 
eindniveau-audit uitgevoerd.
Er is een profiel vastgesteld voor examinatoren. Het 
beleid is ingezet om ervoor te zorgen dat alle exami-
natoren in 2018 BKE geschoold zijn. Prioriteit ligt bij 
de verdere vergroting van de toetsdeskundigheid. De 
leden van de toetscommissies en de voorzitters van de 
examencommissies hebben inmiddels de SKE-training 
gevolgd. Een aantal van hen rondt het beoordelings-
traject begin 2018 af. De samenwerking met de toets-
commissies is van groot belang en wordt gestimuleerd 
en onderhouden. Deze samenwerking uit zich in kali-
breersessies en het overleggen van elkaars jaarversla-
gen. Van elke examencommissie is een collega lid van 
een toetscommissie via een linking-pinconstructie. Ten 
slotte functioneert het hogeschoolbrede platform voor 
toetscommissies. 
Daarnaast is een Leidraad voor Toetsing en Examinering 
opgesteld die verdere processen, overleggen en audits 
binnen de hogeschool reguleert. De examen- en toets-
commissies hebben zich aan deze Leidraad gecommit-
teerd. Ook daarmee is meer uniformiteit gerealiseerd in 
de uitvoering van de taken van de examencommissies.

Uit de verslagen van de examencommissies blijkt dat de 
volgende aantallen diploma’s zijn verstrekt:

Tabel 1: Verstrekte diploma's

 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014

Propedeusediploma’s 253 248 311 243

Bachelordiploma’s 322 303 295 243
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Stafdiensten

•  Controller

• Internationalisering

• Kwaliteitszorg

• Marketing & Communicatie (advies)

• Personeel & Organisatie

• Studentenpastors

Facilitaire Dienst

• Catering

• Conciërges

• Financiële administratie

• Roosterkamer

• Marketing & Communicatie

• Mediatheek

• Receptie

• Studentenzaken

• ICT

College van Bestuur

• Secretariaat CvB

    

Stichting Vrienden
van Viaa Raad van Toezicht

College van Bestuur

Stafdiensten

Educatieve Academie

• Opleiding en Pabo
• Advies
•  Lectoraar Vormend  

Onderwijs

• Opleiding MDW
• Opleiding SPH
• Opleiding GPW/GL
•  Centrum voor Samen-

levingsvraagstukken

• Opleiding hbo-v
• Opleiding POH
•  Lectoraar Zorg &  

Zingeving

Academie
Social Work & Theologie

Academie Health Care

Facilitaire dienst

Medezeggenschapsraad

1.6	Organisatieschema
 
Het organisatieschema van Hogeschool Viaa ziet er per september 2015 uit als volgt:
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1.7  Jaarverslag Viaa-Gereformeerd Hoger Onderwijs  
Zwolle

Dit hoofdstuk betreft het jaarverslag van de instelling 
Viaa-Gereformeerd Hoger Onderwijs Zwolle met BRIN 
27YV. Deze instelling wordt bestuurd vanuit de Stichting 
Viaa-Gereformeerde Hogeschool.

Gegevens van de instelling
De instelling verzorgt in deeltijd de bacheloropleiding 
tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in 
Godsdienst, Croho-nummer 35441. Deze bachelorop-
leiding betreft 240 ECTS en is door de NVAO geaccre-
diteerd (2014). Ten aanzien van de eigendomsverhou-
dingen zijn er geen wijzigingen ten opzichte van wat 
gemeld is in het verslag over 2016. Dat geldt ook voor 
de financiële soliditeit en de bestuursstructuur van de 
rechtspersoon. Er zijn ook geen wijzigingen betreffende 
de rechtspersoon bij de Kamer van Koophandel.

Visitatie	en	accreditatie
De opleiding is gevisiteerd en beoordeeld door VBI 
AeQui op 13 en 22 juni 2012. De visitatie was gecombi-
neerd met de visitatie van de opleiding GPW. Het betrof 
een beperkte opleidingsbeoordeling, omdat er op dat 
moment werd toegewerkt naar de instellingstoets kwa-
liteitszorg.
Het panel van AeQui was in 2012 lovend over (samen-
hang 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 pro-
gramma heeft opgesteld. De beroepsvorming, theolo-
gische 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 ‘excel-
lent’ wordt ook gegeven bij het aspect studiebegelei-
ding. Dit is in overeenstemming met de uitkomsten van 
het eigen kwaliteitszorgsysteem. In 2013 is het accre-
diteringsbesluit 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 exa-
mencommissie, voor 1 april 2015. Die afspraak is nage-
komen, eind maart 2015 is deze specifieke rapportage 
verstuurd. Van de NVAO is bericht ontvangen dat die 
rapportage voldeed aan de gestelde eisen.
In 2014 is de opleiding aanvullend gevisiteerd, omdat 
de instelling inmiddels had afgezien van deelname aan 

de instellingstoets kwaliteitszorg. In het najaar van 2017 
is de opleiding opnieuw gevisiteerd in verband met een 
uitgebreide opleidingsbeoordeling, begin 2018 zal de 
opleiding het rapport ontvangen.

Samenwerking
De opleiding GL tweede graad wordt alleen aangeboden 
in deeltijd. Een deel van het curriculum is vormgegeven 
in samenhang met de door de Stichting Viaa-Gerefor-
meerde Hogeschool (Brin 22HH) aangeboden opleiding 
Godsdienst-Pastoraal Werk. Samen met de bachelor-
opleidingen 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 curriculum-
vernieuwing te noemen. Binnen dit nieuwe curriculum 
wordt door de opleidingen SPH, MWD, GPW en GL een 
gezamenlijk curriculum aangeboden waar mogelijk. De 
eigenheid van de opleidingen blijft wel duidelijk her-
kenbaar en is geborgd. Dat is nodig om het beroeps- en 
opleidingsprofiel te kunnen realiseren. De propedeuse 
van het vernieuwde curriculum is ingevoerd met ingang 
van studiejaar 2015/2016. In september 2017 is het 
derde jaar ingevoerd.

De belangrijkste aanleidingen voor deze curriculumver-
nieuwing waren:
•   In de samenleving zien we een verschuiving van een 

verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving, 
waarbij de focus van de hulpverlener en godsdienst-
pastoraal 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 de curricula 
van de opleidingen zijn herzien. Voor het nieuwe curri-
culum zijn ontwerpeisen opgesteld, die verwoord zijn 
in de kadernotitie 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.
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Deze ontwerpcriteria zijn opgenomen naar aanleiding 
van:
•   gesprekken met de medewerkers van de opleidingen;
•   de uitslagen van het 

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO);
•  de rapporten van de NVAO ten aanzien van werkdruk;
•  bevindingen van alumni.

Door deze ontwerpcriteria wordt bereikt dat het cur-
riculum overzichtelijker is en dat er bij docenten meer 
ruimte komt voor zaken waar ze nu te weinig aan toe 
komen, zoals bezinning op ontwikkeling en trends, en 
professionalisering.
Naar aanleiding van de evaluaties van het eerste jaar is 
duidelijk geworden dat de eigenheid van de opleiding 
erg belangrijk is voor studenten. Door de samenwerking 
met Social Work is dit toch minder geworden. Daarom is 
besloten om die eigenheid nog duidelijker zichtbaar te 
maken voor studenten, bijvoorbeeld door eigen hand-
boeken te ontwikkelen van de onderwijseenheden. In 
deze handboeken staat de context van de theologische 
opleidingen. De herkenbaarheid is hierdoor toegenomen. 
Achter de schermen wordt wel intensief samengewerkt 
met Social Work. Zo is er bijvoorbeeld 1 examinator voor 
de onderwijseenheden. Ook wordt er sinds september 
2016 een lectio continua aangeboden aan de studenten 
van GL en GPW. Samen met een docent behandelen ze in 
deze lessen een (deel van een) Bijbelboek. Studenten zijn 
hier erg enthousiast over, net zoals de docenten.

Samenwerking met andere opleidingen en werkveld
De opleiding participeert in het landelijk opleidingsover-
leg van GPW en GL. Ook is de opleiding betrokken bij 
specifieke, landelijke GL-bijeenkomsten van de branche, 
overleg over 10voordeleraar en afstemming over afstu-
deeronderzoeken.

Tweemaal per jaar is er een bijeenkomst met de werk-
veldcommissie GPW/GL. Het eerste deel van de bijeen-
komst wordt gezamenlijk gedaan met GPW, het tweede 
gedeelte alleen met GL. Tijdens deze bijeenkomsten 
worden ontwikkelingen vanuit het werkveld gedeeld, 
nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs besproken en 
ook hogeschoolbrede onderwerpen, zoals de strategie, 
komen aan de orde.

Studenten
De opleiding heeft een gering aantal studenten. Per  
1 oktober 2017 waren dat er 11 (eerste inschrijving). Dit 
is een potentieel risico voor de continuïteit van de op-
leiding. Dit risico wordt verkleind door de gerealiseerde 
samenwerking met de andere opleidingen binnen de 
academie. Ook volgen veel van de GPW studenten de 
GL opleiding als tweede opleiding, waardoor in totaal 
24 (13 als tweede inschrijving) studenten de opleiding 
volgen.

Gezien het kleine aantal GL-studenten is in onderstaan-
de tabel GL gecombineerd met GPW.
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Tabel 2: Gemiddelden voor de meest relevante themascores (NSE-scores voor 2017, op een schaal van 1 tot 5)

Vraag 2016 2017

Je studie in het algemeen 4,11 4,1

De inhoud van de opleiding 3,95 4,1

De verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding 4,00 4,08

De verworven wetenschappelijke vaardigheden /  
praktijkgericht onderzoek binnen je opleiding 3,67 4,08

De voorbereiding op de beroepsloopbaan 3,63 3,82

De docenten van de opleiding 4,37 4,33

De informatie vanuit je opleiding 3,58 3,54

De studiefaciliteiten van je opleiding 3,78 3,72

Toetsing en beoordeling (bijvoorbeeld criteria van 
beoordeling en vorm van toetsing) 4,05 3,85

De studieroosters 3,84 3,38

De studielast 3,47 3,69

De studiebegeleiding 3,89 4,10

De overige faciliteiten en de studieomgeving 3,89 Niet gemeten

De algemene sfeer op je opleiding 4,63 4,77

De mate waarin je betrokken wordt bij de 
verbetering van je opleiding 3,74 4,28

De groepsgrootte (nieuw in 2017)  4,44

Het uitdagende karakter van de opleiding (nieuw in 2017)  3,92

De aandacht voor internationalisering (nieuw in 2017)  3,58
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Dit zijn ruim voldoende scores, met misschien een uit-
zondering van de score voor ‘studieroosters’, die wat 
lager is met een score van 3,38. Dit kan te verklaren 
zijn uit het feit dat de GL lessen vaak in combinatie zijn 
met lessen van de andere opleidingen en daar op moet 
aansluiten. Hier zal voor komend jaar naar gekeken 
worden. De overige cijfers gaven echter geen aanleiding 
tot expliciet breed verbeterbeleid. Wel zal er in 2018 
nagedacht worden over een andere vormgeving van de 
deeltijdopleidingen binnen de academie.

Naleving van wet- en regelgeving (WHW)
Ten aanzien van de Checklist WHW van de Nederland-
se Raad voor Training en Opleiding kan geconstateerd 
worden dat hieraan wordt voldaan. De Onderwijs- en 
Examenregeling is bekend bij studenten via de studie-
gids. 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 2016: vijf docenten 
van verschillende opleidingen en één extern lid. De 
commissie wordt ondersteund door een juridisch ge-
schoold, ambtelijk secretaris.

Het College van Beroep voor de Examens van Hoge-
school Viaa behartigt ook zaken vanuit de opleiding tot 
Godsdienstleraar. Er zijn in 2017 geen zaken behandeld 
voor deze opleiding.

De regelingen voor de opleiding zijn opgenomen in het 
Studentenstatuut OER Bachelor GPW en GL (2016-2017 
en 2017-2018).
Het vrijstellingenbeleid wordt bewaakt door de examen-
commissie en is transparant. De informatievoorziening 
naar studenten is effectief en transparant georgani-
seerd.
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Strategisch beleid
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2.1 Missie

Stichting 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. Kortweg: Hogeschool Viaa is 
een christelijke hogeschool. Wij belijden dat God de 
Bron van alle leven is. Wij zoeken het in Hem. We zijn 
navolgers van Jezus Christus, die ons als geen ander de 
weg wijst naar de liefde van God. Door ons werk willen 
we anderen uitnodigen om ook Hem achterna te gaan. 
En we vertrouwen op Gods Geest, die ons bezielt en in 
beweging zet. Hogeschool Viaa heeft een scherp eigen 
profiel. Hogeschool Viaa onderscheidt zich hierin, dat 
wij al zolang als wij bestaan hooggekwalificeerde, be-
zielde professionals opleiden. Wij leiden studenten op 
die van betekenis willen zijn voor andere mensen. Zij 
willen als professional betrokken zijn bij de ondersteu-
ning van mensen en de verbetering van de kwaliteit van 
(samen)leven. Deze aan Viaa opgeleide professional is 
iemand met een open oog voor de zinvragen en levens-
overtuiging van de mens die zij in haar werk ontmoet, 
en die besef heeft van waar zij zelf levensbeschouwelijk 
voor staat.

Ook ons onderzoek draait om de bezielde professional. 
In samenwerking met (partners in) het werkveld leveren 
wij een door anderen gerespecteerde bijdrage aan ken-
niscirculatie op het gebied van identiteit, waarde gedre-
ven beroepsvorming en werken met mensen. Vanwege 
onze identiteit en de ervaring die wij hebben met het 
werken vanuit identiteit zijn wij de aangewezen onder-
zoekspartner om daaraan gerelateerde kennisvragen op 
waarde te schatten, te expliciteren en te beantwoorden. 
Omdat wij opleiding, onderzoek en kennisdienstverle-
ning integratief vormgeven, profiteren zowel opdracht-
gevers, partners als studenten hiervan.
De hogeschool heeft in haar vigerende Strategisch Plan 
2017-2020 de volgende missie geformuleerd:

Viaa is een centrum van kennis. We leveren vanuit 
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 
en adviseren de beroepspraktijk in de sectoren 
onderwijs, zorg, welzijn, theologie, management 
en bestuur. Wij verbinden onze expertise met de 
expertise van nationale en internationale partners 

Op Viaa leven we vanuit het Woord van God. Dat be-
tekent dat we als medewerkers en studenten in onze 
omgang en begeleiding als christen willen leven. Jezus’ 
liefde is voor ons allemaal een voorbeeld. We willen le-
ven in navolging van Hem. Ook dat lees je terug in onze 
slogan, als korte samenvatting van onze missie:
 ‘Als je gelooft in je werk!’.

Hogeschool Viaa heeft een duidelijke christelijke iden-
titeit. Deze is verder uitgewerkt in ons identiteitsdocu-
ment. Samengevat willen wij mensen die aansluiting 
vinden bij deze identiteit vanuit een relatie van gelijk-
waardigheid een gedegen aanbod doen en een actieve 
bijdrage leveren aan de bevordering van een duurzame 
kwaliteit van het menselijk samenleven.
De hogeschool streeft dit doel na door:
1.  het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig beroeps-

onderwijs in de sectoren Educatie, Gedrag, Maat-
schappij & Kerk en Health Care;

2.  het doen van praktijkgericht onderzoek en het ont-
wikkelen van kennis op die terreinen;

3.  en het bieden van ondersteuning aan de betrokken 
werkvelden, instellingen en actoren op die terreinen 
door na- en bijscholing en daarmee verbonden  
advisering.

Kernwaarden
Wij worden gedreven door de kernwaarden bezieling, 
betrokkenheid, eigenaarschap en hoop.

1.  Wij werken uit bezieling. We geloven dat ons werk 
ertoe doet en ook dat er meer is dan werk alleen. We 
delen dit geloof met elkaar en voelen ons verbonden. 
Wij geloven in ons werk.

2.  Wij laten betrokkenheid zien. We streven naar res-
pectvolle, wederkerige relaties waarbinnen zowel 
anderen als wijzelf tot bloei komen. We willen bijdra-
gen aan een samenleving van vrede, recht en gerech-
tigheid. Wij zijn navolgers van Jezus Christus.

3.  Wij tonen eigenaarschap. Wij weten wat onze verant-
woordelijkheid is en handelen daarnaar. Wij realise-
ren onze doelen en nemen initiatieven. We ontlopen 
risico’s niet en willen van fouten leren, we zijn open 
naar elkaar, we signaleren problemen en pakken ze 
daadwerkelijk aan. We zeggen wat we doen en doen 
wat we zeggen.

4.  Wij leven vanuit hoop. Wij geloven in een God die het 

om samen te werken aan vernieuwing en verbetering 
van de beroepspraktijk.
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goede met de mens en zijn wereld voor heeft. God 
laat die wereld niet in de steek. Ook wij geven niet 
zomaar op. We leiden onze studenten op tot hoop-
volle waterdragers, die weten dat de mensen die hun 
professionele pad kruisen van waarde zijn. Wij blijven 
geloven.

2.2	Van	strategie	naar	uitvoering	van	ambities

De drie hoofdactiviteiten onderwijs, onderzoek en 
kennisdienstverlening worden door ons integratief ge-
organiseerd. De verbinding tussen het primair proces 
en het ondersteunende proces blijft ook in de nieuwe 
strategisch periode hoog op onze agenda staan. Bin-
nen Viaa is sprake van adequate bedrijfsvoering. Wij 
zijn een multisectorale hogeschool, die de volgende 
bacheloropleidingen verzorgt: leraar basisonderwijs, 
verpleegkundige, maatschappelijk werker, sociaalpeda-
gogisch hulpverlener, godsdienst-pastoraal werker en 
godsdienstleraar voortgezet onderwijs. Voorafgaande 
aan of in aansluiting op deze bachelors bieden wij in sa-
menwerking met andere onderwijsaanbieders relevante 
AD-trajecten en masterprogramma’s aan.

Schoolverlaters kiezen na het verlaten van het voort-
gezet en middelbaar (beroeps)onderwijs voor Viaa. 
Daarnaast biedt Viaa ook opleidingen in een vorm die 
past bij mensen die zich op latere leeftijd een beroep 
eigen willen maken. Beide doelgroepen kiezen bewust 
voor onze hogeschool vanwege onze richtinggevende 
identiteit, onze kwaliteitsgerichtheid en de persoon-
lijke betrokkenheid van docenten en studenten op 
elkaar. Professionals die willen bijscholen, nascholen 
of omscholen kiezen voor onze hogeschool, omdat zij 
duidelijk herkennen waarvoor onze organisatie staat en 
daardoor meer en andere kwaliteit biedt dan haar con-
currenten. Onze studentenpopulatie ligt rond de 1500 
studenten.

Docenten zijn hooggekwalificeerd, beschikken over 
actuele vakkennis, zijn didactisch onderlegd en toetsbe-
kwaam. We zijn gehuisvest in een (bijna) gerenoveerd 
gebouw dat een moderne uitstraling heeft. Onze 
informatie-infrastructuur is zo ingericht dat die ons 
onderwijs en daarmee onze studenten ten goede komt 
en sluit goed aan op een steeds meer digitaliserende 
wereld.

Wij streven naar een bestendige relatie met onze stu-
denten. We willen onze studenten kennen. En zij wil-
len gekend worden. Naast het feit dat we doelgericht 
onderwijs verzorgen, hebben wij oog voor hun sociaal 

en psychisch welbevinden. We zijn op hen betrokken. 
Samen creëren we herinneringen die een leven lang 
meegaan. In studentenenquêtes scoren we goed tot 
zeer goed. We onderhouden relaties met onze alumni, 
die bereid zijn ons te voorzien van input en feedback.

Onze opleidingen worden door visitatiepanels van de 
Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie hoog ge-
waardeerd. Ons streven om bezielde professionals op te 
leiden wordt gezien en benoemd als een aanwinst. De 
accreditaties van onze opleidingen worden in het volste 
vertrouwen verlengd. Als organisatie liggen we op koers 
om in de nabije toekomst te voldoen aan de standaar-
den van de instellingstoets kwaliteitszorg.

Onze lectoren werken domeinoverstijgend met elkaar 
samen binnen het een gezamenlijk Kenniscentrum. Het 
Kenniscentrum kent een aantal gemeenschappelijke 
programmalijnen. Binnen deze programmalijnen wordt 
onderzoek gedaan naar praktijkvraagstukken binnen on-
derwijs, zorgverlening, sociaal werk en het functioneren 
van gemeenschappen. De actuele kennisvragen vanuit 
het werkveld zijn hierbij leidend; de Nationale Weten-
schapsagenda, de Strategische onderzoeksagenda hbo 
2016-2020 en andere agenda’s zijn ondersteunend. De 
uitkomsten van het onderzoek worden benut in ons on-
derwijs, in onze kennisdienstverlening, in het werkveld 
en in het (publieke) debat binnen de (wetenschappelijke 
en) professionele gemeenschappen. Onderzoekspart-
ners kiezen voor ons, omdat zij de meerwaarde van 
ons identiteitsgebonden werken en de deskundigheid 
herkennen en erkennen. Ons onderzoek voldoet aan de 
eisen van het actuele Brancheprotocol Kwaliteitszorg 
Onderzoek. Wij evalueren ons onderzoek door middel 
van een daaraan gerelateerd kwaliteitszorgsysteem. We 
organiseren onderzoeksvisitaties en ontvangen daarbij 
beoordelingen, die onze kwaliteit bevestigen. Hoge-
school Viaa draagt bij aan kenniscirculatie door kennis-
dienstverlening.

Wij bieden advisering, bij- en nascholing aan binnen 
de sectoren onderwijs, zorgverlening, samenlevingsop-
bouw en kerkelijk toerustingswerk. Wij zijn flexibel 
en stemmen ons aanbod af op de behoeften van 
belanghebbenden. Met en voor de beroepspraktijk 
ontwikkelen we nieuwe concepten en materialen, zoals 
lesmethoden, leermiddelen, zelfstudiematerialen. In 
Zwolle en omgeving staat Hogeschool Viaa hoog aange-
schreven, omdat wij werk maken van onze kernwaarden 
bezieling, betrokkenheid, eigenaarschap en hoop.
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2.3 Strategisch Plan

Zoals al aangegeven, de hierboven vermelde missie en 
visie zijn ontleend aan het Strategisch Plan 2017-2020 
van Hogeschool Viaa. Het Strategisch Plan is ontwikkeld 
in interactie met het werkveld, medewerkers en studen-
ten.
Het Strategisch Plan 2017-2020 is te vinden op onze 
website: www.viaa.nl.

De nadere uitwerking van het Strategisch Plan is vastge-
legd in een separaat Uitvoeringsplan. In het Uitvoerings-
plan zijn indicatoren opgenomen aan de hand waarvan 
kan worden bepaald of doelstellingen behaald zijn.
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Onderwijs en onderzoek

Hoofdstuk 3
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3.1 Visie

Viaa is een instelling voor hoger onderwijs die  
functioneert als een centrum van kennis en kennis-
ontwikkeling. Een duidelijk christelijke visie op mens en 
samenleving staat centraal in de hbo-opleidingen die 
Hogeschool Viaa aanbiedt. Op Viaa leven en werken we 
vanuit de Bijbel, die we erkennen als het betrouwbare 
en geïnspireerde Woord van God. Dat betekent dat we 
als medewerkers en studenten in onze omgang en bege-
leiding als christen willen leven. Jezus’ liefde is voor ons 
allemaal een voorbeeld. We willen leven in navolging 
van Hem. Van medewerkers van Viaa wordt verwacht 
dat ze actief lid zijn van een geloofsgemeenschap die 
de Bijbel erkent als het betrouwbare en geïnspireerde 
Woord van God, zoals dat verwoord is in het gerefor-
meerde belijden, en die de Apostolische geloofsbelijde-
nis beschouwt als een betrouwbare samenvatting van 
de Bijbel.

Viaa is een centrum van kennis. We leveren vanuit iden-
titeit 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 en adviseren 
de beroepspraktijk in de sectoren onderwijs, zorg, wel-
zijn, theologie, management en bestuur. Wij verbinden 
onze expertise met de expertise van nationale en inter-
nationale partners om samen te werken aan vernieu-
wing en verbetering van de beroepspraktijk.

Dat betekent dat we nadrukkelijk over de muren van 
onze organisatie heen kijken. We mengen ons in dis-
cussies, we nemen deel aan ontwikkelingen buiten 
onze instelling. We zoeken naar betekenisgeving aan 
adviezen vanuit onze identiteit. Klanten en stakeholders 
verwachten van ons een betekenisvolle bijdrage aan de 
zingeving aan en de vormgeving van hun professioneel 
handelen. Dat betreft kwaliteit van opleiden en zicht op 
een zinvolle en waardevolle beroepspraktijk.
Op actieve en innovatieve wijze wil Hogeschool Viaa een 
bijdrage leveren aan het ontwikkelen van en het werken 
in professionele contexten, waarbij erg vaak sprake is 
van werken met en voor mensen in kwetsbare situaties.
Om dat op een gedegen wijze te kunnen doen met de 
juiste attitude, vraagt om input vanuit beroepsorgani-
saties richting het onderwijs en onderzoek aan Viaa. 
Hierin ligt besloten dat Viaa geen naar binnen gekeerde 
organisatie is. We staan middenin de maatschappij en 
willen daarmee ook een open venster zijn naar de sa-
menleving.

3.2 Onderwijs

Opleidingen Hogeschool Viaa in de Keuzegids Hoger 
Onderwijs
In de Keuzegids, in de categorie kleinere hogescholen, 
staat Viaa op de vierde plaats (particuliere instellingen 
niet meegerekend). De opleiding Verpleegkunde (hbo-v) 
van Hogeschool Viaa is volgens de Keuzegids Hoger On-
derwijs voor het vijfde jaar op rij de beste opleiding van 
Nederland en heeft het predicaat ‘Top opleiding’.

En ook Social Work en Godsdienst-Pastoraal Werk be-
horen tot de beste voltijdopleidingen in hun categorie. 
Deze opleidingen mogen het komende jaar ook de titel 
‘Topopleiding 2018’ voeren. De opleiding Pabo van Viaa 
is geëindigd op een vijfde plaats (categorie noord) met 
een score van 74. Dat is een stijging van vier punten ten 
opzichte van de Keuzegids 2017.

Elsevier
In de special ‘Beste studies’ van Elsevier behaalt Ho-
geschool Viaa landelijk een vierde plek in de categorie 
‘specialistische hogescholen’. Bij zowel Elsevier als de 
Keuzegids wordt met name gekeken naar wat studenten 
zelf vinden van de opleiding en van de hogeschool.

Master	Educational	Leadership
De master Educational Leadership van Penta Nova staat 
al drie jaar achtereen op de eerste plaats in de Keuze-
gids Masters Hoger Onderwijs en wordt door de stu-
denten hoog gewaardeerd. Naast Viaa participeren ook 
de Marnix Academie, Hogeschool Leiden, Hogeschool 
Inholland, Christelijke Hogeschool Ede en Driestar Hoge-
school in het samenwerkingsverband Penta Nova. Begin 
2018 meldt het NVAO het positieve voornemen tot 
besluit accreditatie postinitiële hbo master Educational 
Leadership van de Marnix Academie in samenwerking 
met Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool Inholland, 
Hogeschool Viaa en HogeschoolDriestar Educatief.

Master Leren en Innoveren
De masteropleiding Leren en Innoveren is bedoeld 
voor docenten die voor de klas willen staan, maar 
daarnaast de rol van Teacher Leader willen vervullen 
en willen bijdragen aan de effectiviteit van schoolbrede 
veranderingstrajecten. De masteropleiding Leren en 
Innoveren wordt gegeven door docenten die verbonden 
zijn aan de drie deelnemende hogescholen: Driestar 
hogeschool, Viaa Zwolle en Christelijke Hogeschool Ede 
(CHE). In 2017 is deze opleiding als ‘Topopleiding’ aan-
gemerkt door de Keuzegids Masters Hoger Onderwijs.
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Betrokkenheid
Uit de diverse onderzoeksresultaten blijkt dat studenten 
Hogeschool Viaa waarderen om de christelijke iden-
titeit. Die komt ook tot uitdrukking in de persoonlijke 
betrokkenheid van medewerkers bij studenten. Daar-
naast valt de grote waardering voor kwaliteit en deskun-
digheid van de docenten op.

Dit beeld komt overeen met de gegevens uit het jaar-
lijkse interne curriculum- en instroomonderzoek van de 
hogeschool. Een voordeel van kleinschaligheid is, onder 
andere, dat de opleidingen in de meeste gevallen ade-
quaat 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 aangedragen door de studenten 
zelf, 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.

3.3 Rendementen propedeuse en hoofdfase

In onderstaande tabellen worden de verschillende ren-
dementscijfers wat betreft de opleidingen weergegeven. 
Al jaren behaalt Hogeschool Viaa een behoorlijk goed 
(onderwijs)rendement. Natuurlijk is het van belang te 
zien of diploma’s behaald zijn bij het denken in termen 
van rendement. Daarnaast moet 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 1 zijn het percentage propedeuse 
behaald en percentage diploma behaald voor Hoge-
school Viaa als geheel samengevat. Vervolgens presen-
teren wij tabellen waarin zichtbaar is wat de percenta-
ges zijn na één studiejaar, en ook wordt inzicht gegeven 
in de uitvalgegevens in de propedeuse en de hoofdfase.

Tabel 1: Rendementen Hogeschool Viaa 22HH

Rendementen       

 % propedeuse behaald na 2 jaar     

cohort 2015 2014 2013 2012 2011

vt 66,2 69,6 63,7 68,0 67,5

dt 65,5 60,3 59,8 60,8 52,9

% bachelorsdiploma behaald      

cohort	 2012	 2011	 2010	 2009	 2008

vt 53,0 55,9 52,9 53,6 57,2

dt 44,8 44,1 38,8 40,3 45,7

Toelichting tabel 1
Zoals in bovenstaande tabel te zien is, zijn de beide rendementen (propedeuse- en bachelordiploma) redelijk stabiel. 
Voor de voltijdopleidingen geldt dat er afgelopen jaren een lichte stijging plaatsvond en nu een kleine daling. Bij 
deeltijdopleidingen geldt dat na enige daling het propedeuserendement is gestegen. Met betrekking tot de behaal-
de diploma’s geldt dat de voltijdopleidingen iets zijn gedaald en dat de deeltijdopleidingen een heel lichte stijging 
van uitgereikte diploma’s kennen. De studies/opleidingen zijn qua eisen in de afgelopen jaren verzwaard. Zo is onder 
andere het minimum te behalen studiepunten voor de propedeuse opgetrokken naar 50 (van de in totaal 60).
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De volgende tabellen laten zien hoe dit zich ontwikkelt bij de propedeuse na een jaar en langer dan een jaar. Daarbij 
wordt ook inzicht gegeven in de uitval.

Tabel 2: Propedeuse rendement Hogeschool Viaa

% propedeuse behaald   

cohort  2015 2014 2013 2012 2011

na 1 jaar vt  49,8 42,8 34,8 28,9 26,2

>1 jaar vt  16,4 26,8 28,9 39,1 41,3

totaal vt   66,2 69,6 63,7 68,0 67,5

na 1 jaar dt   52,9 50,0 34,6 24,6 17,6

>1 jaar dt  12,6 10,3 25,2 36,2 35,3

totaal dt   65,5 60,3 59,8 60,8 52,9 

Tabel 3: Percentage uitval propedeuse Hogeschool Viaa  

%	uitval	propedeutische	fase	 	 	 	 	 	

cohort   2016 2015 2014 2013 2012

na 1 jaar vt  20,6 23,4 28,1 32,0 25,4

>1 jaar   2,7 1,3 4,1 6,6

totaal vt     26,1 29,4 36,1 32,0

na 1 jaar dt  22,5 23,0 33,3 33,6 36,2

>1 jaar   2,3 5,1 6,5 2,9

totaal dt     25,3 38,4 40,1 39,1

Toelichting tabellen 2 en 3
Het percentage studenten dat binnen een jaar de propedeuse haalt, is de laatste drie jaar gestegen. Ook in 2017 is 
dit zowel bij de voltijd- als de deeltijdopleiding verder gestegen. Dat is ook nadrukkelijk de bedoeling. Zowel bij de 
voltijdopleidingen als ook de deeltijdopleidingen is de uitval verder 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 te kijken naar de match tussen student en de 
opleiding. Daarnaast is vanaf aanvang van de studie veel individuele aandacht voor de student in zijn ontwikkeling 
en leerproces. Dat werpt zichtbaar zijn vruchten af in het voorkomen van uitval.
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De rendementen na vier jaar voltijd en deeltijd en het percentage uitval staan vermeld in de volgende tabellen.

Tabel 4: Rendement bachelor (hoofdfase behaald)

% diploma hoofdfase behaald          

cohort   2015 2014 2013 2012 2011

< 4 jaar vt  0,6 7,3 7,8 9,0 8,8

na 4 jaar vt    35,9 34,2 36,5

>=5 jaar vt     9,8 10,6

totaal vt       43,7 53,0 55,9

< 4 jaar dt   3,4 28,2 24,3 27,5 19,1

na 4 jaar dt    15,9 10,1 17,6

>= 5 jaar      7,2 7,4

totaal dt       40,2 44,8 44,1

Tabel 5: Percentage uitval hoofdfase

% uitval hoofdfase           

cohort   2015 2014 2013 2012 2011

na 1 jaar HF vt  0,9 2,1 2,1 3,2 3,3

< 1 jaar HF vt   0,6 2,7 4,4 2,0

totaal vt     2,7 4,8 7,6 5,3

na 1 jaar HF dt   4,6 7,7 4,7 2,9 0,0

< 1 jaar HF dt     1,9 4,3 0,0

totaal dt       6,6 7,2 0,0

Toelichting tabellen 4 en 5
Het percentage uitval in de hoofdfase voor deeltijdopleiding is gedaald in verhouding tot het jaar daarvoor. Ook bij 
de voltijdopleiding is dit verder gedaald. Het beleid is erop gericht dat de propedeuse goed selecteert. Dat heeft het 
gewenste resultaat. Het aantal studenten dat binnen vier jaar afstudeert, is iets 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 2017, nog steeds een relatief 
hoog diplomarendement. De inspanningen zijn en blijven erop gericht het percentage ‘hoofdfase behaald’ verder op 
te hogen, mede door studieloopbaanbegeleiding en verbeteringen in het curriculum. Wel valt te zien dat het aan-
tal langstudeerders, langer dan vijf jaar, ook gelijk verder aan het dalen is. Ook aan die groep studenten wordt nog 
intensiever aandacht besteed in de begeleiding.
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Tabel 6: Percentage nog ingeschreven studenten

% nog ingeschreven studenten      

cohort   2015 2014 2013 2012 2011

vt  69,6 59,5 14,4 4,9 2,5

dt   66,7 23,1 13,1 4,3 0,0

jaren. Als belangrijkste oorzaak van de stijging moet de introductie van de entreetoetsen voor wereldoriëntatie wor-
den genoemd, waardoor er beter gekwalificeerde studenten de opleiding binnen komen. De belangrijkste oorzaak 
voor uitval in de propedeutische fase is een verkeerde studiekeuze. Bij de intake en studiekeuzecheck proberen we 
een inschatting te maken van de beroepsgeschiktheid van toekomstige studenten, maar het blijft lastig om de juist-
heid van de beroepskeuze te voorspellen. Studenten waarover twijfel bestaat, zijn wel toelaatbaar.

De diplomarendementen voor zowel de voltijd- als de deeltijdstudie blijven nagenoeg constant. Er zijn veel maatre-
gelen genomen om studievertraging te voorkomen. In de studentbegeleiding is gefocust op het tijdig in beeld krijgen 
van mogelijke risico’s op vertraging. De professionele, persoonlijke ontwikkelingslijn in het curriculum heeft gezorgd 
voor een nog intensiever contact tussen student en begeleider.
In totaal zijn vijf afwijzende bindende studieadviezen afgegeven, drie voor de deeltijd, twee voor de praktijk Pabo 
West-Nederland. In vrijwel al deze gevallen ging het om het onderschatten van het niveau van de opleiding, waar-
door niet voldoende ECTS werden behaald. Extra hulp en begeleiding mochten helaas niet baten voor deze studen-
ten.

Rendementen	Educatieve	Academie	(tabel	7)

Tabel 7: Rendementen opleiding Pabo

% propedeuse behaald na 2 jaar       

Cohort  2015 2014 2013 2012 2011

Vt  60,4 61,2 59,9 65,5 67,3

Dt   47,1 56,7 52,4 78,3 53,8

% diploma behaald           

Cohort	 	 2012	 2011	 2010	 2009	 2008

Vt  52,7 57,2 60,1 58,8 62,1

Dt   74,0 53,9 44,8 56,7 50,1

Toelichting tabel 7
Zowel ten aanzien van de voltijdopleiding als de deeltijdopleiding kan uit de cijfers geconcludeerd worden 
dat er sprake is van een duidelijke stijging van het propedeuserendement ten opzichte van de voorgaande 
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Rendementen Academie Health Care (tabel 8)

Tabel 8: Rendementen opleiding hbo-v

% propedeuse behaald na 2 jaar       

Cohort  2015 2014 2013 2012 2011

Vt  74,3 79,4 72,6 73,1 77,9

Dt   70,6 73,9 73,6 75,0 45,5

% diploma behaald           

Cohort	 	 2012	 2011	 2010	 2009	 2008

Vt  54,4 71,6 58,5 68,4 60,0

Dt   56,4 36,4 50,0 50,0 46,7

Toelichting tabel 8
De resultaten van de opleiding hbo-v zijn behoorlijk stabiel als het gaat om propedeuse, doorstroom hoofdfase, 
diplomarendement en het beheersen van de uitval.

De uitval in jaar 1 ligt rond de 10%. Dat is inclusief negatief bindende studieadviezen en ligt binnen de hogeschool 
gelijk met voorgaande jaren, maar lager dan het landelijk gemiddelde. Jaarlijks stroomt in één keer rond 75% van de 
voltijd- en deeltijdopleiding door naar de hoofdfase. De uitval in de hoofdfase zelf ligt op 1% en is daarmee blijvend 
laag. De uitval is het laagste binnen Hogeschool Viaa. Dit betekent dat de opleiding goed selecterend is in de pro-
pedeutische fase met betrekking tot beroepshouding, geschiktheid voor het beroep en het kunnen functioneren op 
hbo werk- en denkniveau om verder te kunnen studeren.

In september 2016 zijn er 159 studenten gestart aan de hbo-v. Dit betrof 128 voltijdstudenten en 31 deeltijdstuden-
ten. Van dat cohort zijn 14 studenten voortijdig gestopt in studiejaar 2016-2017 vanwege het niveau en/of persoon-
lijke omstandigheden. In september 2017 zijn 135 studenten ingestroomd in de hoofdfase. Van dit cohort hebben 
131 studenten (ruim 75%) in één keer hun propedeuse gehaald in cursusjaar 2016-2017. De overige 14 studenten 
hopen hun propedeuse te behalen in hun tweede studiejaar. Er is aan 8 studenten van dit cohort in 2017 een nega-
tief Bindend Studie Advies (BSA) verstrekt. Daarnaast moest alsnog een BSA afgegeven worden aan 3 studenten uit 
cohort 2015 vanwege het niet behalen van eisen toegang hoofdfase. 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 ontvan-
gen daarop gevraagd en ongevraagd feedback. Daardoor weten zij tijdens de studie voortdurend waar zij staan in 
hun leerproces. Met name de uitval en consequenties van een BSA zijn sterk aan de orde in het eerste jaar, daardoor 
is de uitval in de hoofdfase slechts 1%.

Vanaf 2015-2016 is er een toename van het aantal studenten dat binnen een jaar de propedeuse heeft gehaald; dit 
geldt zowel voor voltijd- als voor deeltijdstudenten. Ook in 2017 is het aantal studenten dat in het eerste jaar de 
propedeuse heeft gehaald verder gestegen ten opzichte van 2015. Het feit dat de totale ECTS met betrekking tot de 
propedeuse is verhoogd naar 50 heeft geen negatief effect. Het werkt eerder als stimulans. Meer studenten doen 
vanaf het begin hun best om dan ook de resterende 10 ECTS te halen, zodat zij hun jaar kunnen afsluiten met een 
propedeusediploma. Sinds de invoering van de decentrale selectie als gevolg van de numerus fixusprocedure zien 
wij dat er kwalitatief goede en gemotiveerde studenten instromen in de opleiding. Dit is een bijeffect van de decen-
trale selectie aan de poort in verband met de limitering van het aantal beschikbare opleidingsplaatsen binnen de 
hbo-v.
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Studenten ervaren het als bijzonder om geplaatst te zijn. Ze 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 leerpro-
cessen: niet vanuit belemmering, maar vanuit de mogelijkheid tot het goed ontwikkelen ervan. Studenten noemen 
dat ook één van de kernkwaliteiten van de opleiding. Daarnaast wordt extra studiebegeleiding geboden aan studen-
ten 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.

Zoals al aangegeven, merkt de opleiding opnieuw de bijkomende positieve effecten van de numerus fixus en de de-
centrale selectieprocedure: deze 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 het niet 
kunnen voldoen aan het hbo-niveau, iets wat in hun vooropleiding niet eerder aan de orde is gekomen. Elementen 
die vaak gaandeweg een studiejaar zichtbaar worden en lastiger zijn te beïnvloeden en om te zetten naar meer posi-
tieve resultaten en ontwikkeling van de student. Soms wordt daarom een studiepauze ingelast, meestal van een half 
jaar, en lukt het een student daarna toch succesvol de opleiding op te pakken en af te ronden met een diploma. Ook 
als helder is dat een student toch niet in staat blijkt te zijn de opleiding te vervolgen, wordt er veel aandacht ge-
schonken aan goed afronden, het bespreken van alternatieven en op een goede manier afscheid nemen van elkaar.

Met ingang van september 2016 is de opleiding gestart met het nieuwe opleidingsprogramma Bachelor Nursing 
2020. De eerste reacties van studenten op het programma zijn positief. De feedback van studenten wordt gebruikt 
om het nieuwe onderwijsprogramma te verbeteren. De opleiding heeft onder het opleidingsprogramma het Neu-
man System Model liggen. De directeur van de Academie Health Care is in 2017 benoemd tot trustee van het inter-
nationale NSM comité. https://www.neumansystemsmodel.org/
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Rendementen	Academie	Social	Work	&	Theologie	(tabel	9,	10	en	11)

Tabel	9:	Rendementen	opleiding	MWD

Rendementen opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening     

% propedeuse behaald na 2 jaar       

Cohort  2015 2014 2013 2012 2011

Vt  82,1 59,7 55,7 65,8 58,6

Dt   75,0 60,0 57,2 50,0 44,4

% diploma behaald           

Cohort	 	 2012	 2011	 2010	 2009	 2008

vt  54,7 42,9 24,4 39,6 48,9

dt   33,3 22,2 18,8 26,7 45,0
 
 
Tabel 10: Rendementen opleiding SPH      

Rendementen opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening

% propedeuse behaald na 2 jaar       

cohort  2015 2014 2013 2012 2011

vt  52,4 77,3 68,1 67,2 58,6

dt   100,0 12,5 16,7 20,0 71,5

% diploma behaald           

cohort  2012	 2011	 2010	 2009	 2008

vt  56,2 49,9 50,0 37,6 52,9

dt   20,0 57,1 60,0 28,6 66,6
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Tabel 11: Rendementen GPW      

Rendementen opleiding Godsdienst-Pastoraal Werk

% propedeuse behaald na 2 jaar       

cohort  2015 2014 2013 2012 2011

vt  65,0 73,3 47,8 70,0 80,0

dt   55,6 85,7 38,5 42,1 37,5

% diploma behaald           

cohort	 	 2012	 2011	 2010	 2009	 2008

vt  30,0 26,6 33,3 50,0 22,2

dt   10,6 25,0 28,5 17,7 30,8

Toelichting tabellen 9, 10 en 11
De rendementen blijven net als vorig jaar wat fluctueren binnen de opleidingen Social Work & Theologie, hoewel 
ze grotendeels weer stijgend zijn. Bij MWD is zowel bij de voltijd- als de deeltijdopleiding het rendement gestegen. 
Bij SPH is dat wel bij de deeltijd het geval, terwijl ze bij de voltijd weer iets gezakt zijn. Bij de deeltijd en ook bij GPW 
voltijd blijft dit fluctueren. Dat kan verklaard worden door de kleine aantallen studenten van deze opleidingen. Bin-
nen de opleiding blijven de rendementen vanzelfsprekend meer dan een aandachtspunt; dit blijven we monitoren.

In september 2016 hebben 37 van de 82 SPH-studenten hun propedeusediploma gehaald. Bij MWD was dit 46 van 
de 84 en bij GWP/GL waren dit 15 van de 33 studenten. De opleiding is goed selecterend in het eerste jaar, ook in 
het vernieuwde curriculum, op heldere criteria die 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.
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3.4 Academies, diverse aspecten

Verbeterbeleid, samenwerking, kennisdienstverlening, 
relaties	met	werkveld	en	andere	opleidingen
De opleidingen werken voortdurend aan verbeteringen 
in het onderwijs. Dit gebeurt op basis van:
•  het strategisch beleid;
•  de interne kwaliteitsmetingen;
•  aanbevelingen van de werkveldcommissies;
•  aanbevelingen van visitatie- en beoordelingscommis-

sies (VBI);
•  aanbevelingen vanuit accrediteringsrapporten.

Hogeschool Viaa werkt regionaal, nationaal en interna-
tionaal samen met partners in onderwijs, zorg, welzijn 
en theologie. In het kader van de implementatie van de 
nieuwe Branchecode Governance hbo is in 2015 voor-
zien in beleid betreffende criteria voor samenwerking 
met andere instellingen.

Ten aanzien van de onderwerpen verbeterbeleid, ken-
nisdienstverlening, relaties met het werkveld en andere 
opleidingen alsmede samenwerking wordt hieronder 
per academie verslag gedaan. Voor wat betreft interna-
tionale samenwerking verwijzen we naar hoofdstuk 7, 
Internationalisering. 

3.5	Educatieve	Academie

Verbeterbeleid
Een nieuw plan voor de komende vier jaar is inmiddels 
gereed en vertaald in een uitwerkingsplan aansluitend 
bij de doelen van Hogeschool Viaa. Het nieuwe Acade-
mieplan heeft als naam meegekregen: ‘Bouwen voor de 
toekomst’. Deels bouwt dit plan voort op het vorige. Dat 
ligt ook voor de hand, omdat veel activiteiten een lange 
looptijd kennen. Wel is het nodig een tussentijdse ba-
lans op te maken om te bepalen waar we nu staan. Het 
betreft een aantal doelen waaronder:

Acties	rond	identiteit
1.  De EA blijft haar levensbeschouwelijke identiteit blij-

vend en duurzaam doordenken.

Acties	rond	kwaliteit
2.  De EA versterkt het huidige niveau van de onderwijs-

kwaliteit door de ontwikkeling van een actueel en 
efficiënt curriculum.

3.  De EA ontwikkelt met haar partners een passend pro-
gramma voor startende leraren gericht op het behalen 
van de kennisbases.

4.  Onderzoek krijgt een belangrijke plaats in het cur-

riculum, de scholing en de professionalisering van 
medewerkers.

5.  We versterken de samenhang tussen onderzoek, op-
leiding, advies en nascholing door meer combinaties 
van docent-, onderzoeks- en adviestaken.

Acties	rond	kennisdeling
6.  De Academische Opleidingsscholen doen onderzoek 

naar beter onderwijs waarin studenten, docenten, lec-
toraat en leraren zijn betrokken en de opgedane kennis 
delen.

7.  We stimuleren activiteiten waarbij expertise van 
EA-medewerkers en -scholen wordt gedeeld en ver-
menigvuldigd, zoals expertgroepen, opzetten van 
opleidingen en masterclasses.

Identiteit als dragend aspect van onze profilering blijft 
een belangrijk thema. Binnen Hogeschool Viaa zien we 
dat breed, vandaar ook de verbinding met profilering. 
We vinden het erg belangrijk dat onze christelijke iden-
titeit zichtbaar wordt in al onze activiteiten. Daarom 
moet deze verbonden zijn met de inhouden van ons 
curriculum, maar ook met onze overige activiteiten 
waaronder nascholing. Het is niet voldoende dat vast te 
leggen in documenten. We steken energie in het zicht-
baar maken en worden in gedrag. We hebben daarin 
een slag kunnen maken door ons onderwijs- en leercon-
cept te versterken middels een training voor de collega’s 
gebaseerd op krachtgericht leren. Deze werkwijze is als 
basis genomen voor de professionele en persoonlijke 
ontwikkelingslijn in het curriculum. De leerteams (groe-
pen van vier docenten) werken systematisch aan de 
versterking van het werken met dit concept en de ver-
binding ervan met onze christelijke waarden.

We merken in toenemende mate dat de diversiteit van 
de studentpopulatie groeiende is, ook als het gaat om 
geloofsopvattingen. Al deze studenten zijn zeer welkom.

Het vernieuwde curriculum draait nu tot en met het 
derde jaar. Uit de studentevaluaties is gebleken dat 
studenten over het algemeen prima tevreden zijn. Ten 
aanzien van de informatievoorziening en de spreiding 
van de studielast zijn voor jaar 1 en 2 wat wijzigingen 
doorgevoerd. Het komend schooljaar wordt ook nader 
ingezoomd om de leerjaren 3 en 4 en het curriculum als 
geheel. Omdat we gekozen hebben voor een werkplek-
curriculum zijn studenten een groter deel van de stu-
dietijd dan voorheen in de praktijk aan het werk, op de 
scholen dus. Daardoor moet er veel tijd gestoken wor-
den in het goed afstemmen met die basisscholen. Die 
zijn immers meer medeverantwoordelijk voor het reali-



41

seren van de opleidingsdoelen en die verantwoordelijk-
heid nemen ze ook. Diverse collega’s uit het werkveld 
denken mee bij de vormgeving van het opleidingscurri-
culum. Het Kwaliteitshandboek is daarbij maatgevend. 
Tientallen leerkrachten zijn getraind tot werkplekcoach 
om de studenten adequaat te kunnen begeleiden in de 
praktijk.
Een bijkomend voordeel is dat we een betere aan-
sluiting realiseren met betrekking tot de doorgaande 
ontwikkeling van instromende leerkrachten. Het over-
heidsbeleid is sterk gericht op de permanente professio-
nalisering van zowel startende als zittende leerkrachten. 
Binnen het samenwerkingsverband Scope (15 besturen) 
is dit een belangrijk thema. We ontwerpen daar in 
gezamenlijkheid scholingsarrangementen voor genoem-
de doelgroepen in – wat we hebben genoemd – de 
Scope-Academie.
Binnen het samenwerkingsverband Scope werken we 
steeds meer samen aan het versterken van het onder-
wijs in onze regio. Verschillende kenniskringen en pro-
jectgroepen werken aan gemeenschappelijke thema’s 
mede op basis van vragen vanuit het scholenveld.
Vrijwel alle opleidingsscholen zijn geaudit volgens 
een gevalideerde systematiek. Er wordt nu een begin 
gemaakt met de heraudit. Daarmee werken we con-
creet aan de versterking van de kwaliteit. Zowel de 
bestuurders als de directeuren van de betrokken scho-
len ontmoeten elkaar een aantal malen per jaar om de 
gemeenschappelijke focus te versterken. Ook de bege-
leiders op de werkplek en de docenten van de opleiding 
kennen reguliere overleggen met hetzelfde doel.
Omdat de subsidie voor deze vorm van samenwerking 
in 2017 is uitgeput, is tijd gestoken in het borgen van de 
doorontwikkeling van Scope na afloop van deze subsi-
dieperiode. De bestuurders van het scholenveld hebben 
uitgesproken door te willen gaan.

Naast deze ontwikkelingen is er ook op andere ma-
nieren gewerkt aan versterking en verbetering. Alle 
docenten volgen een cursus BKE (basiskwalificatie 
examinering) en de leden van de examencommissie de 
cursus SKE (seniorkwalificatie examinering), zodat die 
kwalificaties gerealiseerd zijn in 2018 en 2019.

De kennisbases zijn volledig geïntegreerd in het curri-
culum. Voor wat de landelijke toetsen taal en rekenen 
betreft, zitten we qua resultaat boven het landelijke ge-
middelde. Bij de overige vakken vindt gezamenlijke kwa-
liteitscontrole en verbetering plaats via de peerreviews 
van docenten van de betrokken Pabo’s. Alle Pabo’s 
gebruiken het landelijk afgesproken format. Inmiddels 
is de minister akkoord gegaan met deze systematiek. 

Daarmee is het risico op nog meer landelijke toetsen 
afgewend, terwijl de kwaliteitsborging gerealiseerd is.

Er is een format ontwikkeld voor de opnieuw vorm te 
geven deeltijdopleiding. We hadden deze klus nog even 
geparkeerd, omdat het voltijdsprogramma alle beschik-
bare ontwikkeltijd opeiste. In het komende jaar wordt 
de nieuwe vormgeving ter hand genomen.

In het kader van nieuw beleid noemen we hier ook de 
Associate Degree. Deze is ontwikkeld samen met de 
Katholieke Pabo en is gericht op het brede terrein van 
kindgerelateerde beroepen. Voor met name mbo’ers is 
dit een interessante route. Via een schakelprogramma 
kunnen afgestudeerde mbo’ers na twee jaar alsnog 
instromen in de Pabo. Wellicht dat daarmee een deel 
van de uitval op termijn kan worden gerepareerd zon-
der dat afbreuk wordt gedaan aan het kwalitatieve 
niveau van de instroom, een belangrijk motief om de 
toelatingstoetsen in te voeren. Omdat ook het arbeids-
marktperspectief verbetert, verwachten we, met extra 
inzet en elan, in de komende jaren een toename van de 
instroom.

De al eerder genoemde focus op blijvend leren van 
afgestudeerden en zittende leerkrachten betekende ook 
blijvend investeren in masterontwikkeling. De nieuwe 
aan de Radiant gerelateerde Master Interprofessioneel 
Werken met Jeugd (MIJ) wordt voorgelegd aan de Com-
missie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO). We 
hopen in september 2019 met deze master te starten 
binnen de Campus Kind & Educatie.

De masteropleidingen die we aanbieden met partner-
instellingen binnen Penta Nova zijn succesvol. Van jaar 
tot jaar neemt de instroom toe.

Belangrijke sturingsinformatie wordt jaarlijks geleverd 
door de Nationale Studenten Enquête. Hieronder zijn de 
resultaten voor 2017 (vijfpuntsschaal) opgenomen. Op 
alle onderdelen scoort de Educatieve Academie boven 
het landelijk gemiddelde. Daar zijn we blij mee.
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Tabel 12: Themascores NSE 2017 – vergelijking Pabo Viaa met landelijk gemiddelde hbo’s

Rubriek (themascores) Pabo Viaa Landelijk (alle hbo’s)

Inhoud  3,74 3,67

Algemene Vaardigheden  3,77 3,85

Wetenschappelijke Vaardigheden HBO  3,51 3,63

Voorbereiding Beroepsloopbaan / Aansluiting Beroepspraktijk  4,36 3,72

Docenten  3,87 3,65

Studiebegeleiding  3,87 3,54

Toetsing - Beoordeling  3,72 3,61

Informatievoorziening  3,59 3,36

Studierooster  3,92 3,35

Studielast  3,41 3,45

Groepsgrootte  4,03 3,83

Stage En Opleiding  3,57 3,24

Stage Ervaring  4,34 3,94

Studiefaciliteiten  3,87 3,50

Kwaliteitszorg  3,22 3,25

Uitdagend Onderwijs (nieuw vanaf 2017) 3,62 3,52

Internationalisering (nieuw vanaf 2017) 3,50 3,17

Gemiddelde waardering thema’s 3,76 3,55

Bron: NSE
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MTO
Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) levert 
eveneens sturingsinformatie op. Met name ten aanzien 
van de aansturing zijn collega’s minder tevreden. Nader 
onderzoek leverde op dat dit vooral veroorzaakt is door 
de krimp in het aantal studenten dat in het verslagjaar 
moest worden vertaald naar personeel. De EA stond 
voor de taak de formatie met 9 fte terug te brengen. 
Dat heeft onrust veroorzaakt en heeft daarnaast geleid 
tot een toename van de werkdruk. Feit is wel dat de re-
ductie is gerealiseerd. Het MTO wordt in 2018 herhaald.

Studium Generale
Het al vele jaren bestaande Studium Generale – een 
reeks studie-eenheden betrekking hebbend op de 
vorming van studenten onder het thema Bezielde Pro-
fessionaliteit – kreeg een andere vorm. Dit onderdeel 
vormde een gemeenschappelijk programma voor alle 
studenten van Hogeschool Viaa, maar besloten is dit 
programma meer te integreren in de verschillende aca-
demieprogramma’s. Daarvoor is een systematiek ont-
worpen: de zogenaamde Radar. Deze systematiek stelt 
ons in staat op basis van een vragenlijst na te gaan hoe 
de opleidingen werken aan de integratie van de verschil-
lende aspecten van het Studium Generale.

1.  Noord – Om je heen kijken: wat zijn karakteristieken 
van onze leefwereld en hoe zijn die te waarderen?

2.  Oost – Naar voren kijken: wat zijn kansen en bedrei-
gingen voor de toekomst?

3.  Zuid – Naar bronnen kijken: wat drijft en bezielt ons, 
wat drijft en bezielt jou?

4.  West – Achterom kijken: wat is de waarde en impact 
van de (westerse) traditie(s)?

Daarnaast zijn 2 credits per opleiding vrijgespeeld voor 
een opleiding overstijgend SG-programma, in aanslui-
ting op deze Radar. Dit programma draagt bij aan de 
persoonlijke ontwikkeling van studenten. De studenten 
doen (vanuit eigen passie/ambitie) ervaring en kennis op, 
waardoor ze vaardiger worden in het aangaan en onder-
houden van netwerken buiten de opleidingscontext.
In 2017 is dit programma verder uitgewerkt en gecon-
cretiseerd. In het cursusjaar 2018/2019 zal dit in alle 
opleidingen ingevoerd worden.

Onderzoek
Het lectoraat ‘Vormend onderwijs’ heeft in 2017 de sa-
menwerking met Scope verder verstevigd. Sinds januari 
2016 is er een kenniskring gevormd. Die wordt gevormd 
door deelnemers uit het lectoraat en de onderzoeks-
leiders van de vijf Academische Opleidingsscholen uit 

Scope: De Sprankel en Het Saffier uit Zwolle, De Juliana-
school uit Rijssen, de Dr. Albertus Risaeusschool te  
Hardenberg en De Driesprong uit Hoge Hexel. In deze 
kenniskring participeren tevens belangstellenden uit 
andere opleidingsscholen uit Scope. In 2017 is gewerkt 
aan een gezamenlijke onderzoeksagenda.

In het afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan de 
uitwisseling van de diverse kennis- en onderzoeksagen-
da’s en aan de formulering van een gemeenschappelijke 
agenda. Afgesproken is dat iedere Academische Oplei-
dingsschool vanuit de eigen kennis- en onderzoeksagen-
da ten minste één kernthema benoemt op het terrein 
van ‘Vormend onderwijs’. Voor De Sprankel en Het 
Saffier is dat kernthema ‘Onderzoekend leren’. Voor de 
Dr. Albertus Risaeusschool is dat ‘Leren van binnenuit’. 
De Julianaschool in Rijssen wil aan de slag met het 
thema ‘Bevordering van de zelfregie van leerlingen’. De 
Driesprong is nog zoekende. In 2018 willen we vooral 
verkennen of er op deze basis ook gemeenschappelijke 
onderzoeksthema’s te ontwikkelen zijn, bijvoorbeeld 
met betrekking tot de ‘21st Century Skills’. Tevens is 
2018 het jaar waarin deze kenniskring van Academische 
Opleidingsscholen zich ook echt wil ontwikkelen tot de 
Academische Kop van Scope. In de najaarsconferentie 
van 22 november 2017 van Scope zijn de ervaringen 
gedeeld van het samenwerken in deze kenniskring van 
Academische Opleidingsscholen en het lectoraat met 
belangstellenden uit Scope. De opbrengsten van het 
lectoraat zijn gepresenteerd in twee boeken, te weten: 
Tevreden met goed onderwijs en een boek over de ge-
schiedenis van gereformeerd-vrijgemaakt onderwijs.

Op dat terrein ligt ook de betrokkenheid van het lec-
toraat bij de Academische Werkplaats Transformatie 
Jeugd ‘Samen op School’. Daar geeft de lector leiding 
aan samen met de lector dr. Dorien Graas van Windes-
heim. Dit project bestaat uit twee promotietrajecten die 
op gang zijn gekomen in 2016 en uit het functioneren 
van zes Communities of Practice rond concrete vormen 
van samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulpverle-
ning op zes locaties in Flevoland en IJsselland.

De lector was tevens betrokken bij de organisatie van de 
ZEG-lectoratendag op 8 november 2018 over normatie-
ve praktijken en over de inrichting van het ZEG-onder-
zoeksplatform als een samenwerkingsverband tussen 
Viaa (Zwolle), Christelijke Hogeschool Ede, Driestar Edu-
catief (Gouda) en de Stichting voor Christelijke Filosofie. 
De lector was tevens betrokken bij de opstelling van het 
voorbereidende document ZEG-onderzoeksplatform 
‘Bezielde Professie’.
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In 2018 werd er verder gewerkt aan de projecten:
1.  het CEPM-project ‘Kunst in leren’, nu onderdeel bin-

nen Radiant (Projectleiding bij Viaa Zwolle);
2.  opzetten van trainingen over het voeren van een 

professioneel dialoog.
 
De volgende projecten zijn in 2018 afgerond:
1.  het CEPM-project ‘Bezield burgerschap’, nu onderdeel 

binnen Radiant (Projectleiding bij de Katholieke Pabo 
Zwolle);

2.  ‘Onze school is Present’ (i.s.m. Stichting Present Ne-
derland);

3.  het project ‘Plusdocument in het voortgezet onder-
wijs’ (i.s.m. het Greijdanus College in Zwolle);

4.  Leren met Aandacht (i.s.m. De Kempel).

De volgende projecten zijn nieuw opgestart binnen 
CEPM en opgegaan in Radiant:
1.  het omgaan met dilemma’s bij besturen (i.s.m. Mar-

nix en De Kempel);
2.  omgaan met levensbeschouwelijke identiteit (i.s.m. 

CHE).

Binnen de Educatieve Academie heeft het lectoraat een 
leidende rol op zich genomen in de verdere doorden-
king van het onderwijsconcept van de Pabo-opleiding: 
Vormend en Onderzoekend Leren. De lector is voorzitter 
van de werkgroep ‘Concretisering VOL-concept’ met 
als taak het VOL-concept nader uitwerken in een aantal 
heldere handelingsprincipes. De resultaten van de werk-
groep zijn gepresenteerd in het najaar van 2017.
Alle studenten doen zelf onderzoek in het veld, in het 
tweede jaar een beperkt leeronderzoek, in de afstu-
deerfase een breder actieonderzoek. Deze onderzoeken 
worden begeleid door docenten die zelf geschoold zijn 
in onderzoek. Overigens, in het kader van het VOL-con-
cept werken alle medewerkers vanuit een onderzoeken-
de houding en worden daarop ook geschoold. Informa-
tie over de lectoraten vindt u op de website (www.viaa.
nl/onderzoek).

Kennisdienstverlening
De Educatieve Academie heeft met vijftien partners, or-
ganisaties in het primair onderwijs, een grotere ambitie 
uitgesproken dan alleen het gezamenlijk opleiden van 
de studenten. Het al eerder genoemde consortium met 
de naam Scope is een samenwerkingsverband dat zich 
verantwoordelijk weet voor het inrichten en uitvoeren 
van kwalitatief goed en christelijk onderwijs. Kennis-
ontwikkeling en dienstverlening krijgen een plaats in de 
Scope-Academie. Scope gaat om die reden uit van een 
toekomstgerichte en duurzame definitie van opleiden in 

de school. We werken binnen Scope aan het realiseren 
van een Opleidingsschool die (toekomstige) collega’s 
duurzaam opleidt voor het onderwijsveld. Er wordt 
bewust gewerkt vanuit een doorgaande lijn van leraren 
in opleiding: van start-, naar basis-, naar vak- en master-
bekwame leraren:
•  voor startbekwame leerkrachten: een programma met 

het oog op basisbekwaamheid binnen drie jaren;
•  voor basisbekwame leerkrachten: een leeromgeving 

met het oog op vakbekwaamheid (binnen zeven jaren 
na startbekwaamheid);

•  voor alle leerkrachten: binnen het bovenstaande op-
leidingshuis is het werken aan masterbekwaamheid 
geïntegreerd;

•  voor vakbekwame leerkrachten: een leeromgeving 
creëren voor het vormgeven van eigen professionali-
sering (met het oog op doorgaande registratie in het 
Register Leraar).

Zo is een student die afstudeert aan de  Pabo startbe-
kwaam voor het beroep, maar daarmee is de begin-
nende leraar nog niet basisbekwaam. Een leraar bereikt 
volgens het bestuursakkoord zijn basisbekwaamheid 
na drie jaar werken in wat voorheen de ‘inductiefase’ 
genoemd werd, met een nadruk op ervaringsleren en 
voortgaande professionalisering. Dan volgt professio-
nalisering naar vakbekwaamheid, soms in combinatie 
met masterbekwaamheid. In de meest recente cao-af-
spraken (2015) is deze ontwikkelrichting ook vastgelegd 
door de sociale partners van het primair onderwijs en 
daarbij gekoppeld aan een in te richten beloningsstruc-
tuur.
De EA neemt daarop ook volop deel aan de academie 
voor schoolleiderschap Penta Nova binnen het Onder-
wijs, de master Leren Innoveren en Passend Meester-
schap. Daarbij wordt er hoe langer hoe meer domein-
overstijgend samengewerkt in Associate Degrees op het 
gebied van:
•  onderwijs en zorg;
•  de Campus Kind & Educatie in de regio Zwolle;
•  de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd;
•  het Kennisplatform voor de zorgregio IJsselland.

De kennisdienstverlening wordt daarnaast versterkt 
door deelname aan actuele school-ontwikkelthema’s 
als International Primairy Curriculum, het Jonge Kind, 
activerende didactiek, krachtgericht coachen en leren 
in beeld.
De EA werkt voor de onderzoeksfunctie samen in het 
Viaa Kenniscentrum met een samenhangend onder-
zoeksprogramma. Kennis die ontwikkeld wordt, moet 
relevant zijn en beschikbaar komen voor alle beroepen 
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c.q. het werkveld waar Hogeschool Viaa voor opleidt. 
In het afgelopen jaar heeft de EA ook actief deelgeno-
men aan Radiant in een aantal projecten om nieuwe 
kennis te ontwikkelen voor de eigen opleiding en het 
onderwijsveld. Bijvoorbeeld burgerschap, maar ook op 
het gebied van kunst en cultuur. Er is gewerkt aan een 
app voor levensvragen van studenten binnen de PPO-
lijn (Persoonlijke Professionele Ontwikkeling) en aan 
het voeren van professionele dialogen in een kritische 
beroepssituatie.
Met name op het gebied van het Jonge Kind is nieuw 
aanbod ontwikkeld voor scholen en leerkrachten, ge-
richt op de versterking van dit deel van het onderwijs. 
Actief is daartoe de verbinding gezocht met de IJssel-
groep, een andere regionale aanbieder. Gezamenlijk 
verzorgen we onder andere de Regionale Onderbouw-
dag. Een zeer goed bezochte dag met veel presentaties 
van nieuwe inzichten, materialen en concepten.

Samenwerking,	relatie	met	andere	opleidingen,	hori-
zontale dialoog
Naast veel landelijke gremia, zoals het Landelijk Overleg 
Pabo’s (Lobo), de Vereniging Hogescholen, Kenniscentra 
Wetenschap en Techniek, de verschillende vakgerichte 
gremia voor docenten, 10voordeleraar, zijn er ook veel 
regionale verbanden waarvan de EA deel uitmaakt. 
Zonder uitputtend te zijn:
•  Het samen met zorginstellingen en gemeenten vorm-

gegeven Kenniscentrum Zorg, Onderwijs en Gemeen-
te. Daar proberen we de domeinen dichter bij elkaar 
te brengen.

•  De Campus Kind & Educatie, een initiatief van lokale 
onderwijsinstellingen (ROC Landstede, KPZ en Hoge-
school Viaa), heeft als doel alle op het kindgerichte 
beroepen in Zwolle bij elkaar te brengen.

•  De Academische Werkplaats voor Jeugd waar onder-
zoeksmatig gewerkt wordt aan vraagstukken binnen 
de domeinen onderwijs en zorg.

•  De Zw8lse, een samenwerkingsverband van alle mid-
delbare en hogere onderwijsinstellingen in Zwolle.

•  Het bij verschillende onderdelen al genoemde samen-
werkingsverband Scope is een belangrijke motor voor 
onderwijsverbetering in de regio. De afstemming van 
theorie en praktijk is door deze samenwerking veel 
beter geborgd.

•  Het samenwerkingsverband Radiant, een groep van 
negen Pabo’s, die zich o.a. bezighoudt met gezamen-
lijke kennisontwikkeling.

•  In wisselende samenstelling met verschillende colle-
ga-instituten over ontwikkelingen binnen de bachelor 
en masters met betrekking tot Leren en Innoveren, 
Academie voor schoolleiders (Penta Nova) en een 

nieuw ontwikkelde master: Interprofessioneel samen-
werken met jeugd.

Intern
Ook intern zijn er ontwikkelingen. De grenzen tussen 
de drie academies van Viaa zijn aan het vervagen. In 
toenemende mate wordt gewerkt over de grenzen van 
de academies heen. Bijvoorbeeld door het samenstellen 
van gemeenschappelijke onderwijsprogramma’s voor 
de bachelor in de minor domeinoverstijgend werken en 
masters in Interprofessioneel samenwerken met jeugd, 
maar ook in het gezamenlijke Kenniscentrum: Bezielde 
Professionaliteit.

Kwaliteitszorg
In maart 2015 is de formele accreditatie voor de komen-
de jaren afgekomen. Ook meegenomen in deze ronde is 
de kwaliteit van ‘Opleiden in de School’. Het panel sprak 
uit dat de EA van Viaa ten aanzien van dit onderdeel als 
voorbeeld zou mogen gelden voor veel andere institu-
ten.

Veel energie is gestoken in het ontwikkelen van Viaa- 
brede kwaliteitskaders. Daarvoor is een nieuw hand-
boek gereedgekomen. 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 Kwaliteitshand-
boek. Alle curriculumonderdelen worden regelmatig 
geëvalueerd met behulp van standaard protocollen. 
Onderlinge vergelijking is daardoor goed mogelijk en 
er kan continu gewerkt worden aan kwaliteitsverbete-
ring. De stagescholen worden daarin meegenomen en 
aanvullend worden daar audits afgenomen. Ook intern 
kennen we, aanvullend op het voorgaande, een audit-
systeem waarin onderwerpen als bijvoorbeeld HRM aan 
de orde komen.

Zoals al in de eerste paragraaf onder verbeterbeleid 
is aangegeven, kennen we de jaarlijkse NSE en de 
personeelstevredenheidsonderzoeken die input leve-
ren voor kwaliteitsverbetering. Beide uitkomsten zijn 
geanalyseerd door de kwaliteitszorgcommissies en de 
curriculumcommissies. Dat heeft geleid tot concrete 
aanbevelingen in het curriculumherzieningsproces. Het 
gehele curriculum is nu ingrijpend herzien, waarbij met 
name veel intensiever samengewerkt wordt met het 
werkveld.
 
Het overheidsbeleid is gericht op een versterking van de 
opleidingscommissies. Binnen de Pabo is de OC op ver-
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schillende terreinen actief. Een paar voorbeelden uit de 
verslagen van de OC laten zien met welke onderwerpen 
men zich zoal bezig heeft gehouden. Omdat de Pabo de 
afgelopen jaren in een proces van curriculumherziening 
zat, zijn daarmee samenhangende zaken regelmatig 
onderwerp van bespreking en advisering geweest. 
Verschillende malen is de OC in gesprek gegaan met 
de curriculumcommissie om wensen en adviezen neer 
te leggen, bijvoorbeeld aangaande mogelijkheden tot 
versnelling en verbreding binnen het programma, maar 
ook over de rol van de leerteams in relatie tot het cur-
riculum.

De studentevaluaties kwamen regelmatig aan de orde, 
en de wijze waarop daarover met de studenten wordt 
gecommuniceerd. Dat heeft geleid tot aanpassingen in 
de procedures. Ook de verplichte taal- en rekentoetsen 
zijn verschillende keren aan de orde geweest. Onder 
andere vragen rond planning en begeleiding zijn be-
sproken. De OC heeft zich gebogen over de vraag hoe 
kan worden bijgedragen aan de werving van nieuwe 
studenten door studenten in te zetten als ambassadeur 
van Viaa. Tenslotte kan als voorbeeld van activiteiten 
genoemd worden de rol die de OC speelt bij de vaststel-
ling van het OER. 
 
3.6 Academie Health Care

De Academie Health Care wil geïnspireerd en op per-
soonlijk betrokken wijze opleiden, trainen en onderzoe-
ken, zodat studenten en werkers in het zorg-werkveld 
worden toegerust tot toekomstgerichte, bekwame 
zorgprofessionals. De academie sluit daarbij aan op het 
‘leven lang leren’ en het blijvend ontwikkelen van es-
sentiële kennis door het beantwoorden van vragen die 
in de beroepspraktijk leven bij zorgprofessionals.

Onderdeel van de academie is de opleiding Bachelor 
Nursing, ook wel  hbo-v genoemd. Mede door de ge-
boden 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 526 studenten in 2017. 
Deze groei in aanmeldingen, in relatie tot het tekort aan 
kwalitatief goede stageplaatsen in de zorg, heeft Hoge-
school Viaa doen besluiten om sinds 2014 een numerus 
fixus in te stellen. Een goede praktijkstage is essentieel 
om de kwaliteit te kunnen handhaven. Aan stageplaat-
sen is landelijk nog steeds een gebrek. De opleiding is 
populair onder aspiranten vanwege de gerealiseerde 
hoge kwaliteit, de identiteit en de betrokkenheid van 
docenten. Ondanks dat twee andere hbo-v ’s in de regio 

geen NF-procedure hadden, is dit in 2016 en 2017 niet 
van negatieve invloed geweest op het aantal aanmeldin-
gen voor de  hbo-v van Viaa. Door het steeds geleidelijk 
ophogen van de numerus fixus groeit de opleiding nog 
steeds, maar wel beheerst in relatie tot de mogelijkhe-
den voor stageplaatsen. Daarnaast heeft de opleiding 
het aantal stages teruggebracht, dat betekent dat er nu 
vanwege het overgangsjaar een klein aantal stages zijn 
overgebleven. Voor komende jaren moeten deze echter 
weer worden benut en is ook verdere groei van stages 
noodzakelijk om het aantal nieuw gestarte studenten 
daadwerkelijk een passende hbo-stageplek te kunnen 
bieden. Het zou mooi zijn als er in voortdurende samen-
spraak met het werkveld nog meer stageplekken gecre-
eerd kunnen worden.

Verbeterbeleid
Een actieve bijdrage van medewerkers en docenten aan 
de kwaliteit van de opleiding wordt binnen de Academie 
Health Care gezien als een onderdeel van de rol van een 
professionele docent en medewerker. In de accredita-
tie van de opleiding is door het visitatiepanel duidelijk 
waardering uitgesproken voor de kwaliteitszorg van de 
academie. Management, docenten en studenten heb-
ben een sterk besef van de kwaliteitscultuur en willen 
vanuit een sterke, intrinsieke motivatie deze kwaliteit 
ook bestendigen en verbeteren waar nodig. Dat gebeurt 
in een cultuur van open communicatie en ruimte voor 
feedback. De opleiding hanteert de PDCA-cyclus, geba-
seerd op het Kwaliteitshandboek Hogeschool Viaa 2013-
2016. De bewaking en uitvoering van de verschillende 
stappen ligt bij het management, de kwaliteitszorgcom-
missie HC en de betrokken docenten. Bij aanvang van 
de opleiding krijgen studenten uitleg van de kwaliteits-
zorgfunctionaris over de procedures van evaluaties van 
het onderwijs en hoe hun medewerking wordt gevraagd 
bij evaluaties. Tevens wordt benadrukt om ongenoegen 
en ontevredenheid of juist tevredenheid actief te de-
len 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. Binnen 
het MT-overleg wordt ook vastgesteld welke punten 
aandacht verdienen en of er actie op ondernomen 
moet worden. Bij situaties die vragen opleveren met 
betrekking tot tevredenheid en kwaliteit wordt door de 
directeur actief aan de kwaliteitscommissie, opleidings-
commissie en studentgroepen advies gevraagd met 
betrekking tot eventuele knelpunten en oplossingsrich-
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tingen. De directeur informeert studenten per e-mail 
aan welke verbeterpunten wordt gewerkt op basis van 
de uitkomsten van de NSE. Studenten weten gevraagd 
en ongevraagd punten aan te dragen voor verbetering 
en ervaren dat deze serieus worden opgepakt. Daar-
naast heeft de opleiding een constructieve werkrelatie 
met de opleidingscommissie.

De academie heeft een meerjarenbeleid geformuleerd 
in het Academieplan Health Care 2014-2018. Daarin 
zijn verbeterpunten meegenomen. Aandachtspunten 
komen aan de orde in het MT-overleg van de opleiding. 
Die worden opgepakt door één van de leden van het 
MT, afhankelijk van inhoud en omvang, en omgezet in 
gerichte acties en/of projecten. Bij ieder punt wordt 
gewogen of het om structurele problemen gaat die 
vragen om wijziging van processen of afspraken, of dat 
het gaat om kleine, eenmalige incidenten, die tevens 
worden aangepakt, maar veelal om een andere bena-
dering vragen. Hierdoor worden steeds de grote lijnen 
bewaakt. In het voorjaar van 2016 heeft de grootste 
focus gelegen op het ontwikkelwerk in de schrijfgroepen 
van het nieuwe curriculum BN2020, conform het nieu-
we beroeps- en opleidingsprofiel BN2020. Het eerste 
jaar van dit nieuwe opleidingprogramma is succesvol 
gestart in september 2016. Het team ziet dit nieuwe 
curriculum als een kans voor nieuwe mogelijkheden 
en om blijvend aansluitend en innovatief te zijn in 
relatie tot het werkveld, de studenten en de toekomst-
bestendigheid van het opleidingsprogramma. In het 
najaar van 2016 zijn de schrijfgroepen gestart met het 
schrijven van jaar 2, een deel jaar 3, verkorte routes en 
het bijstellen en schrijven van de minoren. Deze onder-
delen zijn gestart in september 2017. Tevens wordt in 
2017-2018 gestart met de inbedding van de items van 
Studium Generale in het nieuwe programma. Voorheen 
speelde het Studium Generale een belangrijke rol in de 
vorming van studenten op het snijvlak van levensover-
tuiging, identiteit, cultuur en samenleving. In goed over-
leg van portefeuillehouder met leden Beleidsoverleg, 
docenten en studenten is besloten dit in de opleiding 
volledig te integreren in de programma’s. Hier wordt 
een analyse van gemaakt door de curriculumcommissie 
met betrekking tot de items die daarvoor zijn aangedra-
gen in het Viaa-overleg. Met ingang van 2017 heeft de 
curriculumcommissie de reguliere bijstellingsprocessen 
overgenomen van de schrijfgroepen uit BN2020. In dit 
overleg wordt kritisch gekeken naar de uitkomsten van 
evaluaties, eigen waarnemingen en nieuwe inzichten 
met betrekking tot de oorspronkelijke ontwerpideeën 
van BN2020. In 2017-2018 wordt tevens gewerkt in 
schrijfgroepen aan de verdere ontwikkeling van jaar 3 

en 4 BN2020. Dit proces wordt begeleidt door de Pro-
jectgroep Curriculum Ontwikkeling.

MTO
In 2016 is opnieuw het medewerkerstevredenheidson-
derzoek gehouden, het zogenaamde MTO.
De medewerkers van Academie Health Care zijn heel 
tevreden:
•  Maar liefst 95% geeft aan (zeer) tevreden te zijn over 

hun werk.
•  De gemiddelde tevredenheid bij medewerkers van 

Academie Health Care is hoger dan het gemiddelde 
binnen Viaa (7,8 t.o.v. een 7,5).

•  Over de academie en over het College van Bestuur/
Beleidsoverleg zijn de medewerkers van Health Care 
meer dan gemiddeld tevreden.

•  De Medezeggenschapsraad en de kwaliteit van de 
hogeschool zorgden voor meer tevredenheid dan in 
2015.

•  Het succesgebied Middelen en Veiligheid scoort lager 
dan gemiddeld (7,5 t.o.v. 7,9). De gemiddelde tevre-
denheid is iets afgenomen ten opzichte van 2015 (7,8 
t.o.v. 7,9). Verklaring daarvoor lijkt te zijn de matige 
PC-situatie tot half 2016 en het delen van werkplek-
ken met meerdere collegae. Dit is opgelost doordat 
Viaa iedere medewerker een laptop heeft verstrekt. 
Daarnaast ervaart de Academie Health Care ontzet-
tend veel last van de slechte ventilatie van ruimtes, de 
tocht en kou in de winter en de hitte in de zomer op 
de vierde verdieping van ons schoolgebouw. De ver-
wachting is dat dit item volledig verbeterd zal zijn na 
de renovatie. Hier wordt halsreikend naar uitgekeken 
door het team.

•  Over de werkdruk zijn de medewerkers iets minder 
tevreden (7,0 t.o.v. 7,5). Binnen de Academie Health 
Care ervaart een groter deel van de medewerkers een 
te hoge werkdruk dan gemiddeld binnen de hoge-
school. 70% vindt de werkdruk hoog tot veel te hoog, 
ten opzichte van 64% binnen heel Viaa. Het contrast 
met vorig jaar is echter een stuk groter, toen vond 
slechts 25% de werkdruk te hoog. Een en ander is 
vermoedelijk verklaarbaar vanuit het ontwikkelen en 
invoeren van het nieuwe curriculum. Daarnaast heeft 
er spanning gezeten op de inzetbaarheid van beschik-
bare mensen in relatie tot de totale omvang van het 
aantal studenten, terwijl het daarnaast noodzakelijk 
was om vervanging van ziekte en zwangerschapsverlof 
vorm te geven.

Na de presentatie van de uitkomsten van de MTO aan 
het team is besloten om een werkgroep de werkdruk 
verder te laten verkennen in samenwerking met het 
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team. Het is de werkgroep die zich wilde buigen over 
werkdruk nog niet gelukt om met een analyse te komen. 
Uit de huidige situatie blijkt dat ook in het laatste deel 
van 2017 de werkdruk als hoog wordt ervaren. Een en 
ander komt ook doordat veel collegae een studie doen 
naast hun werk, een tweetal collegae met verlof zijn en 
men in algemene zin veel tijd kwijt is aan het helemaal 
opnieuw zich verdiepen in het nieuw uitgebrachte cur-
riculum. Dit vraagt van veel collegae veel energie in de 
voorbereiding en de uitvoer. Het MTO wordt in 2018 
herhaald.

Onderzoek
Aan de academie is ook het lectoraat Zorg & Zinge-
ving verbonden. Het onderzoeksprogramma van het 
lectoraat richt zich op aandacht voor zingeving in de 
gezondheidszorg en de rol van zorgprofessionals daarbij. 
De doelen van het lectoraat, verwoord in het meerjaren 
Academieplan 2014-2018, zijn daar op gericht.

In 2017 is het lectoraat betrokken bij de uitvoering van 
de volgende praktijkgerichte projecten:
•  Start met de uitvoering van het project ‘Jaar van 

de zingeving’ in ziekenhuis Van Weel-Bethesda in 
Dirksland. Er is voor dit project een e-learning ont-
wikkeld en een eerste trainingssessie is uitgevoerd 
met aandachtsvelders zingeving. Het plan van het 
onderzoek dat dit project zal volgen is uitgewerkt en 
vastgesteld.

•  Het project ‘Werken met sociale robots in de 
dementiezorg’ is dit jaar gestart. In dit door ZonMw 
gesubsidieerde project draagt het lectoraat bij aan 
de ethische reflectie op het werken met robots in de 
zorg.

•  Door 3 kenniskringleden is een vervolg gegeven aan 
hun promotiestudie gerelateerd aan het thema zorg 
en zingeving (godsbeelden in de GGZ, zingeving en 
leefstijl, kind en spiritualiteit).

•  In het kader van het Ligare project ‘Het is niet alles wat 
het lijkt’ heeft het lectoraat bijgedragen aan de imple-
mentatie van spirituele zorg in de praktijk van de pallia-
tieve zorg in het consortium palliatieve zorg Noord-Ne-
derland. De bijdrage van het lectoraat bestond uit het 
ontwikkelen van een digitale leerwerkplaats, bijdragen 
aan werksessies met implementatiecoaches en voor-
bereiding en uitvoering van kwantitatief onderzoek 
naar competentieontwikkeling op het gebied van  
spirituele zorg onder werkers in de palliatieve zorg.  
Zie ook: http://consortiumligare.nl/themas/betekenis 
geving-spirituele-zorg/ambitie-en-aanvraag/

•  Start met implementatie van een online applicatie 
over het omgaan met levensvragen bij ouderen voor 

zorgverleners/studenten. Deze applicatie is ontwikkeld 
door het lectoraat.

•  Participatie in een onderzoek over lijden in de laatste 
levensfase in samenwerking met het Prof. Dr. G.A. 
Lindeboominstituut. De publicatie over dit onderzoek 
is inmiddels verschenen en heeft veel publiciteit ge-
genereerd (Theo Boer, Bart Cusveller, Bart Koopman, 
Dirk Jan Bakker. Het goede levenseinde in casussen. 
Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2017).

•  In samenwerking met de andere lectoraten van Viaa is 
dit jaar een onderzoek uitgevoerd over  Bezielde Pro-
fessionaliteit onder cliënten, werkers en bestuurders 
in zorg, welzijn en educatie.

•  In internationaal verband participeert het lectoraat 
als één van de strategische partners in het Erasmus+ 
project EPICC (Enhancing Nurses Competence in Pro-
viding Spiritual Care through Innovative Education 
and Compassionate Care). Met 25 Europese partners 
in het hoger gezondheidsonderwijs wordt in dit pro-
ject gewerkt aan een standaard voor onderwijs in 
zingeving (spirituele zorg). Dit jaar organiseerde het 
lectoraat in dit kader een Teaching and Learning Event 
in Zwolle, waarin een concept standaard voor spiritual 
care education is vastgesteld. Deze standaard vormt 
de basis voor implementatieprojecten die door de 
participanten in het project gaan worden uitgevoerd 
in hun eigen onderwijsomgeving.

De verbinding met de opleiding hbo-v is er onder an-
dere door studenten die participeren in onderzoeken 
van het lectoraat in de vorm van afstudeerprojecten. 
Een onderzoeker van het lectoraat is tevens coördinator 
afstudeerprojecten, om zo de verbinding tot stand te 
brengen en te bewaken. Dit jaar heeft Viaa Health Care 
verder gewerkt aan de ontwikkeling van het curriculum 
Bachelor Nursing 2020. Het lectoraat levert daarbij 
input aan de ontwikkeling van het onderwijs over zin-
geving en ethiek. Dit jaar is gestart met de minor ‘Aan-
dachtsvelder zingeving’. Verschillende docenten zijn dit 
jaar betrokken bij het werk van het lectoraat, vooral in 
het kader van onderwijsactiviteiten over zingeving.

Het lectoraat heeft dit jaar een succesvol symposium 
georganiseerd over zingeving in de zorg (ruim tweehon-
derd deelnemers). Het lectoraat participeert in (inter)
nationale (kennis)netwerken en werkt samen met ken-
nispartners (wo, hbo, Gezondheidszorg).

Het lectoraat heeft dit jaar geparticipeerd in de coördi-
natie en verdere ontwikkeling van het Viaa Kenniscen-
trum. De onderzoekers van het lectoraat hebben dit jaar 
publicaties en presentaties (nationaal en internationaal) 
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verzorgd. Een uitgebreid jaarverslag 2017 en een volle-
dig overzicht van publicaties/presentaties is beschikbaar 
op de website (www.viaa.nl/onderzoek).

Kennisdienstverlening
De opleiding Praktijk Ondersteuners Huisartsenpraktijk 
(POH) is een private opleiding op hbo-niveau. Met in-
gang van september 2014 is gestopt met de tweejarige 
route (instroom opleiding mbo-doktersassistent) en 
wordt alleen nog de éénjarige 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-doktersassis-
tenten 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-verpleegkun-
digen. Mbo-verpleegkundigen zijn toelaatbaar onder 
specifieke voorwaarden. Afhankelijk van de uitkomsten 
van het curriculum project Bachelor Nursing 2020 wordt 
helder waar de PVH straks gepositioneerd is ten opzich-
te van de hbo-v. In juli 2017 zijn er 14 cursisten gedi-
plomeerd. In september 2017 zijn 23 studenten gestart 
met de éénjarige opleiding PVH.

De huidige PVH-opleiding is positief geaccrediteerd 
door de Accreditatiecommissie Kwaliteitsregister Ver-
pleegkundigen en Verzorgenden. Deze accreditatie is 
van belang, omdat cursisten door deelname aan de 
opleiding of de cursus Ouderenzorg eerste lijn punten 
toegekend krijgen bij een positieve accreditatie van de 
opleiding voor hun registratie als verpleegkundige. De 
opleiding PVH mag bij publieke uitingen het keurmerk 
van het kwaliteitsregister toevoegen aan haar commu-
nicatie, wat ook wordt gedaan.

Samen met het POH-team is gekeken naar het trainings-
aanbod voor de huisartsenpraktijk. In deze verkenning 
met het werkveld is helder geworden dat er behoefte 
is aan meer kortdurende trainingen van twee dagde-
len. Daarin wordt verdieping gekozen en professionals 
geleerd vooral te werken met meetinstrumenten en 
signaleringsschalen. Op basis van die vraag is in 2016 
de training ‘expertise dementie’ ontwikkeld. Deze is in 
2016 meerdere malen aangeboden, met steeds tussen 
de acht tot twaalf deelnemers. De training wordt hoog 
gewaardeerd. Ook de training Ouderenzorg is naar dit 
format omgeschreven en aangeboden. Daarnaast wordt 
in samenwerking met meerdere docenten gekeken 
welke andere kortdurende trainingen op deze wijze zijn 
te ontwikkelen en aan te bieden die geschikt zijn voor 

wijkverpleging, huisartsenpraktijk en verpleeghuiszorg.
Naast de inkomsten van de POH zijn er inkomsten ver-
kregen vanuit trainingen bij Diaconessenhuis Noorder-
boog en het uitzetten van onderzoek en opzetten van 
trainingen bij het Lindeboominstituut, het Zorg Ethisch 
Lab Zwolle, Icare, de GGZ, de Leliezorggroep en Eleos. 
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.

Relatie	met	het	werkveld
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 ‘le-
ven lang leren’ en het blijvend ontwikkelen van essenti-
ele kennis. Deze kennisontwikkeling richt zich daarbij op 
het beantwoorden van de vragen die in de beroepsprak-
tijk leven bij de zorgprofessionals.

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 deel aan het regi-
onale werkgeversoverleg met Werkgeversvereniging 
Oost-Nederland (WGV Oost). De prognoses van WGV 
Oost alsmede de trends die worden gesignaleerd, zijn 
relevant in en voor het opleiden van professionals en 
het behouden van professionals voor de zorg door mid-
del van ‘leven lang leren’.

De academie geeft de samenwerking met het werkveld 
vorm door:
•  het inzetten van professionals in de zorg in het onder-

wijs (soms zijn dat alumni);
•  het verzorgen van gastlessen;
•  stagebegeleiding;
•  begeleiding van afstudeeronderzoeken;
•  het actief meelezen en -denken in ontwikkeling en 

bijstelling van onderwijsprogramma’s, in samenspraak 
met de daarvoor verantwoordelijke coördinator bin-
nen de opleiding.

Er is een verschuiving te zien in samenwerkingsrelaties. 
Daar waar eerder de individuele relatie tussen zorgin-
stelling en opleiding centraal stond, is de laatste jaren 
veel meer sprake van samenwerken in netwerkverban-
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den. Hierin participeren dan veelal meerdere opleidin-
gen en zorgorganisaties. In gezamenlijkheid worden in 
die verbanden dilemma’s onderzocht en aangepakt op 
het vlak van zorgverlening, professionele ontwikkeling 
en toekomstgericht werken. Voorbeelden van derge-
lijke verbanden waarin de academie participeert zijn 
de Zorgcampus Noorderboog, Werkgeversvereniging 
Oost-Nederland en het Health Innovation Park Zwolle.

Daarnaast ontvangt de academie diverse verzoeken tot 
dialoog over beroepsontwikkeling en toekomstbesten-
dig werken in de zorg vanuit allerlei typen organisaties 
en werkverbanden. De academie is een graag geziene 
gesprekspartner vanuit haar kwaliteit en aandacht voor 
juist de mensgerichte kant van de zorg.

Samen met Windesheim, Deltion, Landstede en Menso 
Alting is gewerkt aan een notitie werkvelddeskundigen. 
Doel is om gezamenlijk als zorgopleidingen op een één-
duidige werkwijze in een commissie de relatie met het 
werkveld te onderhouden. Dit betreft het strategisch en 
bestuurlijk niveau, het opleidingniveau in zorgorgani-
saties en het werkbegeleidersniveau. Dit voorkomt dat 
zorgorganisaties wekelijks bij de verschillende opleidin-
gen voor dezelfde zaken aan tafel moet komen zitten. In 
oktober 2017 is een eerste strategisch werkveldenover-
leg vanuit de Zwolse zorgopleiding geweest. Dit zal een 
vervolg krijgen.

Relatie	met	andere	opleidingen
De academie participeert in het Landelijk Overleg Oplei-
dingen Verpleegkunde (LOOV), een samenwerkingsplat-
form van alle 17 hbo-v’s in Nederland. De directeur van 
de Academie Health Care 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, het 
onderwijs input te geven en eenduidigheid te bewerk-
stellingen in de opleidingen Verpleegkunde. Voorbeel-
den daarvan in 2017 zijn de verdere uitwerking van het 
project Bachelor Nursing 2020 richting de wetgeving, 
registratie van verpleegkundigen en het rapport toe-
komstbestendige beroepen in verpleging en verzorging. 
Tevens is in 2016 de landelijke, gezamenlijke hbo-toets 
verpleegkundig rekenen opgeleverd. Als vervolg daarop 
wordt in 2017 tevens gewerkt aan de landelijke kenni-
stoetsen verpleegkunde vanuit de Body Of Knowledge 
and Skills.

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 Regiocampus 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 leerafde-
lingen in een zorginstelling. Ook het gegeven dat alle 
opleidingen te maken hebben met vraagstukken op het 
gebied 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. De directeur van Health Care 
is secretaris bij de Regiocampus Meppel.

Sinds 2015 is er een innovatieve samenwerking binnen 
het Zorg Trainings Centrum Zwolle, de uitkomst van een 
succesvolle aanvraag van Landstede bij het Regionaal 
Investeringsfonds. Het ZTC kent drie labs; een wijklab, 
een zorg-ict lab en een zorg-ethisch lab. De hbo-v van 
Hogeschool Viaa is kartrekker voor het zorg-etisch lab. 
Een aantal docenten 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. Tevens is een docent van de hbo-v trainer in het 
zorg-ethisch lab. Viaa wordt gezien als expert en is een 
gewaardeerd partner vanwege de inbreng van expertise 
rondom ethische en zingevingsvraagstukken, maar ook 
vanwege het altijd oog hebben voor de samenwerkings-
relatie en de dialoog in het krachtenveld van verschillen-
de belangen uit onderwijs- en zorginstellingen. Daarnaast 
schrijft een docent met aan de werkgroep van het Zorg 
Technisch Lab om zo een bijdrage te leveren aan hbo-ge-
relateerd onderwijs over zorgtechnologie.

De samenwerking met de academie Gezondheidszorg 
van Hogeschool Windesheim heeft zich verder ver-
sterkt. Zo hebben beide hbo-v-opleidingen in het kader 
van BN2020 een gezamenlijke klankbordgroep met 
werkveldleden ingesteld. Viaa is sinds 2016 partner in 
ProMemo, een expertisecentrum voor dementie. In de 
samenwerking met Windesheim wordt meer en meer 
gezocht naar intensivering van samenwerking in de 
regio en het samen aanpakken van vraagstukken. Dit 
wordt door het werkveld positief gewaardeerd.

Samenwerking
De academie onderhoudt op actieve wijze, landelijk 
en regionaal, contacten met de verschillende velden 
in de gezondheidszorg. Deels is dat om ontwikkelingen 
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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 onder-
delen relaties met het werkveld en relaties met andere 
opleidingen.

De academie heeft internationale samenwerking in 
verband met stages vanuit de opleiding Verpleegkunde 
met Ghana, Suriname, Malawi, Zimbabwe, Peru, VS, 
Kenia, USA en India. In 2017 zijn in totaal negentien 
studenten naar enkele van deze landen gegaan voor 
een internationale stage in een zorginstelling. Daarnaast 
heeft de opleiding stageplaatsen in zorginstellingen in 
Bonn, Oostende en Bern. In 2017 is er één student naar 
Oostende geweest.

Via een Erasmus-agreement werkt de academie samen 
met Universities of Applied Sciences Diakonhjemmet 
in Oslo, Noorwegen en met het Diakonhjemmet in 
Helsinki, Finland. Een vergelijkbare samenwerking met 
Diakonhjemmet in Denemarken wordt verkend. 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 de afgelopen jaren uitwisseling van 
docenten geweest met Oslo en Helsinki. De contacten 
met Oslo en Helsinki worden ervaren als waardevol. 
Onderwerpen die centraal staan bij de uitwisseling, 
waarbij buitenlandse partners graag bij Health Care op 
bezoek komen, zijn:
•  visie op onderwijs;
•  kwaliteit van onderwijs en studentbegeleiding;
•  probleemgestuurd onderwijs;
•  onderwijs vanuit een verpleegkundige theorie.

Kwaliteitszorg
De opleiding hbo-v is geaccrediteerd op alle standaarden 
van de NVAO en heeft als totaal oordeel een ‘goed’ ont-
vangen. 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 werk-
veld, alumni en andere afnemers meegenomen. Mede 
daarom mag de hbo-v zich al vijf jaar op rij zich de beste 
bachelor Verpleegkunde opleiding van het land noemen 
en het kwaliteitszegel ‘Topopleiding’ voeren.

Deze waardering blijkt ook uit hoe studenten de hbo-v 
van Hogeschool Viaa beoordelen in de Nationale 
Studenten Enquête. De score op de NSE-vraag of de 

studenten de opleiding zouden aanbevelen bij anderen 
is zeer hoog: 4,25 De opleiding scoort daarmee iets 
lager dan vorig jaar (2016: 4,28 gemiddeld). Ruim 90% 
beantwoordt deze vraag positief. Deze uitkomst zegt 
al veel over de waardering voor de opleiding hbo-v. De 
gemiddelde hbo-v-score ligt boven het mooie Viaa-ge-
middelde van 4,45.

De hoofdvraag “Je studie in het algemeen” was tot 2016 
in de Prestatieafspraken met OCW een belangrijke indi-
cator voor kwaliteit/excellentie. Er werd gekeken naar 
het percentage voltijdrespondenten dat aangaf tevre-
den (score 4) of zeer tevreden (score 5) te zijn. Vorig 
jaar lag dit percentage op 94,0% (deeltijd 89,3%).
Dit jaar is dit voor voltijd 88,2% en voor deeltijd maar 
liefst 97,9%, totaal 89,9%. Het percentage is bij voltijd 
dus lager dan vorig jaar, bij deeltijd hoger. Er zijn geen 
respondenten die aangeven ‘zeer ontevreden’ te zijn. 
8,2% van de respondenten geeft de neutrale score 3.
De gemiddelde academiescore is dit jaar iets gezakt ten 
opzichte van vorig jaar naar 4,25 (2016: 4,28). Het is nog 
steeds boven het gemiddelde voor de totale hogeschool 
(Viaa: 4,12).

Gemiddeld over voltijd en deeltijd scoort de hbo-v bij 
alle rubrieken voldoende.
De meeste rubrieken scoren bij de hbo-v hoger dan 
het Viaa-gemiddelde. Er zijn slechts drie rubrieken die 
lager scoren, namelijk Voorbereiding beroepsloopbaan 
(hbo-v: 4,09, Viaa: 4,14), Studierooster (hbo-v: 3,80, 
Viaa: 3,84) en Stage ervaring (hbo-v: 3,96, Viaa: 4,11). 
Dezelfde 3 rubrieken scoorden vorig jaar ook onder het 
hogeschoolgemiddelde.
De rubrieken die vorig jaar het laagst scoorden, Kwali-
teitszorg en Studierooster, halen dit jaar beide een iets 
hogere score.

Bij de voltijdopleiding scoren de meeste thema’s een 
fractie hoger of lager dan vorig jaar. Het meest opvallen-
de verschil is te vinden bij Studierooster. Hier is een stij-
ging te zien in de themascore van 3,66 in 2016 naar 3,83 
in 2017. De twee nieuwe thema’s, Uitdagend onderwijs 
en Internationalisering, halen allebei een sterke score.
In totaal halen bij voltijd vijf van de zeventien thema’s 
een zeer sterke score, zeven keer wordt sterk gescoord. 
De overige vijf thema’s halen een ruime voldoende. Het 
thema met de laagste score is Kwaliteitszorg.

Bij deeltijd is er dit jaar voor tien van de zeventien the-
ma’s een zeer sterke score en worden vier thema’s als 
sterk gewaardeerd. Er zijn twee thema’s die een ruime 
voldoende halen. Voor alle thema’s geldt dat er een  
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– soms forse – stijging is te zien ten opzichte van vorig 
jaar. Vorig jaar was er bij tien van de toen veertien the-
ma’s al een hogere score dan het jaar ervoor.
Het nieuwe thema Internationalisering krijgt de enige 
onvoldoende. Dit kan te maken hebben met dat dit 
een nieuw gemeten item is en studenten nog niet goed 
kunnen plaatsen hoe dit een plek heeft in de opleiding 
behalve als zij zelf al vanuit interesse contact hebben 
gehad met internationale onderdelen in hun studie.

De huidige POH-opleiding is in 2017 opnieuw positief 
geaccrediteerd door de Accreditatiecommissie Kwali-
teitsregister Verpleegkundigen en Verzorgenden.

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 beoor-
deeld door de kwaliteitscommissie en gedeeld met 
docenten en managementteam. Daarnaast vullen stu-
denten 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 oplei-
dingscommissie. Aandachtspunten worden besproken 
en indien relevant worden verbeteringen ingevoerd en 
door de directeur aan alle studenten in de opleiding 
gecommuniceerd. De samenwerking met de opleidings-
commissie is constructief en levert een gedegen bijdra-
ge in de adviesvorming. 
 
3.7 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 tot hun recht te laten komen als mens en als 
burgers. Ons doel is om mensen op te leiden tot beziel-
de professionals die op een innoverende, onderzoeken-
de en creatieve manier kunnen aansluiten bij dat wat er 
in de samenleving leeft.

NSE algemeen
In de Nationale Studenten Enquête 2017 zijn mooie 
resultaten te zien voor alle opleidingen. Op een 5-punt-
schaal scoren de afzonderlijke opleidingen op het item 
‘studie algemeen’ een 4,05 (MWD), 4,24 (SPH) en 4,10 
(GPW/GL). Op de vraag of studenten de opleiding aan 
anderen zouden aanbevelen, zien we ook mooie scores: 
4,39 (MWD), 4,39 (SPH) en 4,31 (GPW/GL). De eerste 
vraag is een belangrijke vraag in publicaties. In 2017 
hebben zowel GPW als Social Work met deze mooie 
cijfers het predicaat ‘Topopleiding’ gekregen.

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 Onder-
wijskundig overleg. Daar worden de plannen voor het 
volgende studiejaar besproken en geëvalueerd. Nu we 
in een curriculumvernieuwingsproces zitten wordt dit 
vaker besproken, namelijk in de stuurgroep en het MT. 
Vanaf september worden deze zaken in de curriculum-
commissie besproken in verband met een wijziging in 
de structuur. Verschillende bronnen leveren hier input 
voor:
1.  trends en ontwikkelingen;
2.  verbetervoorstellen vanuit de teams (SPH, MWD, 

Theologie en het Centrum voor Samenlevingsvraag-
stukken);  
vanaf september 2017 zijn dit de kerngroepen:

3.  de kwaliteitscommissie (kwaliteitsgegevens van on-
der andere NSE en MTO);

4.  de toetscommissie.

Door deze handelswijze worden alle partijen betrok-
ken bij kwaliteitsverbetering, wat de kwaliteitscultuur 
bevordert. Studenten worden betrokken door actief 
deel te nemen aan evaluaties, examinatoren en andere 
docenten op individueel niveau door het evalueren 
van onderwijseenheden. De teams / kerngroepen / 
docentengroepen per onderwijseenheid bespreken de 
analyses van de evaluaties en doen verbetervoorstellen 
aan het MT / curriculumcommissie. Het MT / curricu-
lumcommissie legt per jaar vast wat er aan verbeterin-
gen uitgevoerd moet worden en aan welke projecten 
gewerkt wordt. De resultaten van het actieve verbeter-
beleid komen terug in de jaarlijkse bijstelling van een 
aantal onderwijseenheden, de studiegidsen, het OER en 
het raster.

NSE totaal en betrokkenheid verbeteringen
Als er gekeken wordt naar de resultaten van de NSE, is 
te zien dat de totale scores op de meeste punten licht 
stijgen t.o.v. het afgelopen jaar.
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Tabel 13: NSE-scores Academie Social Work & Theologie

 Ac. Ac.
 SW&Th 2017 SW&Th 2016

Je studie in het algemeen 4,14 4,05

De inhoud van de opleiding 3,97 3,92

De verworven algemene vaardigheden binnen je opleiding 4,01 3,92

De verworven wetenschappelijke vaardigheden/praktijkgericht  
onderzoek binnen je opleiding 3,92 3,75

De voorbereiding op de beroepsloopbaan 3,98 3,90

De docenten van de opleiding 4,06 3,99

 De informatie vanuit je opleiding 3,73 3,69

De studiefaciliteiten van je opleiding 3,82 3,75 

Toetsing en beoordeling (bijvoorbeeld criteria van  
beoordeling en vorm van toetsing) 3,73 3,75

De studieroosters 3,69 3,77

De studielast 3,63 3,59

De studiebegeleiding 4,03 3,96

De algemene sfeer op je opleiding 4,52 4,48

De mate waarin je betrokken wordt bij de verbetering van je opleiding 4,16 3,96

De groepsgrootte (nieuw per 2017) 4,46 

Het uitdagend karakter van de opleiding (nieuw per 2017) 3,97 

De aandacht voor internationalisering (nieuw per 2017) 4,00
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Nieuw curriculum
Ook in 2017 is met veel elan gewerkt aan het derde 
jaar van het nieuwe curriculum. Ook zijn er bijstellingen 
gedaan ten aanzien van het eerste en tweede jaar. De 
curricula van de opleidingen SPH, MWD, GPW en GL 
worden drastisch herzien. Dat is om minimaal twee 
belangrijke redenen nodig:
1.  In de samenleving zien we een verschuiving van een 

verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving, 
waarbij de focus van de hulpverlener en gods-
dienst-pastoraal werker meer komt te liggen op ‘zor-
gen dat’ in plaats van ‘zorgen voor’. Dit vraagt om een 
inhoudelijke herziening van de opleidingen.

2.  Vanuit het Strategisch Plan 2013-2016, het nieuwe 
Strategisch Plan en de Prestatieafspraken is de ambi-
tie geformuleerd dat de opleidingen SPH, MWD, GPW 
en GL zoeken naar samenwerking waar dat mogelijk 
is. Het vernieuwde curriculum is voor een groot deel 
gelijk voor elke opleiding, tegelijkertijd blijft de eigen-
heid van de opleidingen zichtbaar en merkbaar.

In 2017 is een start gemaakt met de analyse van de 
drie basisprofielen binnen Social Work (jeugd, welzijn & 
samenleving en zorg) ten aanzien van het nieuwe curri-
culum. In 2017 zijn de eerste studenten gestart die één 
van deze profielen moeten kiezen. Zij doen dit in het 
tweede jaar van hun studie. In 2018 zal verder gewerkt 
worden aan de invoering van de profielen.

Studium Generale: Radar
Voorheen speelde het Studium Generale een belangrij-
ke rol in de vorming van studenten op het snijvlak van 
levensovertuiging, identiteit, cultuur en samenleving. 
Recent is besloten om dit type vorming volledig te inte-
greren in de opleidingen (naar aanleiding van meerdere 
jaren evalueren). We vinden het belangrijk te waarbor-
gen dat genoemde vorming niet ‘verdampt’, maar aan-
toonbaar en blijvend een plaats heeft in de curricula.
Om dat te bewerkstelligen is er in 2016 een Radar ont-
wikkeld in de vorm van een vragenlijst. Die brengt in 
beeld hoe de opleidingen werken aan bovengenoemde 
vorming. Stel je een student voor die de opleiding door-
loopt: naar welke kanten leert hij of zij te kijken?
1.  Noord – Om je heen kijken: wat zijn karakteristieken 

van onze leefwereld en hoe zijn die te waarderen?
2.  Oost – Naar voren kijken: wat zijn kansen en bedrei-

gingen voor de toekomst?
3.  Zuid – Naar bronnen kijken: wat drijft en bezielt ons, 

wat drijft en bezielt jou?
4.  West – Achterom kijken: wat is de waarde en impact 

van de (Westerse) traditie(s)?
Begin 2017 is er een eerste analyse gemaakt binnen de 

academie hoe deze onderdelen terugkomen in het on-
derwijs. In 2018 zal hier verder aan gewerkt worden en 
eventueel zal op basis hiervan een aanpassing gedaan 
worden in het curriculum om deze inhouden te borgen.

Invoering SW en nieuwe structuur
Een aantal ontwikkelingen heeft ertoe geleid dat be-
gin 2016 besloten is om de opleidingen SPH en MWD 
verder te laten gaan als opleiding Social Work, dat is 
gerealiseerd met ingang van september 2017. In het 
afgelopen cursusjaar hebben de eerste studenten SW 
zich ingeschreven. Deze ontwikkelingen staan niet op 
zichzelf, maar zijn met elkaar verweven. Een van de 
aanleidingen is het rapport Meer van Waarde (2014). 
Daarin wordt aangetoond dat de sector zich duidelijker 
moet profileren. Ook de ontwikkelingen in het werk-
veld, ontwikkelingen bij andere hogescholen en tenslot-
te ontwikkelingen bij de beroepsverenigingen hebben 
tot dit besluit geleid.
Dit besluit heeft ook consequenties voor de structuur 
van de opleiding. Eind 2016 is een werkgroep met een 
voorstel gekomen, in het voorjaar 2017 heeft het MT 
onder leiding van een externe begeleider dit voorstel 
verder uitgewerkt. Het voorstel is gepresenteerd aan 
het team en is ingevoerd per september 2017. In no-
vember 2017 zijn er twee academiedagen geweest, 
waarbij er één volledig besteed is aan het werken bin-
nen de nieuwe structuur.

Associate Degree
Per 1 september 2016 zijn we gestart met de Assiociate 
Degree Pedagogisch Professional  Kind & Educatie in 
samenwerking met de Katholieke Pabo Zwolle, Land-
stede, Landstede Kinderopvang en Menso Alting. KPZ is 
penvoerder van deze nieuwe opleiding. We zijn gestart 
met drie groepen, met een totaal van 72 studenten. In 
2017 zijn we gestart met een groep van 90 studenten. 
Verschillende docenten van onze academie, alsook van 
de Educatieve Academie, zijn hierbij betrokken. Ze heb-
ben meegewerkt aan de ontwikkeling van de opleiding 
en meerdere docenten geven les.

MTO 
In het najaar van 2016 is het MTO afgenomen onder de 
medewerkers. De medewerkers geven een gemiddelde 
score van 7,2 ten opzichte van een 7,0 in 2015. Op bijna 
alle onderdelen wordt er hoger gescoord dan in de vori-
ge MTO. Alleen op de kwaliteit van het onderwijs wordt 
lager gescoord (7,5 ten opzichte van een 7,8). Navraag 
leerde dat dit te maken heeft met de curriculumver-
nieuwing. Daarbij moet een stukje eigenheid van de 
opleidingen ingeleverd worden en in het begin zitten er 
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nog kinderziektes in. Met name de samenwerking (7,1 
ten opzichte van een 6,7) en de Medezeggenschapsraad 
(6,3 ten opzichte van een 5,24) zijn sterk verbeterd. En-
kele acties die onder andere gedaan zijn naar aanleiding 
van de vorige MTO zijn:
•  een teamtraining voor het SPH team;
•  een heel aantal individuele gesprekken over werkdruk;
•  een nieuwsbrief met communicatie over besluiten en 

belangrijke, lopende zaken;
•  heidagen over onder andere visievorming voor de 

hele academie.

Ook in 2017 is er blijvende aandacht voor de punten met 
een hoog verbeterpotentieel. Zo heeft er ten aanzien 
van werk en perspectief een groepje medewerkers na-
gedacht over een herziening van de B&B cyclus die meer 
aansluit bij de nieuwe structuur, waarbij eigenaarschap 
centraal staat. Aan het eind van 2017 zijn de eerste 
resultaten besproken met het team. Begin 2018 zal het 
definitieve voorstel (in afstemming met het hogeschool-
brede beleid) worden gepresenteerd. Ook heeft een 
groepje medewerkers eind 2017 een onderzoek gedaan 
binnen de academie ten aanzien van communicatie. De 
resultaten worden op het moment van schrijven geana-
lyseerd. N.a.v. dit onderzoek zal gekeken worden welke 
verbeteringen doorgevoerd moeten worden en wat we 
willen behouden. In 2018 wordt het MTO herhaald.

Onderzoek
Lectoraat Samenlevingsvraagstukken
Binnen de opleidingen SPH en MWD is er een grote 
mate van integratie van onderwijs en onderzoek. De 
onderzoekers die werken bij het lectoraat Samenle-
vingsvraagstukken zijn toegewezen aan één van de 
onderwijsteams en door de structuurwijziging vanaf 
september aan één van de kerngroepen. Alle onder-
zoekers 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 binnen de lijn praktijk en inno-
vatie. Daarnaast begeleiden zij onderzoeksprojecten. 
Het lectoraat is regelmatig opdrachtgever van onder-
zoeksprojecten.

In 2017 hebben meerdere docenten geparticipeerd in 
activiteiten van het lectoraat, bijvoorbeeld binnen de 
Werkplaats Sociaal Domein, die sinds 1 januari 2014 
toegewezen is aan het lectoraat. Onderzoekers van het 
Centrum voor Samenlevingsvraagstukken participeren 
in onderwijs, zodat de relatie onderzoek/onderwijs ge-
waarborgd is. Binnen de onderzoekslijnen van het lecto-

raat werken onderzoekers, docenten, studenten en het 
werkveld intensief samen. Zo zijn er wijkteams begeleid 
door meerdere docenten en onderzoekers. 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 lid van de curriculumcom-
missie of als lid van een werkgroep.

Binnen het lectoraat wordt gewerkt aan drie onder-
zoekslijnen, te weten:
•  netwerkondersteuning;
•  lokaal samenspel;
•  verbinding onderwijs en jeugdhulp.

Zo is er onder andere onderzoek gedaan naar het pro-
ject Binthout over arbeidsparticipatie, gewerkt aan een 
publicatie ‘denkkader brengt onderwijs en jeugdhulp 
samen’ en onderzoek gedaan naar netwerkondersteu-
ning in buurt en wijk. Voor meer informatie over de 
onderzoeksprojecten verwijzen wij naar het jaarverslag 
van het lectoraat en van het Kenniscentrum (www.viaa.
nl/onderzoek).

Naast deze drie onderzoekslijnen is er ook gewerkt aan 
de voortzetting van de samenwerking met het Praktijk-
centrum en de Universiteit van Humanistiek. Verder is 
meegedacht over de doorontwikkeling van het hoge-
schoolbrede Kenniscentrum Viaa op het onderwerp 
‘Bezielde Professionaliteit’ en andere gezamenlijke 
thema’s, onder andere door structurele verankering 
van deze samenwerking, gezamenlijk onderzoek naar 
genoemd thema en het organiseren van gezamenlijke 
kenniskringvergaderingen.

Praktijkcentrum
Het Praktijkcentrum voor Theologie (gestart in januari 
2014) is een onderzoek- en adviesorganisatie. Deze is 
ontstaan uit een samenwerking tussen de Theologische 
Universiteit Kampen, de Gereformeerde Hogeschool 
(Viaa) en het Centrum-G, een toerustingsdeputaat-
schap van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (dat 
overigens is beëindigd met de komst van het Praktijk-
centrum). Er is een krachtige samenwerking tussen het 
Praktijkcentrum en de opleidingen GPW en GL. Een 
aantal docenten is gedetacheerd naar het Praktijkcen-
trum; naast onderzoek en advisering voor het centrum 
geven zij lessen binnen de opleiding. Op deze wijze 
vindt er een snelle vertaling plaats van onderzoek naar 
onderwijs. De praktijkgerichte afstudeeronderzoeken 
moeten passen binnen de onderzoekslijnen van de 
academie. Om dat te bereiken is de inhoudelijke koers 
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van het Praktijkcentrum afgestemd op de strategie van 
de academie. Daardoor kunnen studenten een onder-
zoekopdracht 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 onder-
zoek zijn de opleidingen, het lectoraat en het Praktijk-
centrum betrokken.

Om de samenwerking van het Praktijkcentrum en de 
opleidingen GPW/GL te bevorderen, zijn er in 2017 
meerdere werklunches georganiseerd om de nadere 
kennismaking (persoonlijk en inhoudelijk) te bevorde-
ren. Daarnaast is geëvalueerd hoe het Praktijkcentrum 
zich praktisch verhoudt tot de opleidingen en vice 
versa. In 2017 zijn er verdere plannen gemaakt om de 
samenwerking nog meer op elkaar af te stemmen, ook 
inhoudelijk. Het Praktijkcentrum en de Academie Social 
Work & Theologie hebben samengewerkt in het onder-
zoek ‘Diaken aan de keukentafel’ en ‘Liturgie’. Ook is het 
Praktijkcentrum afgelopen jaar voor meerdere studen-
ten GPW een goede stageplek geweest waar studenten 
onderzoek konden uitvoeren. Meer informatie kunt u 
vinden op de website www.praktijkcentrum.org.

Kennisdienstverlening
Kennisdienstverlening voor de opleidingen SPH en 
MWD gebeurt in bijna alle gevallen in combinatie met 
onderzoeksactiviteiten vanuit het lectoraat Samenle-
vingsvraagstukken, bijvoorbeeld de training Netwerk-
ondersteuning aan wijkteams in Zwolle. De advies-
dienstverlening van GPW en GL is ondergebracht in het 
Praktijkcentrum. Dit beoogt een degelijke, conceptuele 
verankering van projecten zowel in onderzoek als wel 
professioneel. Voor verdere informatie verwijzen we 
naar het jaarverslag van het Praktijkcentrum.

Relatie	met	het	werkveld
Er zijn binnen de academie drie werkveldcommissies 
actief: SW, GPW en GL (bij de laatste twee wordt een 
gezamenlijk moment gepland, waarbij een deel alge-
meen 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 voorgelegd vanuit 
de opleiding aan de commissie 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. Vanuit het lectoraat zijn er veel 
contacten met het werkveld, die nadrukkelijk tot stand 
komen in de twee onderzoekslijnen van de Wmo-werk-
plaats. Partners zijn (onder andere) Frion, Mee, RIBW, 
de gemeente Zwolle, Travers, de Stuw, Agathos en de 
stichting Present. Dit zijn met name regionale contac-
ten. Door gezamenlijke participatie van werkveld/onder-
wijs/onderzoek wordt kennisuitwisseling gewaarborgd, 
met name rond transities in het werkveld. De resultaten 
van onderzoek dienen het werkveld en het onderwijs. 
De praktijk van deze transities dient als input voor ons 
onderwijs. Onder andere deze thema’s worden bespro-
ken in de werkveldcommissies.

Met betrekking tot de regionale arbeidsmarkt neemt de 
academie ook deel aan het regionale werkgeversoverleg 
met Werkgeversvereniging Oost-Nederland (WGV Oost).

Relatie	met	andere	opleidingen
De opleidingen van de Academie Social Work & Theo-
logie hebben binnen de hogeschool contact met de 
andere opleidingen op verschillende terreinen. Dit is de 
laatste jaren geïntensiveerd. Inhoudelijk ten aanzien van 
het onderwijs, bijvoorbeeld door het aanbieden van de 
domeinoverstijgende minor ‘samenwerken in het brede 
jeugddomein’, is er gewerkt aan het gezamenlijk vorm-
geven van andere minors samen met de hbo-v. Ook is er 
samenwerking met de andere opleidingen op de gebie-
den van examencommissies, toetsing en kwaliteitszorg 
en inzet van personeel.

Samenwerking
Buiten de hogeschool is er contact met andere hoge-
scholen, onder andere door deelname aan het Landelijk 
Opleidings Overleg van de verschillende opleidingen, 
de sectorraad en collegiale overleggen met bijvoor-
beeld KPZ, Windesheim, Christelijke Hogeschool Ede en 
verschillende ROC’s, zoals Landstede en Menso Alting 
(onder andere ontwikkeling Campus Kind & Educatie). 
Vanuit de opleidingen GPW en GL zijn er contacten 
met de Theologische Universiteiten van Apeldoorn en 
Kampen, onder andere in de samenwerking binnen 
AKZ+. Met Hogeschool Windesheim is er samenwerking 
met betrekking tot de examencommissie. Vanuit de 
Wmo-werkplaats is er samenwerking met Windesheim 
en de Universiteit van Humanistiek. 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 samenwer-
king binnen de programmaraad van de gemeente Zwol-
le, waarin we samenwerken met de gemeente, Windes-
heim, Deltion en Landstede.



57

Ook werken de Academie Social Work & Theologie 
samen in de Campus Kind & Educatie, een samenwer-
king van de KPZ, Landstede, Menso Alting, Landstede 
Kinderopvang en Hogeschool Viaa. De AD Pedagogisch 
Professional wordt bijvoorbeeld aangeboden vanuit 
deze samenwerking.

Kwaliteitszorg
In de Academie Social Work & Theologie is een kwa-
liteitscommissie actief. De commissie bestaat uit een 
voorzitter (onderwijskundige), vertegenwoordigers van 
de verschillende opleidingen, de academiedirecteur en 
een medewerker van de afdeling Kwaliteitszorg van Ho-

geschool 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.

Binnen de kwaliteitscommissie is er in 2017 opnieuw 
gekeken naar de PDCA-cyclus in verband met de invoe-
ring van de nieuwe structuur. Die is aangescherpt waar 
nodig was. Alle medewerkers van de opleiding zijn ge-
dreven en spannen zich ruim voldoende in om kwaliteit 
te leveren. Er heerst een echte kwaliteitscultuur.
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4.1	Wervings-	en	toelatingsbeleid
 
Uitgangspunt bij het werven van nieuwe studenten 
voor Hogeschool Viaa is de juiste student op de 
juiste plek. Eerlijke voorlichting speelt daarbij een 
belangrijke rol. In afstemming met decanen, mentoren 
en studieloopbaanbegeleiders van het voortgezet- 
en middelbaar beroepsonderwijs richten we de 
voorlichting optimaal in. Het belang van de studiezoeker 
staat daarbij voorop.

De werving van studenten leverde in 2017 in totaal 396 
nieuwe studenten op voor Hogeschool Viaa. De oplei-
ding Verpleegkunde kende voor het vierde opeenvol-
gende jaar een numerus fixus. Met de nieuwe instroom 
kwam het totaal aantal studenten op 1485.

Studiekeuze-activiteiten
In 2017 organiseerde Hogeschool Viaa vijf open dagen 
en open avonden voor potentiële studenten. Speciaal 
voor belangstellenden voor de opleiding Verpleegkunde 
hebben we twee extra open avonden georganiseerd. 
Daarnaast heeft een groot aantal belangstellenden 
gedurende het studiejaar gebruikgemaakt van de 
mogelijkheid om deel te nemen aan een proefstudie- of 
meeloopdag. In 2017 hebben we een start gemaakt 
met een speciale aansluitmodule voor VO-scholen. In 
2018 zal deze module verder worden ontwikkeld, omdat 
studiezoekers zich steeds vroeger gaan oriënteren op 
een vervolgopleiding. In 2017 hebben we praktijkdagen 
aangeboden, om zo studiezoekers alvast een indruk te 
geven van het werkveld. De oriëntatie- en mbo-/hbo-
dagen hebben een vervolg gekregen en ook hebben 
Viaa-studenten bij Studiebeurs Zwolle, EO-jongerendag, 
de Huis van Belledag en Opwekking voorlichting 
gegeven of Hogeschool Viaa een gezicht gegeven.

Hogeschool Viaa participeerde in 2017 actief in de 
‘Zw8lse’ een samenwerkingsverband van de Zwolse 
hbo- en mbo-instellingen en de gemeente Zwolle. De 
werkgroepen die onder de Zw8lse vallen hebben tot 
doel Zwolle te promoten als studie- en onderwijsstad, 
bijvoorbeeld door de organisatie van de Studiebeurs 
Zwolle, de onderwijsweken in november en de introduc-
tieweek voor alle Zwolse studenten, de Bruisweek. Ho-
geschool Viaa participeerde dit jaar voor het eerst door 
ouderejaars een actieve rol te geven in de begeleiding 
van nieuwe studenten en deel te nemen aan het Bruis-
programma. Meer informatie over de Bruisweek vindt u 
op www.bruisweek.nl.

Aansluiting	met	vo	en	mbo
In nauw contact met decanen, mentoren en studieloop-
baanbegeleiders van het voortgezet en middelbaar 
onderwijs is gewerkt aan het verbeteren van de aanslui-
ting met Hogeschool Viaa. Daar zijn zowel docenten en 
andere medewerkers van de opleidingen als de afdeling 
Marketing en Communicatie bij betrokken. In de voor-
lichting benaderen we studenten gericht voor het oplei-
dingstraject dat het best past bij hun vooropleiding.
In 2017 hebben we weer een mbo-hbo-dag georgani-
seerd. Dit hebben we gedaan, omdat we van een deel 
van onze oud-mbo’ers horen dat ze best op hebben 
gezien tegen de hbo-studie die ze nu doen. Tijdens de 
mbo-hbo-dag kunnen mbo-belangstellenden kennisma-
ken 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 be-
langstellenden te informeren over de toelatingstoetsen 
op de Pabo: zo weten ze welke stof ze moeten beheer-
sen 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 Academie Social Work & 
Theologie werpt de ‘brugmodule’ voor mbo-studenten 
zijn vruchten af. Ook in het voorjaar van 2017 is deze 
brugmodule aangeboden. Deelnemers vanuit het mbo 
hebben deze module afgesloten met een capaciteiten-
test. Deze studenten zijn in september goed voorbereid 
gestart met hun hbo-studie.

Studiekeuzegesprekken – intakegesprekken
Met het oog op het terugdringen van de uitval zijn ook 
in 2017 intakegesprekken gevoerd met instromende 
studenten. Basis voor zo’n gesprek vormt de motivatie 
van studenten, zoals zij die bij hun inschrijfverzoek aan-
geven. De vragenlijst bij dit verzoek draagt ertoe bij dat 
er een goede voorspelling van de geschiktheid van de 
student kan worden gedaan als het gaat om de voorge-
nomen studie.

Bij het inschrijfproces voor het studiejaar 2017-2018 is 
voor de vierde keer de studiekeuzecheck uitgevoerd, 
mede met het oog op het terugdringen van de uitval. 
Een aspirant-student, die een verzoek tot inschrijving 
doet voor de propedeutische fase van een van de ba-
cheloropleidingen, neemt deel aan de door de hoge-
school aangeboden SKA (Studie Keuze Activiteit). Dat 
geldt overigens niet voor aspiranten die een inschrijfver-
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zoek doen voor de hbo-v voltijd. Daar is een decentrale 
selectieprocedure op van toepassing. Deelname aan 
de studiekeuzecheck is een voorwaarde voor toelating. 
De SKA bestaat uit het invullen van een online formu-
lier met vragen over persoonskenmerken en identiteit 
en het maken van een aantal tests met betrekking tot 
capaciteiten en motivatie. Naar aanleiding van het in-
schrijfverzoek ontvangt de aspirant-student een link die 
toegang geeft tot deze online tests. Daarnaast bestaat 

4.2 Ontwikkeling studentenaantallen

Tabel 1: Aantal studenten per 1 oktober per opleiding

 pabo pabo hbo-v hbo-v sph sph mwd mwd sw sw gpw gpw gl2 gl1 keuze totaal

  Vt dt vt dt Vt dt vt dt vt dt vt dt dt dt jr 

2012 512 77 266 39 174 29 186 30   48 47 17 7 28 1460

2013 507 72 335 80 227 24 207 34   52 42 14  26 1620

2014 495 77 385 93 267 20 230 34   51 35 8  8 1703

2015 430 59 398 120 258 7 203 34   66 32 8   1615

2016 414 62 420 109 229 11 189 38   62 27 7   1568

2017 365 63 413 113 137 6 138 25 100 18 70 26 11   1485

de SKA uit een individueel gesprek of groepsgesprek, 
waarbij onder andere de rapportage van deze tests aan 
de orde komt en waarbij ook wordt ingegaan op de 
motivatie voor de keuze voor Hogeschool Viaa.

Op basis van de ervaringen tot op heden met de stu-
diekeuzeactiviteit zal evaluatie en eventueel bijstelling 
plaatsvinden in 2018.

Grafiek	1:	De	ontwikkeling	van	het	studentenaantal	sinds	1987
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In 2017 waren er 396 inschrijvingen van nieuwe 
studenten (in 2016: 395).

Onder voltijdstudies is de  hbo-v onverminderd 
populair. Het aantal voltijdse inschrijvingen is we-
derom gestegen: van 120 in 2016 naar 125 studen-
ten in 2017. In totaal (deeltijd en voltijd) steeg de 
hbo-v instroom met 7,2%.
Het totaal aantal Pabo-inschrijvingen is gedaald 
met 16,5%. Dit geldt zowel voor de voltijd- (van 94 
naar 78) als voor de deeltijdinschrijvingen (van 21 
naar 18).
Voor Social Work daalde het aantal nieuwe voltijd-
studenten licht van 97 naar 96 inschrijvingen. Het 
aantal deeltijdinschrijvingen steeg van 13 naar 17 
(2,7%).
Ook bij GPW/GL steeg de instroom (ruim 33%).

 2017 2016 2015 2014 2013

Pabo     

voltijd 78 94 89 146 166

deeltijd 18 21 14 30 22

hbo-v     

voltijd 125 120 109 126 124

deeltijd 38 32 51 25 54

MWD     

voltijd zie SW 45 41 81 71

deeltijd zie SW  9 9 12 14

SPH     

voltijd zie SW  52 65 96 93

deeltijd zie SW  4 3 8 6

SW      

voltijd 96 nvt nvt nvt nvt 

deeltijd 17 nvt nvt nvt nvt 

GPW     

voltijd 13 9 20 14 22

deeltijd 10 7 9 7 13

GL     

deeltijd 1 2 6  - 1

Keuzejaar  - -  -  8 26

     

Totaal           

voltijd 312 320 324 471 502

deeltijd 84 75 92 82 110

totaal	 396	 395	 416	 553	 662

Tabel 2: Instroom studenten (eerste keer hoger onderwijs)

Ontwikkeling studenteninstroom
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2012 2013 2014 2015 2016 2017

Het verloop van de totale studenteninstroom is weergegeven in grafiek 2. Hierin is een dalende trend te zien ten 
opzichte van de jaren 2013 en 2014. Wanneer hierbij eerdere jaren zouden worden betrokken, is sprake van een 
consistente daling van het aantal inschrijvingen sinds 2010. Hieronder is de instroom van de afgelopen jaren samen-
gevat in grafiek 2.

Grafiek	2:	Instroom	Hogeschool	Viaa	2012-2017
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Bindend afwijzend studieadvies

Uit de jaarverslagen van de examencommissies blijken de volgende aantallen:

Tabel 3: Bindend afwijzend studieadvies

 2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013

hbo-v vt 10 15 14 21 1

hbo-v dt 1 3 3 2 10

Pabo vt 4 2 17 18 19

Pabo dt 1 4 1  2 1

Pabo Universitair - 2 0  1 1

Pabo Onderwijs Assistent - - -  8 10

Pabo vwo route 0 0 0  2 2

Pabo Opleiden in de School 1 0 0  5 0

GPW vt 1 5 7 4 1

GPW dt 0 2 7 0 0

SPH vt 5 12 19 6 6

SPH dt 0 0 0 1 1

MWD vt 3 3 14  11 6

MWD dt 0 1 3  1 1

Totaal	 26	 49	 85	 82	 45

Ten opzichte van 2013-2014 en 2014-2015 is een sterke 
daling te zien in de totalen van het aantal afgegeven 
bindend afwijzende studieadviezen. Dit vindt mede zijn 
oorzaak in het feit dat het CvB, naar aanleiding van een 
uitspraak van het CBHO (College van Beroep voor het 
Hoger Onderwijs), op 1 juni 2016 het spoedbesluit heeft 
genomen per direct de tweejaarseis te laten vervallen 
die werd gehangen aan de voorwaardelijke studieadvie-
zen. Feitelijk komt dit erop neer dat het voorwaardelijk 

positief advies dat studenten hadden gekregen in 2014-
2015 is omgezet naar een positief advies.
Zij hadden eind 2014-2015 namelijk al minimaal 50 ECTS 
en misten geen BSA-modules. Hiermee voldoen zij dus 
met terugwerkende kracht aan de BSA-eisen die Hoge-
school Viaa in haar OER stelt aan de studenten. Dit geldt 
ook voor studenten die hun propedeuse nog niet had-
den behaald en daarmee onder de oude regeling een 
bindend afwijzend studieadvies hadden gekregen.

*: de cijfers zijn niet helemaal vergelijkbaar met de voorgaande jaren, omdat er vanaf 2015-2016 voor gekozen is 
deze cijfers op te nemen in de jaarverslagen van examencommissies per studiejaar en niet meer per kalenderjaar, 
zoals voorheen.
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4.3 Studentendecanaat
 
De twee studentdecanen (samen 0,8 fte) bieden studen-
ten begeleiding en de organisatie advies en ondersteu-
ning op het beleid op de terreinen van studeerbaarheid 
en studeren met een functiebeperking.

Begeleiding
De missie van de studentendecaan is om studenten 
te begeleiden op weg naar ontspannen studiesucces. 
Die begeleiding is voor studiegerelateerde problemen, 
maar ook voor persoonlijke problemen die het stude-
ren in de weg staan. In 2017 nam de begeleiding op-
nieuw toe, zowel kwantitatief als qua intensiteit.

Tabel 5: Aantal studenten

Opleiding Aantal studenten Totaal aantal studenten opleiding Percentage naar studentendecaan

Social Work 140 406 34,4%

Verpleegkunde  89 526 16,9%

Theologie 27 107 25,2%

Pabo 53 428 12,4%

Totaal 309 1467 21%

Gemiddeld voeren we 2,3 gesprekken per student. Bij 
Social Work, waar een hoog percentage van de studen-
ten een gesprek heeft, zijn dit niet heel veel gesprekken 
en ligt dit gemiddelde lager. De duur van de begeleiding 
is divers, soms is één faciliterend of informerend ge-
sprek voldoende en soms is er regelmatig contact met 
de student gedurende het hele studiejaar.

Kwalitatief
De meeste studenten die langskomen kampen met 
(dreigende) studievertraging. Dit komt zowel door stu-
diegerelateerde als door persoonlijke omstandigheden. 
We zien namelijk een trend dat er steeds meer studen-
ten zijn die kampen met psychische problemen en grote 
stress en burn-out verschijnselen. Deze cijfers komen 
ook landelijk terug binnen het hoger onderwijs.

Theologie blijft opvallend hoog, maar groeit net als 
Social Work niet. De totalen zijn met zo’n 15% gestegen 
en die stijging komt volledig door de Pabo en Verpleeg-
kunde. Onze verklaring is dat dit bij de hbo-v komt door 

de afname van de individuele gesprekken met PPO-do-
centen en bij de Pabo door de toegenomen bekendheid 
van de studentendecaan bij de studenten en docenten.

Kwantitatief

Tabel 4: Aantal gesprekken

Opleiding Aantal gesprekken % totaal aantal gesprekken

Social Work 217 30%

Verpleegkunde  187 26%

Theologie 135 19%

Pabo 176 25%

Totaal 715 100%
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Financiën als gevolg van studievertraging zijn ook be-
langrijk geweest in 2017. Aan DUO werden 58 aanvra-
gen gedaan voor extra studiefinanciering als gevolg van 
studievertraging. Dat is geen grote stijging. Dit zagen 
we wel in de aanvragen voor het Viaa profileringsfonds, 
met 18 aanvragen dit jaar.

Advies en beleid
In 2017 is het studentendecanaat weer meer op zoek 
gegaan naar de aansluiting op de doelen van de ho-
geschool als geheel. Begeleiding is een belangrijke 
kwaliteit van Hogeschool Viaa. In een presentatie en 
overleg met het Beleidsoverleg werd besloten tot een 
onderzoek naar de rol van begeleiding en het effect op 
studie-uitval. Dit onderzoek is lopende.
Wat betreft de aanvraag van voorzieningen zijn de 
processen voor alle academies in samenspraak met de 
afdeling Kwaliteit verhelderd voor de adviserende rol 
van de studentendecaan in het melden en beoordelen 
van persoonlijke omstandigheden en de causaliteit voor 
studievertraging of aanpassingen.

4.4 Handicap en studie
 
Studeren is voor iedereen. En een hogeschool heeft de 
wettelijke plicht om de toegankelijkheid van het onder-
wijs voor studenten met een functiebeperking zo goed 
mogelijk vorm te geven. Om dit verder te verbeteren 
heeft het Beleidsoverleg in juni 2017 ingestemd met het 
visiedocument voor deze studenten. Daarin staat: ‘Viaa is 
een sociale omgeving waarin studenten met een functie-
beperking zich begrepen voelen en de ruimte voelen zich 
te kunnen ontwikkelen. Waar de extra benodigde aan-
dacht principieel vanzelfsprekend wordt gevonden.’ Om 
het studiesucces te verhogen en onnodige vertraging te 
voorkomen, kunnen studenten met een functiebeperking 
vanaf het moment van hun keuze voor Hogeschool Viaa 
zo nodig een beroep doen op extra begeleiding, voor-
zieningen of aanpassingen. Een belangrijke plek, zonder 
beoordeling, is daarvoor die bij de studentendecaan.

Drie speerpunten zijn hiervoor geformuleerd:
•  Passende voorzieningen op maat: Voor iedere student 

worden goed onderbouwd op individueel niveau voor-
zieningen toegekend.

•  Relevante aanpassingen: Uitgangspunt is dat eindter-
men en inhoud van de opleidingen niet worden ver-
anderd, maar dat in proces en vorm veel kan en mag 
worden aangepast.

•  Begeleiding: Een veilige, vertrouwde plek die laag-
drempelig is en waar betrokken professionals de stu-
dent ondersteunen.

Het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI) kwam 
in het Rapport Studeren met een functiebeperking 2017 
met een mooie tweede plaats landelijk qua scores die 
studenten gaven. Op alle onderdelen scoorde Hoge-
school Viaa significant bovengemiddeld. Het begrip van 
docenten en de begeleiding, al vanaf voorlichting en 
intake, wordt hoog gewaardeerd. We zijn daar blij mee, 
omdat we daar veel in hebben geïnvesteerd door een 
betere informatievoorziening op de website, kortere 
lijnen met instroomcoördinatoren en studenten in een 
eerder stadium (liefst al voor de start van de studie).

Concreet is in 2017 ingezet op de informatievoorziening. 
De informatie op intranet en internet over studeren met 
een beperking is beter vindbaar en vollediger. En stu-
denten worden door de studentendecanen op diverse 
momenten persoonlijk of per mail geïnformeerd over 
relevante onderwerpen.

4.5 Rechtsbescherming studenten

Studenten en medewerkers van Hogeschool Viaa mogen 
bij een geschil of klacht rekenen op een onafhankelijke 
beoordeling en een rechtvaardige uitspraak.

College	van	Beroep	voor	de	Examens	
Het College van Beroep voor de Examens heeft in 2017 
geen beroepsschriften ontvangen (in 2016 twee, in 
2015 twee).

Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs
Conform artikel 7.68 WHW kan een instelling voor bij-
zonder onderwijs een College van Beroep instellen voor 
studenten. In het verleden is hier door Hogeschool Viaa 
gebruik van gemaakt. Echter, gelet op de zeer geringe 
mate waarin daar gebruik van werd gemaakt, is in 2012 
besloten dit ‘eigen’ college niet langer in stand te hou-
den.
Studenten van Hogeschool Viaa worden sinds 2012 voor 
beroepsmogelijkheden doorverwezen naar het College 
van Beroep voor het hoger onderwijs in Den Haag. Noch 
in 2017 noch in voorgaande jaren zijn er zaken voorge-
legd aan dit college.

Loket klachten, bezwaar en beroep
Het Loket klachten, bezwaar en beroep registreert bin-
nengekomen klachten en ziet erop toe dat deze worden 
afgehandeld. Daarnaast verschaft het loket studenten 
informatie over het indienen van een klacht en het 
opstellen van een formeel klaagschrift.
In 2017 werd het loket vier keer benaderd met een 
klacht. Twee klachten werden op verzoek van de kla-
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gers behandeld in een formele klachtenprocedure. 
Een klacht werd gegrond verklaard. De klager heeft 
genoegdoening ontvangen. De andere klacht werd noch 
gegrond, noch ongegrond verklaard. De betreffende 
opleiding kreeg desondanks een verbeteradvies.
De twee klachten die informeel behandeld werden, 
betroffen de sluiting van het restaurant tijdens de ver-
bouwing, en de sluiting van de aula bij evenementen. 
Ter vergelijk: in 2016 betrof het twee klachten, in 2015 
één klacht.
Studenten en medewerkers van Hogeschool Viaa mo-
gen bij een geschil of klacht rekenen op een onafhanke-
lijke beoordeling en een rechtvaardige uitspraak.

Geschillenadviescommissie
Voor studenten is er nog de Geschillenadviescommissie 
(conform WHW artikel 7.63a). Deze commissie heeft 
zich in het verslagjaar gebogen over één bezwaarschrift 
met betrekking tot de decentrale selectieprocedure van 
de hbo-v (in 2016 werden geen bezwaren ingediend, in 
2015 drie, in 2014 één).

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 eerstejaars-

studenten;
•  gedragsregels medewerkers die verder zijn vormgege-

ven en besproken in het Beleidsoverleg.

De vertrouwenspersonen hebben regelmatig overleg 
met studentbegeleiders. Uit het jaarverslag van de 
vertrouwenspersonen blijkt dat zij in 2017 geen klach-
ten hebben ontvangen (in 2016 niet één, in 2015 één. 
Daarnaast ontvingen zij negen meldingen (in 2016 
drie, in 2015 vijf). Daarbij ging het om gevoelens van 
sociale onveiligheid op de werkplek of spanningen rond 
studenten met psychische problemen. De vertrouwens-
personen kregen vier procedurevragen (in 2016 drie, 
in 2015 zes) en veertien overige vragen. De categorie 
‘overig’ omvat voornamelijk activiteiten met een hulp-
verlenend karakter (bijvoorbeeld 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 naar hulp zoeken. De vertrouwens-
persoon luistert en bespreekt met de student hoe de 
problemen aangepakt kunnen worden. In een aantal 
gevallen wordt gezocht naar specialistische hulp en 
wordt de student doorverwezen.

4.6 Financiële ondersteuning

In het Algemeen deel van het Studentenstatuut van 
Hogeschool Viaa is beleid geformuleerd met betrekking 
tot het profileringsfonds. Het profileringsfonds biedt 
financiële ondersteuning aan studenten op grond van 
artikel 7.51 WHW. In 2017 zijn achttien aanvragen in-
gediend (in 2016 vijf, in 2015 zeven, in 2014 vier) en 
gehonoreerd. Bijdragen zijn verleend op grond van de 
volgende redenen:
•  vertraging opgelopen wegens persoonlijke omstandig-

heden (negen keer, waarvan één pas gedurende 2018 
wordt uitgekeerd);

•  bestuursfunctie (acht keer, waarvan één voorlopig);
•  onvoldoende studeerbare opleiding (één keer).

De financiële gegevens zijn opgenomen in hoofdstuk 
9, Financiën. Het aantal ondersteunde studenten dat 
hier genoemd wordt, kan enigszins afwijken van het in 
2017 toegekende aantal aanvragen. Dit komt doordat de 
ondersteuning aan studenten vaak wordt toegekend in 
een bepaald kalenderjaar, maar qua uitkering doorloopt 
tot in het daaropvolgende kalenderjaar.

4.7 Studentenpastoraat

Hogeschool Viaa heeft twee studentenpastores in dienst 
die samen 0,6 fte formatie hebben. In de periode van 
januari t/m juni is er een stagiaire geweest bij het Stu-
dentenpastoraat.
In de introductieperiode voor nieuwe studenten zijn er 
veertien introductielessen gegeven.
In 2017 is de cursus ‘Geloof en Identiteit’ twee keer 
gegeven, hier hebben in totaal vijftien studenten aan 
deelgenomen. Er is tevens een nieuwe cursus ontwik-
keld en gestart over `Rouw en rouwverwerking’, deze 
cursus is één keer gegeven. Hier hebben in totaal zeven 
studenten aan deelgenomen.

Gedurende het jaar zijn er 84 studenten begeleid door 
de studentenpastores. In totaal hebben er 346 gesprek-
ken plaatsgevonden. Dat is gemiddeld iets meer dan vier 
gesprekken per student.
Hieronder een overzicht welke onderwerpen de bege-
leiding betrof. Sommige studenten zijn op meerdere 
thema’s begeleid.
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Tabel 6: Thema’s  

1- Psychisch en sociaal functioneren 50
2- Zelfbeeld 40
3- Verlies/rouwverwerking 22
4- (Homo)seksualiteit 3
5- Seksueel misbruik 5
6- Verslaving 4
7- I.v.m. relatie (met niet-gelovige partner) 13
8- Gezinssituatie 20
9- Levens- en geloofsoriëntatie 12
10- Overig (bijv. studietwijfel, ziekte, stress) 3

4.8 Alumni
 
De relatie van Hogeschool Viaa met haar studenten 
stopt niet na het afstuderen. Vanaf dat moment wordt 
deze nieuwe professional gezien als waardevolle alumni 
en betrokken bij de wijze waarop Viaa het onderwijs wil 
vormgeven, de relatie met het werkveld onderhoudt en 
de wederzijdse uitwisseling van kennis wil beïnvloeden. 
In het alumnibeleid heeft Hogeschool Viaa als uitgangs-
punt een levenslange relatie te willen onderhouden met 
afgestudeerden. Deze relatie moet voor de alumni een 
meerwaarde hebben op kennis- en netwerkniveau.
Hogeschool Viaa hanteert een decentraal alumnibeleid, 
dat door de verschillende opleidingen/academies zelf 
wordt ingevuld. In 2017 werkten de opleidingen 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 alum-
ni en verzorgen nieuwsbrieven.

Educatieve	Academie
We zien alumni als de ambassadeurs van onze opleiding. 
Met een steeds groter deel van onze alumni onderhou-
den we intensieve contacten, omdat zij als mede-opleider 
fungeren van onze studenten. Ook worden alumni actief 
benaderd om zitting te nemen in kenniskringen, pilots, 
werkplaatsen die we opzetten om gezamenlijk te werken 
aan versterking van onderwijskundige thema’s. Daarnaast 
blijkt dat een deel van de alumni na een inwerkperiode in 
het onderwijs een vervolgstap wil zetten qua opleiding. 
Dat biedt mogelijkheden voor instroom in de master-
opleidingen die wij aanbieden in samenwerking met 
partners. De toegenomen eisen met betrekking tot de 
registratie in het lerarenregister biedt mogelijkheden om 
aanvullende trainingen te verzorgen op post-hbo-niveau 
voor onze alumni. Studenten die afstuderen worden 
middels een flyer geïnformeerd over de alumnigroep met 
de vraag zich actief aan te melden op LinkedIn.

Academie Health Care
Onze alumnigroep op LinkedIn bestaat uit 259 leden 
en groeide in 2017 ook gestaag verder. Er wordt vooral 
met elkaar gecommuniceerd binnen die LinkedIn-groep. 
Dit geeft mogelijkheden om alumni te bereiken en ken-
nis met elkaar te delen. Daarnaast is er een algemeen 
alumnibestand met duizend leden. Dit (mail)bestand 
wordt actueel gehouden.
Binnen de Academie Health Care heeft een docent de 
regie met betrekking tot het alumnibeleid en de afstem-
ming met de groep Alumni Actief. Dit is een groep van 
drie oud-studenten die sinds 2016 actief zijn in het orga-
niseren van activiteiten en het informeren van de alum-
nigroep. Ook denken zij mee over de onderwerpen voor 
de nieuwsbrief. Eenmaal per twee maanden is er contact 
tussen deze groep ‘Alumni Actief’ en de alumnicoördina-
tor van de opleiding. Studenten die afstuderen worden 
middels een flyer geïnformeerd over de alumnigroep 
met de vraag zich actief aan te melden op LinkedIn. In 
2017 is er een alumniavond geweest over LEAN werken, 
geleid door een alumni en over het BN2020 beroeps- en 
opleidingsprofiel. Een aantal alumni heeft in 2017 een 
blok onderwijs gedoceerd, als vervanger bij zwanger-
schapsverlof van docenten.
Tot slot zijn alumni betrokken bij het ontwikkelen van 
het nieuwe curriculum. Een groep van vijf à zes oud-stu-
denten denkt mee in de ontwikkeling van onderwijs-
eenheden. Zij lezen mee en geven feedback op de 
inhoud en schrijven praktijkgerichte casuïstiek voor de 
verschillende modules. Dit zijn alumni die in verschillen-
de onderdelen van de zorg werkzaam zijn en ons dienen 
met actuele kennis van de praktijk.

Academie Social Work & Theologie
De opleiding Social Work onderhoudt contact met 
hun alumni door middel van het SW-alumninetwerk. 
Hiervoor bestaat een netwerkbestuur. Het bestuur on-
derhoudt de SW-alumnigroep op Facebook en LinkedIn. 
Beide groepen hebben ongeveer driehonderd leden. 
Er wordt in toenemende mate gebruikgemaakt van de 
betreffende groepen, ook steeds meer voor het delen 
van vacatures. Ook bij de opleidingen GPW en GL is er 
verder gewerkt aan het opzetten van een goed alumni-
netwerk. Alumni van Social Work & Theologie worden 
ingezet bij gastcolleges en activiteiten van kwaliteitszorg 
en voorlichting. Jaarlijks wordt er een alumnibijeen-
komst gehouden. Voor Social Work was er één in sep-
tember 2017 tijdens Viaa Open en voor Theologie staat 
er begin 2018 één gepland.



7070

Personeel

Hoofdstuk 5



7171



72



73

5.1 Personeelsbeleid 
 
Algemeen
Jaarlijks plaatsen interne en externe ontwikkelingen 
Hogeschool Viaa voor diverse uitdagingen op het ge-
bied van personeelsbeleid. De onbalans in groei dan 
wel krimp van studentenaantallen per academie zorgen 
voor een mismatch qua formatie en qua kennis en 
vaardigheden. Het opschuiven van de AOW-leeftijd laat 
zich voelen en vraagt om een hernieuwde kijk op ouder 
wordende personeelsleden. De Wet Werk en Zekerheid 
– van kracht sinds 2015 en de gevolgen zijn ook weer 
merkbaar in 2017 vooral als het gaat om de behoefte 
aan flexibiliteit van de personeelsformatie. Veel inge-
zette, bijzondere soorten van verlof, zoals studie- en 
zwangerschapsverlof, vroegen om vervanging. De extra 
werkzaamheden die zijn gedaan rondom de innovatie 
en de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs 
maakten extra inzet van zittend of nieuw personeel 
noodzakelijk. Het zijn belangrijke (voor)investeringen 
voor de toekomst van de opleidingen.

Dat Hogeschool Viaa zich al jaren kenmerkt door een 
goede kwaliteit van onderwijs bleek in 2017 weer uit de 
Keuzegids Hoger Onderwijs en de jaarlijkse uitgave van 
Elsevier Beste studies. Om dat blijvend te kunnen reali-
seren is het nodig dat alle medewerkers zich enthousi-
ast willen blijven inspannen voor de kwaliteit. De doe-
len die worden gesteld kunnen we immers alleen halen 
met de inzet van allen. Dat vraagt om bezielde profes-
sionals die zich willen verbinden aan de Viaa-missie en 
-doelstellingen en die zich willen blijven ontwikkelen. 
Er wordt jaarlijks een groot beroep gedaan op de pro-
fessionaliteit en inzet van onze medewerkers. Van ieder 
wordt veel gevraagd. Dat vraagt omgekeerd om goed 
werkgeverschap als we als hogeschool een aantrekkelij-
ke werkgever willen blijven. Het sociaal beleid is daarom 
een punt dat blijvend aandacht nodig heeft en 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 optimaal kunnen inzetten en ontwik-
kelen. Het beleid met betrekking tot Professionalise-
ring en Duurzame Inzetbaarheid zijn daarbij de meest 
aangewezen HR-instrumenten (zie hierover verder de 
paragraaf '5.5 Professionalisering, scholing en promotie-
trajecten', pag. 78).

5.2 Personeelsbestand: 2017 in cijfers

Tabel	1:	Aantallen	medewerkers	(excl.	politiek	verlof,	peildatum	31	december	2017

Jaar 2017 2016 2015 2014 2013

Aantal medewerkers 237 239 243 233 214

Tabel	2:	Aantallen	fte’s	(excl.	politiek	verlof,	peildatum	31	december	2017)

Jaar 2017 2016 2015 2014 2013

Aantal fte’s  145 148 155 146 139
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Het aantal medewerkers in vaste of tijdelijke dienst is 
licht gedaald in vergelijking met 2016 (0,8%). Datzelfde 
geldt ook voor het aantal fte’s (2%). De oorzaak ligt in de 
daling van het totaal aantal studenten. Het is noodza-
kelijk om het personeelsbestand daarop aan te passen. 
Om de personele kosten in de hand te houden, zijn ac-
tiviteiten verricht om een haalbare docent-studentratio 
te bereiken. De daling van de formatie is gerealiseerd 
via natuurlijk verloop. Op peildatum 31 december 2017 
waren er drie medewerkers in dienst via Randstad Pay-
roll Solutions. Gezamenlijk hadden zij een formatie van 
1,3 fte. Op hetzelfde moment in 2016 waren dat twee 
medewerkers, met een formatie van 0,6 fte.

Verdeling	medewerkers	in	vaste	en	tijdelijke	dienst
Hogeschool Viaa heeft behoefte aan een zekere mate 
van flexibiliteit (minimaal 10%) als het gaat om de 
personeelsformatie. Met een flexibele schil kunnen 
fluctuaties van allerlei aard opgevangen worden en 
binnen de academies is behoefte aan specialismen uit 
het werkveld. Elk jaar worden mensen vanuit het werk-
veld benoemd voor een periode van maximaal enkele 

maanden voor een kleine werktijdfactor voor bepaalde 
onderwijseenheden. Daarnaast worden nieuwe me-
dewerkers eerst voor bepaalde tijd aangenomen bij 
aanvang van hun dienstverband. Na verloop van een à 
twee jaar ontvangen deze medewerkers al dan niet een 
vast dienstverband, naar gelang het functioneren en de 
behoefte in de formatie.

Voor ziektevervanging en tijdelijke extra werkzaamhe-
den (zoals bij de vernieuwing van curricula) wordt, naast 
tijdelijke contracten, ook gebruikgemaakt van tijdelijke 
uitbreidingen op arbeidsovereenkomsten voor onbe-
paalde tijd.

Op 31 december 2017 was 14,1 fte van de totale per-
sonele omvang in enige vorm meer of minder tijdelijk 
van aard. Dat is 9,7% van het totale aantal fte (in 2016: 
11,1%, in 2015: 13,8% en in 2014: 16,6%). Dat is minder 
dan het geambieerde minimale percentage van 10%. 
De oorzaak daarvoor is dat er sprake is van een lichte 
krimpsituatie waardoor er iets minder gebruik wordt 
gemaakt van tijdelijk personeel.

Grafiek	1:	Medewerkers	in	fte’s	en	aantallen

Grafiek	2:	Medewerkers	met	dienstverband	voor	bepaalde	tijd	in	2014-2017
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Verdeling	fulltime/parttime
Het aantal fulltimers zien we door de jaren steeds ver-
der dalen. De laatste jaren zet de daling sterker in. De 
oorzaak is onder andere dat er fulltimers met pensioen 
zijn gegaan of aan het einde zijn gekomen van hun ou-
derenregeling en daardoor met deeltijdontslag dan wel 
met deeltijdpensioen zijn gegaan. Als we de trendlijnen 

Verhouding man-vrouw
De trend die begon in 2007 – namelijk dat het vrouwe-
lijk deel van het totale personeelsbestand groter is dan 
het mannelijk – leek zich te stabiliseren in 2016, maar 
zet zich in 2017 toch weer enigszins voort. Het onder-
wijzend personeel is qua man-vrouwverhouding wel 
beter in evenwicht, maar het aantal vrouwen stijgt wel 
van 55% naar 58%. Waar mogelijk wordt op een even-
wichtige verhouding gestuurd om studenten voldoende 
m/v-diversiteit te bieden.

in grafiek 3 volgen, dan zien we dat stijging van het 
aantal dienstverbanden tussen de 0,5 fte en 0,75 fte 
sinds dit jaar niet verder doorzet, maar de daling van 
het aantal fulltimers wel. De gemiddelde omvang per 
dienstverband is licht gedaald: van 0,62 fte in 2016 naar 
0,61 fte in 2017.

Als je de verhouding man-vrouw bekijkt op formatie-
niveau, dan is de verhouding anders. Het percentage 
mannelijke medewerkers bedraagt 35% en bezet 42% 
van de totale formatie. De fulltimers zijn voor 80 % 
mannen met een gemiddelde leeftijd van bijna 51. De 
gemiddelde leeftijd van fulltime vrouwen is ruim 49. Het 
zijn dus voornamelijk oudere werknemers die voor een 
fulltime baan kiezen. Vrouwen kiezen het vaakst voor 
een dienstverband tussen de 0,5 fte en de 0,75 fte.

Tabel	3:	Verdeling	fulltime/parttime	in	fte	2013-2017

Omvang dienstverband  2017 2016 2015 2014 2013

Fulltime 44,0 50,0 59,0 60,0 59,0

>= 75% en < 100% 33,0 30,2 32,8 25,7 24,6

>= 50% en < 75% 50,2 50,7 46,5 43,3 40,9

> 0% en < 50% 18,2 17,1 16,8 16,9 14,1

Totaal	 145,4	 148,0	 155,1	 145,9	 138,6

Grafiek	3:	Verdeling	van	aantallen	fulltime/parttime	in	%	2013-2017
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Grafiek	4:	Man/vrouw	naar	functie

Grafiek	5:	Ontwikkeling	verhouding	man/vrouw	2005-2017

Grafiek	6	en	7:	Verhouding/leeftijd	man/vrouw	per	formatieomvang
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Leeftijdsopbouw	personeel	Viaa
De gemiddelde leeftijd over 2017 bedroeg ruim 46,6 
jaar. Dat betekent dat de gemiddelde leeftijd sinds jaren 
weer iets is gezakt (46,8 in 2016). Wat opvalt, is het 
relatief ‘oudere’ mannelijke personeelsbestand binnen 

5.3 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 verantwoorde-
lijk voor preventieve maatregelen om ziekte zoveel als 
mogelijk te voorkomen. De gesprekscyclus is daarbij het 

het onderwijzend personeel en het relatief ‘jongere’ 
vrouwelijke personeelsbestand binnen dezelfde cate-
gorie. De gemiddelde leeftijd binnen de categorieën OP 
(47 jaar) en OBP (46 jaar) verschilt een jaar.

meest aangewezen instrument. Het arbeidsgerelateerde 
zorgpakket Livvit (van Zilveren Kruis Achmea) wordt 
vaak preventief ingezet.
Het ziekteverzuimpercentage is bij de mannen gedaald 
en bij de vrouwen gestegen. Het totale verzuim is licht 
gedaald ten opzichte van 2016. De verzuimfrequentie is 
in 2017 gezakt ten opzichte van 2016 (van 0,72% naar 
0,62%). Dat betekent dat ongeveer vier op de tien me-
dewerkers zich niet heeft ziek gemeld in 2017.

Grafiek	8:	Leeftijdsopbouw	personeel	Hogeschool	Viaa
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5.4 Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden

Algemeen
Het arbeidsomstandighedenbeleid is gericht op optima-
le arbeidsomstandigheden, zodat de veiligheid en de 
gezondheid van de medewerkers van Hogeschool Viaa 
zoveel 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 heeft eenmaal vergaderd in 2017. 
Doel van de Arbocommissie is het integraal verder ont-
wikkelen en uitwerken van de thema’s arbeidsomstan-
digheden, veiligheid en duurzaamheid. Op de agenda 
stond het voornemen om het verzuimbeleid te vernieu-
wen. Het concept nieuwe verzuimbeleidsdocument ligt 
inmiddels ter instemming bij de personeelsgeleding van 
de MR.

Inclusief	werkgeverschap	–	participatiewet
Hogeschool Viaa ziet vanuit de visie- en missiegedachte 
zichzelf als organisatie die voorop wil lopen als het gaat 
om inclusief werkgeverschap. We streven ernaar om 
in 2024 negen mensen in dienst te hebben die ingezet 
worden naar vermogen. We hanteren actief beleid om 
te komen tot een divers personeelsbestand waarin ook 
mensen met een zogenaamde beperking een plaats 
hebben. Om dat goed te kunnen doen is samenwerking 
gezocht met een organisatie die daarbij kan ondersteu-
nen. Onder het motto ‘langzaam maar zeker’ proberen 
we jaarlijks een collega te plaatsen uit het doelgroe-
penregister. In 2017 heeft een proefplaatsing geleid tot 
een arbeidsovereenkomst. Het aantal arbeidsovereen-
komsten waarbij sprake is van een arbeidsbeperking is 
daarmee gegroeid tot vijf.

Livvit
Het arbeidsgerelateerde pakket Livvit draagt sterk bij 
aan goede arbeidsomstandigheden. Er is in totaal ze-
ventien keer gebruik van gemaakt in 2017. Er zijn drie 
medewerkers naar de 3-daagse leefstijltraining geweest 
en twee medewerkers hebben mentale coaching gehad. 
Vijf medewerkers konden via het bedrijfsgebonden 
budget een beeldschermbril aanschaffen en twee me-
dewerkers hebben deelgenomen aan een loopbaanon-
derzoek. Taxivervoer voor woon-werkverkeer is in 2017 
slechts één keer ingezet.
Op teamniveau hebben in totaal 25 deelnemers deelge-
nomen aan drie verschillende trainingen op het gebied 
van werkdrukreductie voor medewerkers en er is één 
training geweest voor leidinggevenden m.b.t. werkdruk.

Bedrijfsarts
In het kader van ziekteverzuim zijn dertien medewer-
kers door de bedrijfsarts begeleid in 2017 (dat zijn er 
drie minder dan in 2016 en acht minder dan in 2014 en 
2015). Bij zeven van hen was sprake van verminderde 
psychische belastbaarheid. Bij één van hen was dat 
gedeeltelijk arbeid-gerelateerd. 
Twee medewerkers zijn naar het preventief medisch 
spreekuur geweest.

In 2017 is gestart met een andere manier van verzuim-
begeleiding. Naast de bedrijfsarts wordt er structureel 
en arbeidsdeskundige ingezet. De arbeidsdeskundige 
is een geregistreerd en gecertificeerd professional en 
adviseert de leidinggevenden, werknemers en P&O ten 
aanzien van de re-integratie in het kader van de belas-
ting versus belastbaarheid. De arbeidsdeskundige heeft 
gemiddeld eens per zes weken spreekuur voor leiding-
gevenden die daarbij – indien relevant – werknemers 
uitnodigt voor een driegesprek met de arbeidsdeskun-
dige. Dat kan gebeuren tijdens een ziekteproces, maar 
ook preventief.
Tevens kan de arbeidsdeskundige adviseren of en 
wanneer een bezoek aan de bedrijfsarts zinvol is. De 
arbeidsdeskundige kan adviseren bij het formuleren van 
de vraagstelling aan de bedrijfsarts voor het spreekuur. 
De arbeidsdeskundige is geen medicus, maar een speci-
alist op het terrein van belasting en belastbaarheid.
In 2017 heeft één medewerker een WIA-uitkering aan 
moeten vragen, deze is ook toegewezen.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
Er is in 2017 geen MTO geweest. Wel is het MTO van 
einde 2016 gemonitord binnen de afdelingen. In de 
tweede helft van 2017 heeft de midterm-review plaats-
gevonden. De afgesproken acties zijn per afdeling geë-
valueerd en eventueel bijgesteld.

Werkdruk
Omdat er 2017 geen MTO is geweest, zijn er over het 
verslagjaar geen formele cijfers beschikbaar over de 
werkdruk in Hogeschool Viaa. Dat wil niet zeggen dat 
werkdruk geen onderwerp van gesprek is geweest. Zie 
ook de paragraaf over de inzet van het arbeidsgerela-
teerde pakket Livvit.

5.5	Professionalisering,	scholing	en	promotietrajecten

Professionalisering is een belangrijk onderdeel van het 
personeelsbeleid. Het is een structureel onderwerp van 
gesprek in de beoordelingscyclus en uiteraard wordt 
er ook buiten die cyclus om over gesproken. In de cao 
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hbo is overeengekomen dat 6% van het getotaliseerde 
jaarinkomen besteed moet worden aan professionali-
sering. 3% daarvan wordt besteed aan het basisrecht in 
uren. Die krijgt elke medewerker per jaar om zijn/haar 
bekwaamheid op peil te houden. 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.

Het getotaliseerde jaarinkomen (brutosalaris + vakan-
tie-uitkering en eindejaarsuitkering) bedroeg in 2017
€ 8.374.766,-. Onderstaand overzicht geeft de bestede 
gelden weer, verdeeld over de categorieën. Het percen-
tage van 3% (€ 251.243,-) is niet helemaal gehaald.

Tabel 5: Professionalisering, bestede gelden

Out-of-pocketkosten professionalisering 2017 
 
Professionalisering verplicht  50.598,00

Professionalisering niet verplicht  155.282,00

Congressen / symposia / conferenties enz.  15.812,00

Lidmaatschappen beroepsverenigingen 4.269,00

reis- verblijfskosten  39.553,00

Studiematerialen  4.474,00

TOTAAL	 269.988,00

Totaal	meetellend	in	cao	verplichting		 219.390,00
 
Jaarinkomen Viaa 2017 8.374.766,00

3% van jaarinkomen is  251.243,00
 
Besteed percentage  2,62

Er zijn in 2017 ruim 19.500 uren ingezet voor professi-
onalisering. Dit is 12.100 uren meer dan het basisrecht 
van 7.400 uren.

Facilitaire- en Stafdiensten
Binnen de diensten heeft een veelheid aan scholingsac-
tiviteiten plaatsgevonden. We noemen er een aantal:
•  Drie medewerkers – uit zowel facilitaire- als stafdien-

sten – volgden in 2017 een (meerjarige) opleiding.
•  Een aantal medewerkers volgde een (coaching)traject 

in het kader van persoonlijke effectiviteit.
•  Meerdere medewerkers hebben een herhaal work-

shop gevolgd op het gebied van timemanagement en 
productief denken.

•  Er hebben bijblijftrainingen plaatsgevonden op diverse 
vakgebieden, zoals ICT, financiën, marketing, informa-

tiemanagement, kwaliteit en personeels- en salarisad-
ministratie.

•  Er zijn diverse congressen en conferenties bezocht, 
zoals het Symposium for the Marketing of the Higher 
Education, een internationale studiereis georganiseerd 
voor informatiespecialisten van hogescholen en uni-
versiteiten.

•  De manager Facilitaire Dienst is geprofessionaliseerd 
op het gebied van veiligheid en crisisbeheer. Tevens 
neemt hij deel aan de netwerkorganisatie Fier.FM.

•  De manager Stafdiensten maakt deel uit van een ken-
niskring van het Nederlands Instituut voor Kennisover-
dracht (INVK).
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Educatieve	Academie
In het kader van het nieuwe curriculum is een nieuw on-
derwijsleerconcept ingevoerd, VOL: Vormend en Onder-
zoekend Leren. Een groot deel van de beschikbare tijd 
voor professionalisering is besteed aan het zich eigen 
maken van het hanteren van dit concept in begeleiding 
van de studenten en het geven van colleges. De profes-
sionalisering rond de begeleiding van studenten heeft 
verder vorm gekregen in een (externe) training vanuit 
de methodiek krachtgericht coachen. Daarmee hebben 
bijna alle docenten deze training met succes afgerond. 
In de leerteams (groepjes van drie à vier docenten) is 
verder gewerkt aan de persoonlijke professionaliteit 
in formele en informele settings van leren. Een steeds 
toenemend aantal docenten participeert in kenniskrin-
gen en pilots samen met collega’s uit het werkveld, rond 
onderwijskundige, praktijkgerichte thema’s.

In het afgelopen jaar hebben twee collega’s een master 
afgerond, te weten: master of Evidence Based Inno-
vation in Teaching (wo) en Kunst en Cultuur (prof. mas-
ter). Een collega zit in een nieuw mastertraject Leren 
en Innoveren en drie collega’s oriënteren zich op een 
promotietraject. De masters zijn gekozen in aansluiting 
op persoonlijke kennis en interesse, maar zijn zeker 
ook afgestemd op de inhoud en behoeftes binnen de 
academie.

Vrijwel alle medewerkers bezoeken jaarlijks congressen, 
masterclasses en symposia, meestal gericht op ontwik-
kelingen binnen het eigen vakgebied. Tenslotte zijn het 
afgelopen jaar de zogenaamde peerreviews gestart. 
Daarbij delen vakgenoten van verschillende opleidingen 
kennis van het eigen vakgebied. Bijna alle docenten 
hebben het afgelopen schooljaar hun BKE-registratie 
gehaald.

Academie Health Care
In de afgelopen jaren zijn verschillende collega’s gestart 
met een masteropleiding. De keus voor een master sluit 
aan bij het perspectief van de academie en de eigen 
ontwikkeling. Veelal valt de keus op een gezondheids-
zorggerelateerde master of een onderwijskundige mas-
ter. Beide typen masters zorgen voor een verdere verho-
ging van de al aanwezige expertise in het team. Hiermee 
worden de gemeenschappelijke onderzoeksvaardighe-
den van het team vergroot en participeren reeds master 
gekwalificeerde docenten tussentijds in onderzoeken 
van het lectoraat. Tevens sluiten veel docenten in hun 
masterthesis aan bij de inhoud van het lectoraat. Ander-
zijds is er 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 mastertrajec-
ten zijn in 2017 afgerond:
•  Master Onderwijswetenschappen. Masterthesis: 

onderzoeken of de Mobiele Website Levensvragen 
geschikt is om levensvragen te herkennen en daarop 
te reageren.

Daarnaast zijn een aantal collegae in het laatste jaar van 
hun mastertraject. Dit betreft onder andere de master 
Leren en Innoveren, een master onderwijswetenschap-
pen, een master Learning & Innovation en de master 
Health Care and Social Work.

In september 2017 is één collega gestart met haar mas-
tertraject Leren en Innoveren. Een collega is sinds 2015 
gestart met haar promotietraject aan de Universiteit 
van Humanistiek. Zij doet onderzoek naar zingevingsvra-
gen bij mensen met een chronische aandoening. Deze 
collega is gedurende het promotietraject toegevoegd 
aan de kenniskring van het lectoraat Zorg & Zingeving. 
Een tweede collega is vanaf januari 2017 vanuit eerdere 
voorbereidingen verder gegaan in het vervolg geven aan 
haar promotiestudie ‘De Spiritualiteit van Kinderen met 
een Chronische Aandoening’ aan de Rijksuniversiteit 
Groningen.

Tevens hebben twee collega’s de didactische cursus 
gevolgd aan de Universiteit van Utrecht. Ook dit levert 
direct onderwijskundige verbeteringen op voor de des-
betreffende collega’s in hun handelen, en het versterkt 
tevens de kwaliteit van het team qua onderwijsinhou-
delijke kennis en kennis van toetsing. Ook heeft een 
collega een coachingsopleiding gevolgd.

Inmiddels hebben zestien docenten hun SKE of BKE 
onderwijs en examen afgerond en is de verwachting 
dat voorjaar 2018 ook acht anderen tot een afronding 
komen. Op deze wijze voldoet HC aan de gevraagde 
examineringskwalificaties en wordt daarmee de kennis 
en vaardigheden van het team mbt toetsing en exami-
nering versterkt.

Naast bovenstaande heeft iedere docent een eigen 
budget (inclusief tijd) om jaarlijks zijn of haar expertise 
binnen het eigen vakgebied bij te houden door middel 
van korte cursussen, het bijwonen van lezingen, sympo-
sia of workshops. Ervaringen daaruit worden gedeeld 
met anderen. Zo hebben twee collegae onder ander een 
cursus gevolgd in Parish Nursing en mogen zij deze nu 
ook zelf aanbieden in Nederland.
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Academie Social Work & Theologie
Ten behoeve van de inzetbaarheid en kwaliteit van de 
medewerkers worden jaarlijks gesprekken gevoerd met 
alle medewerker binnen de cyclus beoordelen en belo-
nen. Daarin wordt gewerkt met een Persoonlijk Ontwik-
keling Plan, waarin professionalisering een belangrijke 
plaats heeft.

In 2017 waren er zeven medewerkers bezig met een 
master. Het betrof de volgende masters:
•  Leren en Innoveren aan Hogeschool Windesheim, 

deze is in september 2017 afgerond;
•  Onderwijskunde aan de Open Universiteit;
•  Master of Developmental Transactional Analyses aan 

Middlesex University (2x);
•  MBA aan de Technische Universiteit in Enschede;
•  Onderzoeksmaster aan de Universiteit van Utrecht;
•  Geestelijke verzorging aan de Universiteit van Gronin-

gen.

Alle masters zijn gekozen in aansluiting op persoonlijke 
kennis en interesse, maar zeker ook in afstemming met 
de inhoud en behoeftes binnen de academie.

In 2017 heeft één medewerker zijn promotietraject 
afgerond. Twee medewerkers zijn bezig met een promo-
tietraject.
Naast de masters en promotietrajecten is professionali-
sering een teamverantwoordelijkheid binnen de acade-
mie en beschikken de teams over een teambudget. Er 
worden verschillende cursussen gevolgd en regelmatig 
congressen en conferenties bezocht, vaak gericht op 
de ontwikkelingen in het werkveld en vakgebied, zowel 
nationaal als internationaal. Naast de reguliere tijd voor 
professionalisering kiest een aantal collega’s ervoor om 

hun uren ‘Duurzame Inzetbaarheid’ in te zetten voor 
aanvullende professionalisering.
Een collega heeft in 2017 de didactische cursus afge-
rond, daarnaast hebben zes medewerkers de BKE afge-
rond en één medewerker de SKE. Begin 2017 hopen nog 
acht medewerkers de BKE af te ronden en vier mede-
werkers de SKE.

Naast veel individuele professionalisering wordt er ook 
tijd besteed aan professionalisering van teams of de 
hele academie. Er wordt viermaal per jaar een acade-
mielunch georganiseerd waar een of meerdere collega’s 
andere collega’s informeren over bijvoorbeeld recente 
onderzoekresultaten, visieontwikkeling binnen een 
team of over een promotietraject dat interessant kan 
zijn voor de gehele academie. Deze bijeenkomsten wor-
den goed bezocht. In november 2017 heeft de acade-
mie, net als in 2016 twee ‘bouwdagen’ georganiseerd. 
De hoofdthema’s van dit jaar waren teamontwikkeling & 
feedback geven binnen de nieuwe structuur en werken 
aan curriculumontwikkeling.

Stand van zaken Opleidingsniveau
In het kader van de Prestatieafspraken is er 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 master-
niveau of hoger zou hebben. Dat percentage is gehaald 
in 2016, maar in 2017 is het percentage gedaald met 
1%. De oorzaak daarvan is dat er werknemers uit dienst 
zijn gegaan die een master hebben of gepromoveerd 
waren. Het is nog niet gelukt om dit te compenseren 
door studievoortgang of door het aantrekken van nieuw 
personeel.

Tabel 6: Ontwikkeling opleidingsniveau docerend personeel in %

Ontwikkeling opleidingsniveau docerend personeel in % (peildatum 31-12-2017) 
  
  2017 2016 2015 2014 2013

hbo 24 21,6 27,4 20,9 26,7

hbo+ 7 7,8 7,0 11,2 12,6

hbo master 18 14,4 14,0 14,2 10,4

wo master  45 49,0 45,9 47,7 44,4

Gepromoveerd  6 7,2 5,7 6,0 5,9 
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Inschrijving personeelsleden 
In 2017 volgden twee personeelsleden een opleiding bij 
Hogeschool Viaa (feitelijk bij Driestar Educatief), name-
lijk de master Leren en Innoveren. 
 
5.6 Rechtsbescherming medewerkers

Bezwarencommissie	functiewaardering
Medewerkers kunnen zich wenden tot de Bezwaren-
commissie functiewaardering hbo en de Commissie van 
Beroep voor voortgezet en hoger beroepsonderwijs van 
het LVGS (Landelijk Verband van Gereformeerde School-
verenigingen). In 2017 zijn er (evenals in 2016 en 2015) 
geen klachten ingediend.

Klachtenregeling Gereformeerd Onderwijs en de  
Geschillencommissie Medezeggenschapsorganen
Beschikbaar voor studenten en medewerkers zijn de 
Klachtenregeling Gereformeerd Onderwijs en de  
Geschillencommissie Medezeggenschapsaangelegen-
heden. Ook deze commissies hebben in het verslagjaar, 
evenals vorige jaren, geen klachten ontvangen.

Commissie van beroep hbo
Het commissie van beroep hbo heeft in het verslagjaar 
geen beroepschriften behandeld van Viaa-medewer-
kers. Wel heeft in dit kalenderjaar een hoorzitting 
plaatsgevonden in verband met een in 2016 ingediend 
beroep. Hierbij werd de medewerker in het gelijk ge-
steld. In de jaren voor 2016 werden er geen bezwaren 
ingediend.
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6.1 Inleiding

Dit hoofdstuk gaat in op de kwaliteit van de kernacti-
viteiten onderwijs en onderzoek van Hogeschool Viaa. 
Op hoofdlijnen wordt aangegeven hoe in 2017 op deze 
fronten is gewerkt aan het behouden en verbeteren van 
kwaliteit. Daarnaast wordt op hoofdlijnen inzicht gege-
ven in de studentwaardering van onze opleidingen.

Ten aanzien van de te realiseren onderwijskwaliteit 
zijn in het Strategisch Plan 2017-2020 (SP) tien doelen 

geformuleerd (zie de tabel hieronder). Dit hoofdstuk 
houdt de ordening van het SP aan en bespreekt in pa-
ragraaf 6.2 de stand van zaken rond deze doelen – met 
uitzondering van een gedeelte van doel vier (toetsing 
en examinering) zie daarvoor het hoofdstuk 1 en 3 en 
met betrekking tot doel negen, hoofdstuk 1, 3 en 5. In 
paragraaf 6.3 wordt vervolgens beknopt enige informa-
tie verschaft over de kwaliteitszorg van de lectoraten. 
Het hoofdstuk besluit met een evaluerende uitspraak in 
paragraaf 6.4.

Thema 3: Kwaliteit

Versterking

1.  Wij zetten het cyclisch borgen van onze kwaliteit 
voort conform de Viaa Kwaliteitshandboeken.

2.  Wij organiseren visitaties in het kader van clusterge-
wijs accrediteren.

3.  Wij behalen minimaal voldoende tot goed op alle 
standaarden.

4.  Wij stemmen academiebeleid op elkaar af, omdat 
wij Viaa-breed overleg met elkaar voeren over toet-
sing, examinering en kwaliteitszorg.

5.  Onze studenten waarderen onze opleidingen in de 
NSE met gemiddeld ten minste een 4.0 op zowel de 
ultimate question (NSE) als de cruciale vraag (Keu-
zegids).

6.  Uit de hbo-monitor blijkt dat ten minste 70% van 
onze afgestudeerden (zeer) tevreden is over de 
voorbereiding op de beroepsloopbaan.

7.  Uit ons medewerkeronderzoek blijkt dat ten minste 
80% van onze medewerkers in het algemeen (zeer) 
tevreden is met zijn werk.

 

8.    We onderzoeken of deelname aan de instel-
lingstoets kan bijdragen aan de kwaliteit van Viaa 
en besluiten voor 1 januari 2020 of wij hieraan 
daadwerkelijk deelnemen.

9.    Voor 1 januari 2018 zijn de docenten en mede-
werkers BKE/SKE-gecertificeerd.

10.  We ontwikkelen in aanvulling op onze bestaande 
werkveldraadplegingen een aantal hogeschool-
brede indicatoren waarmee we de tevredenheid 
van ons werkveld kunnen meten.

Uit: Strategisch Plan 2017-2020, Thema 3, p. 9.
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6.2 Onderwijskwaliteit

Doel 1: Cyclisch borgen van kwaliteit
In alle academies wordt de kwaliteit van het onderwijs 
gemonitord door middel van schriftelijke en mondelinge 
evaluaties, conform de in de specifieke academie voor 
de opleidingen gehanteerde afspraken en procedures. 
Viaa kent drie kwaliteitszorgcommissies die verbonden 
zijn aan de afzonderlijke opleidingen binnen de acade-
mies. Zo beschikt elke opleiding(sgroep) over een kwali-
teitscommissie:
•  Deze bestaat uit ten minste drie leden, waaronder een 

kwaliteitscoördinator en één lid dat betrokken is bij 
de uitvoering van kwaliteitsmetingen en de inzet van 
instrumenten. 

•  De kwaliteitscommissie kiest uit haar midden een 
voorzitter en een secretaris.

De kwaliteitscommissies zien toe op de uitvoering 
van de evaluaties, en ook op het verwerken van de 
aangedragen verbeterpunten. In alle academies wordt 
de meerwaarde van mondelinge evaluatiemomenten 
onderkend – de manier waarop deze worden vormgege-
ven verschilt per academie.

De kwaliteitscommissie in de Academie Social Work & 
Theologie is in september 2017 uitgebreid met twee 
docenten – dit om een zo kort mogelijke lijn te creëren 
met het daadwerkelijke onderwijs en met studenten. 
Voorts is in 2017 het Kwaliteitshandboek 2017 bij-
gesteld, als gevolg van het nieuwe curriculum en de 
nieuwe organisatiestructuur alsook naar aanleiding van 
ervaringen met evaluatie-afnames. Enkele procedures 
zijn gewijzigd of strakker geregeld.

De kwaliteitscommissie van de Academie Health Care 
heeft zich het afgelopen jaar vooral gericht op onder-
wijsevaluaties ter verbetering van het nieuwe curricu-
lum BN2020 dat in 2016-2017 is gestart. De evaluaties 
leveren goede verbeterpunten op voor de aanpassing 
van het onderwijs. De procedures voor onderwijsevalu-
aties en stage-evaluaties zijn aangepast in 2017. Met de 
verbetering van deze procedures hoopt de kwaliteits-
commissie de kwaliteitscyclus beter te integreren, 
doordat nu door blokcoördinatoren een terugkoppeling 
van verbeteracties wordt gegeven aan de kwaliteitscom-
missie. Komend jaar richt de kwaliteitscommissie zich op 
het betrekken van het team Healthcare bij het werken 
aan kwaliteit en het blijvend bevorderen van een kwali-
teitscultuur. Daarnaast is het de wens om de input van 
studenten verder te verhogen. Hiervoor wordt samen-
werking gezocht met de opleidingscommissie.

De kwaliteitscommissie van de Educatieve Academie 
heeft zich in 2017 beziggehouden met de vormgeving 
van de kwaliteitszorg binnen het samenwerkingsver-
band Scope. Ook heeft zij gekeken naar de consequen-
ties van het nieuwe NVAO-kader voor het kwaliteits-
zorgsysteem en die verwerkt. Voorts is een bescheiden 
pilot gestart rond het samenwerken met het werkveld 
in het bevorderen van elkaars kwaliteit. Enkele docen-
ten van Viaa en enkele leerkrachten van een Scope-ba-
sisschool ontwikkelen samen enkele lessen rond het 
‘onderzoekend leren’ (speerpunt van zowel Viaa als de 
betreffende basisschool). Vervolgens onderzoeken zij de 
effecten daarvan op de ervaren geleverde kwaliteit. Zij 
proberen de eigen succesfactoren en verbetermogelijk-
heden te detecteren.

Doel 2: Clustergewijs accrediteren
In 2017 is de accreditatie van de opleidingen GPW en GL 
voorbereid en is de visitatie van beide opleidingen door 
VBI Certiked uitgevoerd. Daarbij is, conform de afspra-
ken met de NVAO, samengewerkt in een cluster met de 
GPW- en GL-opleidingen van de CHE, de CGO en Hoge-
school Windesheim. Het clustergewijs accrediteren lijkt 
vooralsnog niet direct veel winst op te leveren voor de 
deelnemende opleidingen. Wel is de samenwerking met 
Hogeschool Windesheim als helpend en inspirerend 
ervaren, met name door inzet en ondersteuning over en 
weer in de proefvisitatie. De visitatiedagen (november 
2017) zijn qua organisatie goed verlopen. Het voorlopi-
ge visitatierapport is door het docententeam en door 
het management voorzien van feedback. Het oordeel 
van de visitatiecommissie over het geheel van beide 
opleidingen is voldoende. Het NVAO-oordeel hopen we 
in de loop van 2018 te ontvangen.

Aan een hogeschoolbreed Draaiboek Accrediteren 
wordt momenteel gewerkt. Voor de opleidingen hbo-v 
en Social Work zijn de eerste stappen gezet in het voor-
bereidingstraject van visitatie en accreditatie, die in 
2019 afgerond moeten zijn.

Doel	3:	Scores	accreditaties
Hoewel de definitieve beoordeling van de opleidingen 
GPW en GL nog niet bekend is, lijkt het erop dat deze 
opleidingen door het NVAO-visitatiepanel met voldoen-
des en een goed zijn beoordeeld, op één standaard na. 
De score ‘goed’ betreft de kwaliteit van de studentbe-
geleiding. Op standaard 11, de gerealiseerde leerre-
sultaten, is voor beide opleidingen verbetering nodig. 
Het punt betreft de kwaliteit van de afstudeerwerken. 
Inmiddels is een herstelproces in gang gezet. Ten tijde 
van de visitatie was duidelijk dat die verbeteringen 
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ruimschoots aanwezig zijn in het nieuwe curriculum, dat 
momenteel wordt geïmplementeerd. De visitatiecom-
missie heeft aangegeven dat zij vertrouwen heeft in de 
plannen.

Doel 4: Hogeschoolbrede afstemming kwaliteitszorg
Naast de Kwaliteitscommissies per opleiding(sgroep) 
is er ook een Centrale Kwaliteitscommissie op Viaa-ni-
veau, waarin Viaa-brede kwaliteitszaken aan de orde 
komen, zoals het beoordelen van de passendheid van 
de benoemde indicatoren en de werking van de instru-
menten. Hierin hebben in ieder geval de kwaliteitsco-
ordinatoren van de opleidingen en de centrale coördi-
nator kwaliteitszorg zitting. Voorzitter is de coördinator 
kwaliteitszorg.

Hogeschoolbrede afstemming over kwaliteitszorg vindt 
met name plaats in deze centrale kwaliteitscommissie 
en via de kwaliteitscontroller die regelmatig de decen-
trale kwaliteitscommissies bezoekt. Deze afstemming 
heeft vooral een informerend en raadplegend karakter. 
De taken van de centrale kwaliteitscommissie verande-
ren. De vraag op welke punten hogeschoolbrede uni-
formiteit wenselijk is en waar diversiteit passender is, is 
daarin onderwerp van gesprek.

Daarnaast wordt gewerkt aan het verder ontwikkelen 
van een hogeschoolbrede visie op kwaliteit(szorg). In 
een concept visiedocument is gepoogd zowel de chris-
telijke grondovertuigingen van Hogeschool Viaa als 
landelijke ontwikkelingen inzake kwaliteitsbevordering 
te doordenken richting het werken aan kwaliteit en het 
‘hoe’ daarvan.

In juli 2017 hebben de kwaliteitscommissies 
gezamenlijk een ochtend belegd waarin zo’n vijftien 
vertegenwoordigers uit alle academies onder leiding 

van Paul Thijssen (directeur Netherlands Quality 
Agency) nadachten over de vraag wat we in Viaa zouden 
willen verstaan onder een kwaliteitscultuur, hoe we 
die notie zouden kunnen operationaliseren en wat 
er nodig is om zo’n cultuur in Viaa te versterken of te 
realiseren. De output van die nadenksessie is verwerkt 
in de genoemde Viaa-brede (concept)visie op kwaliteit. 
Het document ligt ter bespreking bij diversie gremia 
en zal in de loop van 2018 vastgesteld worden en zijn 
weg vinden in de academies om decentraal verder 
beleidsmatig te worden vertaald.

Doel 5: Studentwaardering NSE
De onderwijskwaliteit van Hogeschool Viaa in 2016 
is over het algemeen goed te noemen. In hoofdstuk 
3 van dit jaarverslag is beschreven hoe hieraan in de 
verschillende academies voortdurend wordt gewerkt. 
Hieronder wordt zicht geboden op de waardering van 
de Viaa-brede onderwijskwaliteit door studenten.

Een belangrijk instrument om de algehele onderwijs-
kwaliteit in Viaa te meten, is de Nationale Studenten 
Enquête (NSE). Hieronder worden enkele uitkomsten 
van de NSE 2017 weergegeven. De volledige en gede-
tailleerde NSE resultaten zijn te vinden in de Viaa-brede 
rapportage en in de drie rapportages op Academieni-
veau (interne documenten).

Hoofdvraag NSE
De score op de algemene NSE-entreevraag ‘Je studie 
in het algemeen’ is voor Viaa een belangrijke indicator 
voor kwaliteit. De score op deze vraag is voor Viaa licht 
gestegen, van 4,08 in 2016 naar 4,12 in 2017 (op een 
schaal van 1-5). Voor alle hogescholen in Nederland is 
de gemiddelde score, evenals als vorig jaar, 3,88. We 
zien dus dat Viaa ruim boven het landelijk gemiddelde 
scoort – het verschil is dit jaar iets groter geworden.
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Waardering algehele sfeer
De sfeer wordt bij alle opleidingen hoog gewaardeerd. 
Met een Viaa-gemiddelde van 4,49 scoort de sfeer erg 
hoog, zelfs nog iets hoger dan vorig jaar (2016: 4,46). 
Voor alle opleidingen geldt dat de score in de buurt van 

het Viaa-gemiddelde ligt, maar de positieve uitschie-
ter is Theologie met een score van 4,77. Ook landelijk 
wordt de sfeer overigens hoog gewaardeerd – de Viaa- 
score is echter beduidend hoger.

Waardering themascores
In de NSE wordt studenten gevraagd hun waardering 
te geven op specifieke aspecten van een groot aantal 
onderwijs gerelateerde thema’s. Onderstaande tabel 

laat de gemiddelde score per thema zien voor Viaa als 
geheel in de jaren 2013-2017, en, ter vergelijking, de 
gemiddelde score van alle deelnemende hogescholen in 
Nederland in 2017.

Tabel 1: Hoofdvraag NSE 2013-2017

Je studie in het algemeen 2017 2016 2015 2014 2013

Gemiddelde Viaa 4,12 4,08 4,14 4,21 4,18

Landelijk gemiddelde hbo’s 3,88 3,88 3,83 3,76 3,73

Tabel 2: Algehele sfeer NSE 2013-2017

De algehele sfeer op je opleiding 2017 2016 2015 2014 2013
    

Gemiddelde Viaa 4,49 4,46 4,39 4,56 4,56

Landelijk gemiddelde hbo’s 4,12 4,09 4,01 4,06 4,06 
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Landelijk
gemiddelde

Gemiddelde Viaa

Op Viaa-niveau is de waardering voor alle thema’s hoger 
dan vorig jaar, met uitzondering van het thema Stage en 
Opleiding, waar de waardering net 0,01 lager is dan in 
2016. Vorig jaar waren nog acht van de destijds vijftien 
thema’s gedaald. Het jaar daarvoor (2015 t.o.v. 2014) 
waren bijna alle thema’s gedaald. We kunnen constate-
ren dat de dalende trend van de laatste twee jaar niet is 
doorgezet: er is nu een stijging te zien.

In de tabel is voorts te zien dat Viaa op alle thema’s 
boven het landelijk gemiddelde scoort. Soms zijn de 
verschillen tamelijk groot. Landelijk zijn er geen thema’s 
die zeer sterk (> 4,0) scoren. Viaa heeft zes zeer sterk 
scorende thema’s, namelijk:

•  Algemene Vaardigheden;
•  Voorbereiding Beroepsloopbaan / Beroepspraktijk;
•  Docenten;
•  Studiebegeleiding;
•  Groepsgrootte;
•  Stage Ervaring.

Waardering	identiteit 
Dit jaar is voor het eerst gebruikgemaakt van de moge-
lijkheid om aan de NSE eigen instellingsvragen toe te 
voegen. Er is geprobeerd te achterhalen in welke mate 
studenten de christelijke identiteit terugzien in studie-
aspecten waarvan wij denken dat de christelijke identi-
teit daarin (in elk geval) tot uiting zou moeten komen. 

Tabel 3: Themascores NSE 2013-2017

Rubriek (themascores) 2017 2016 2015 2014 2013 2017

Inhoud  3,91 3,82 3,87 3,96 3,88 3,67 6,5

Algemene Vaardigheden  4,06 4,02 4,06 4,10 4,04 3,85 5,5

Wetenschappelijke Vaardigheden HBO  3,73 3,66 3,75 3,82 3,72 3,63 2,8

Voorbereiding Beroepsloopbaan /  
Beroepspraktijk 4,12 4,08 4,10 4,12 4,09 3,72 10,8

Docenten  4,00 3,97 4,01 4,16 4,05 3,65 9,6

Studiebegeleiding  4,08 4,00 3,98 4,16 4,06 3,54 15,3

Toetsing - Beoordeling  3,80 3,74 3,85 3,92 3,90 3,61 5,3

Informatievoorziening  3,68 3,65 3,62 3,76 3,62 3,36 9,5

Studierooster  3,84 3,82 3,74 3,99 4,09 3,35 14,6

Studielast  3,62 3,55 3,56 3,63 3,60 3,45 4,9

Groepsgrootte  4,18 4,06 4,06 4,18 4,12 3,83 9,1

Stage en Opleiding  3,61 3,62 3,73 3,78 3,69 3,24 11,4

Stage Ervaring  4,09 4,05 4,18 4,16 4,10 3,94 3,8

Studiefaciliteiten 3,88 3,75 3,64 3,58 3,83 3,50 10,9

Kwaliteitszorg  3,53 3,49 3,47 3,68 3,51 3,25 8,6

Uitdagend onderwijs (nieuw) 3,87     3,52 9,9

Internationalisering (nieuw) 3,74     3,17 18,0

Gemiddelde waardering thema’s 3,87 3,82 3,86 3,96 3,89 3,55 9,2

Verschil Viaa – 
landelijk in %
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Onderstaande tabel geeft de uitkomsten van deze peiling weer.

2017

De christelijke identiteit wordt bij alle opleidingen het 
meest teruggezien in de sfeer en het gevoel van (socia-
le) veiligheid.

Benutten	NSE	resultaten
In 2016 zijn afspraken gemaakt over het benutten van 
de NSE-resultaten, onder meer door het beschrijven van 
heldere procedures daarvoor. Het nog beter benutten 
van de NSE-uitkomsten heeft de aandacht; de acade-
mies hebben dit inmiddels opgepakt.

Doel 6: Tevredenheid afgestudeerden
Naast de eigen manieren van de verschillende acade-
mies om de tevredenheid van afgestudeerden over het 
Viaa-onderwijs te meten, maakt Viaa gebruik van de 
hbo-monitor. De hbo-monitor is een landelijk instru-
ment dat de tevredenheid van alumni over de gevolgde 
opleiding meet.

In het najaar van 2016 is de tevredenheid van degenen 
die afgestudeerden in het academisch jaar 2014-2015 
gemeten (dus anderhalf jaar na afstuderen). De uit-

komsten daarvan zijn in 2017 ontvangen. Qua voorbe-
reiding op en aansluiting bij de arbeidsmarkt doet Viaa 
het goed vergeleken met het landelijk gemiddelde van 
hbo-opleidingen. Alleen op de punten bruto loon en 
carrièremogelijkheden zijn de Viaa-cijfers gelijk aan of 
iets lager dan het landelijk gemiddelde.

De tevredenheid over de Viaa-opleidingen als geheel, 
gemeten op de aspecten inhoud van de opleiding, 
toetsing en beoordeling en docenten, is zeer goed. De 
gemiddelde Viaa-scores zijn altijd hoger (en vaak zelfs 
royaal hoger) dan het landelijk gemiddelde. Wanneer 
per opleiding wordt gekeken, springt alleen de uitda-
gendheid van het onderwijs qua niveau aan de Pabo 
eruit als (enigszins) lager scorend item vergeleken met 
het landelijk gemiddelde van vergelijkbare opleidingen. 
Een punt dat meteen is opgepakt.

In 2017 is een procesbeschrijving gemaakt die voorziet 
in het benutten van de data die dit landelijke onderzoek 
oplevert. Met name in de voorlichting aan aankomende 
studenten kan hier nog winst worden geboekt gezien de 

Identiteit	Viaa

In	welke	mate	zie	je	de	christelijke	identiteit	
van Hogeschool Viaa terug in: 
     
	 Pabo	 hbo-v	 MWD	 SPH	 GPW/	GL	 Viaa

De inhoud van het curriculum als geheel 3,71 3,57 3,47 3,49 4,00 3,60

De inhoud van de lessen 3,55 3,35 3,38 3,27 4,15 3,44

De contacten tussen studenten en docenten 3,92 3,53 3,58 3,46 4,21 3,67

De contacten tussen studenten en 
overige medewerkers 3,51 3,18 3,29 3,27 3,67 3,32

De contacten tussen studenten onderling 3,72 3,42 3,56 3,53 4,27 3,58

De vorming tot betrokken professionals 3,86 3,58 3,54 3,63 4,27 3,69

De algehele sfeer 4,09 3,89 3,83 3,90 4,36 3,96

Het gevoel van (sociale) veiligheid 4,22 4,07 3,99 4,09 4,36 4,12
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uitstekende resultaten. Hierbij moet overigens rekening 
worden gehouden met een responspercentage van 
ongeveer 30%.

Doel 7: Tevredenheid medewerkers
De tevredenheid van Viaa-medewerkers wordt eens in 
de twee jaar gemeten door middel van het zogenaam-
de Medewerkers Tevredenheids Onderzoek (MTO). Dit 
onderzoek is gehouden in 2016, met over het algemeen 
een positief resultaat.

In 2017 zijn verschillende geledingen aan de slag gegaan 
met verbeterpunten die uit het MTO 2016 naar voren 
kwamen. Het Beleidsoverleg heeft gekozen om in te 
zetten op het verbeteren van de communicatie met 
medewerkers. Daartoe is een nieuwsbrief in het leven 
geroepen en zijn er lunchbijeenkomsten met kleine 
groepen medewerkers georganiseerd. De laatste lijken 
positief te worden gewaardeerd.

De Academie Health Care heeft gekozen om een werk-
groep te laten kijken naar mogelijkheden om de ervaren 
werkdruk te verlagen (het voor deze academie belang-
rijkste verbeterpunt). Aan een van de op te pakken 
verbeterpunten in de Educatieve Academie, namelijk 
het verbeteren van communicatie en vertrouwen, is 
gewerkt tijdens een teamdag in het voorjaar van 2017 
en door daar bij elk academieoverleg bij stil te staan. De 
Academie  Social Work & Theologie heeft eenzelfde ver-
beterpunt. De jaarlijkse bouwdagen die deze academie 
heeft belegd lijken een positieve uitwerking te hebben 
op genoemd thema.

Doel 8: Deelname Instellingstoets
In het Strategisch Plan is opgenomen dat voor 2020 
een besluit genomen gaat worden over het al dan niet 
deelnemen aan de zogenaamde instellingstoets ten 
behoeve van de accreditaties. Hoewel dit besluit op 
moment van schrijven nog niet genomen hoeft te wor-
den, lijkt het erop dat Viaa het werken met uitgebreide 
opleidingsbeoordelingen voort zal zetten. Van meer-
dere kanten wordt ons gemeld dat het werken met de 
instellingstoets voor kleine hogescholen relatief veel 
tijd vergt. Daarbij kan de mogelijk te behalen kwaliteits-
winst (nog) niet helder worden aangegeven. Vanaf 2018 
bereiden de opleidingen Social Work en Health Care 
zich voor op een opleidingsbeoordeling.

Doel	9:	Voor	1	januari	2018	zijn	de	docenten	en	mede-
werkers	BKE/SKE-gecertificeerd
Zie de hoofdstukken 1, 3 en 5.

Doel 10: Tevredenheid werkveld
De verschillende Viaa-opleidingen spreken regelmatig 
vertegenwoordigers van het werkveld die feedback ge-
ven op de kwaliteit van onze studieprogramma’s en de 
capaciteiten van de studenten die wij opleiden. In zijn 
algemeenheid zijn de verschillende werkvelden positief 
over de door Viaa geleverde kwaliteit.

In de Educatieve Academie wordt twee keer per jaar 
tijdens het reguliere overleg tussen de opleiding en de 
schoolopleiders de kwaliteit van de opleiding ter sprake 
gebracht. In 2017 is door schoolopleiders onder meer 
aandacht gevraagd voor de balans tussen het aanleren 
van instructievaardigheden en het aanleren van bege-
leidings- en coachingsvaardigheden, in het kader van 
de toenemende aandacht voor gepersonaliseerd leren. 
Ook menen de schoolopleiders dat er meer aandacht 
mag komen voor het aanleren van de vaardigheden 
kunstzinnige oriëntatie en voor het bevorderen van 
creativiteit bij studenten. Een andere aanbeveling is om 
de eerstejaars studenten zich te laten oriënteren op alle 
basisschoolklassen. Ook de algehele afstemming over 
de vraag wat studenten op Viaa leren en wat de taak 
is van de opleidingsscholen is onderwerp van gesprek 
over verbetermogelijkheden.

In de Academie Social Work & Theologie is het werkveld 
ook in 2017 betrokken bij het ontwerp van het nieuwe 
curriculum. Er is onder meer doorgesproken over het 
belang van aandacht voor preventie in het curriculum, 
voor het stevig aanleren van methodieken en voor het 
domeinoverstijgend kunnen samenwerken. Ook bij de 
Academie Health Care geeft het werkveld ‘aan de voor-
kant’ input aan de opleiding, namelijk door actief mee 
te denken over de inhoud van het nieuwe curriculum.

Tegelijk broeden alle opleidingen, conform de ambitie 
uit het SP, op manieren om deze werkveldraadplegingen 
systematischer in te steken en effectiever te laten func-
tioneren. Dit geldt in het bijzonder voor de Educatieve 
Academie, waar het werkveld een nog grotere rol heeft 
dan voorheen in het opleiden van studenten.

6.3 Kwaliteit lectoraten 

In Hogeschool Viaa werken de drie lectoraten samen in 
het Kenniscentrum. Per  lectoraat wordt de jaarcyclus 
gevold, verslaglegging daarvan wordt gearchiveerd op 
de gezamenlijke sharepointsite; dit betreft jaarplannen 
en jaarverslagen. De lectoraten hebben volgens plan-
ning met elkaar regulier lectorenberaad, daarnaast is er 
tweemaal per jaar overleg met lectoren, het CvB en de 
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academiedirecteuren. Er zijn in 2017 drie gezamenlijke 
kenniskringvergaderingen belegd om in het Kenniscen-
trum handen en voeten te geven aan samenwerking. 
Het betrof de thema’s: ‘over de grenzen heen’, ‘Bezielde 
professionaliteit’ en ‘Focus en raakvlak’. In het lecto-
renberaad zijn deze onderwerpen voorbereid en verder 
uitgewerkt. Er is ook verdiepend onderzoek gedaan 
naar het thema bezielde professionaliteit.

Er is als Kenniscentrum een aanvraag geschreven en 
ingediend bij het NRO rond gedrag en passend onder-
wijs met als titel ‘Naar een zorgzame schoolcultuur’. 
Er is een initiatief gestart om Viaa-breed een leergang 
praktijkgericht onderzoek op te starten in samenwer-
king met de Hogeschool Utrecht. In Radiant-verband is 
er input geleverd voor een gezamenlijke onderzoeks-
agenda met drie zichtlijnen voor de negen aangesloten 
hogescholen. Het Kenniscentrum organiseerde een na-
jaarsconferentie ‘Een gat in de heg’, over domeinover-
stijgend samenwerken van professionals met en voor 
het werkveld. Het Kenniscentrum arrangeerde eveneens 
binnen ZEG-verband een studiedag voor het onderwijs 
over ‘Shalom in het onderwijs’ en een Lectoratendag 
over ‘goede praktijken’.

Binnen Viaa ging de minor ‘domeinoverstijgend werken’ 
van start en er wordt vanaf 2017 gewerkt aan de ont-
wikkeling van een Master Interprofessioneel Werken 
met Jeugd. Bovengenoemde activiteiten komen voort 
als resultaten uit de vooraf benoemde indicatoren in de 

jaarplannen van het Kenniscentrum en de lectoraten.
Er is in 2017 gewerkt aan het optimaliseren van de 
samenwerking. Daarvoor is een rapport opgesteld met 
aanbevelingen. In 2018 zal dit een vervolg krijgen. In 
afwachting van de conclusies en aanbevelingen van dit 
rapport wordt de (door)ontwikkeling van een kwali-
teitssystematiek ten behoeve van het Kenniscentrum 
aangepast. In 2018 zal deze laatste opgave worden 
voortgezet, op basis van de gemaakte keuzes en met in-
achtneming van de richtlijnen uit het landelijk vigerend 
brancheprotocol. De basisopzet van een kwaliteitssys-
tematiek die begin 2017 eveneens is opgeleverd, dient 
als uitgangspunt, en, afhankelijk van de gekozen samen-
werkingsambitie en -structuur, verder worden ingevuld.

6.4 Tot slot 

We kunnen concluderen dat belangrijke stakeholders 
als onze studenten, onze afgestudeerden en onze werk-
veldpartners de kwaliteit van onze opleidingen als goed 
ervaren. Dat deze stakeholders royaal bereid zijn om 
mee te denken over verbetermogelijkheden, met name 
in de inhouden van onze curricula, is daarbij een groot 
goed. Tegelijkertijd zien alle academies in deze ‘tevre-
denheid’ geen reden om achterover te leunen, maar 
werken zij gestaag door aan het verbeteren en up-to- 
date houden van haar onderwijsprogramma’s. Het 
willen werken aan voortdurende kwaliteitsverbetering 
behoort tot het DNA van de docenten- en onderzoeks-
teams.
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7.1 Beleid 

In 2017 is het beleids- en activiteitenplan 2013-2016 
volgens planning tot een afronding gekomen. Het 
beleidsplan liep af. De eindevaluatie geeft een gedegen 
beeld van wat gedaan is. Door alle betrokkenen binnen 
Viaa is hard gewerkt aan de uitvoer: er is veel meer in 
beweging dan voorheen en in goed overleg tussen de 
academies. Een aantal punten uit het afgeronde plan 
gaan ook weer doorwerken in het nieuw opgestelde 
plan. Dit beleidsplan 2017-2020 kent tevens een 
activiteitenplan. Daarin staan de activiteiten en 
resultaatverwachtingen per thema beschreven, zodat 
de voortgang makkelijk is te volgen en betrokkenen op 
deelniveau weten wat er van hen wordt verwacht.
Het nieuwe plan is tot stand gekomen met de 
academiedirecteuren, coördinator Internationalisering, 
studenten en de lectoraten.

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 het CvB en de portefeuillehouder 
Internationalisering en in het Beleidsoverleg.

Hogeschoolbreed melden wij de volgende activiteiten, 
resultaten en ontwikkelingen:
1.  De Erasmus-mobiliteit van studenten is opnieuw 

toegenomen; de mobiliteit van docenten is beperkt 
tot de taalreizen naar Ierland:
•  er zijn 3 groepen docenten voor een intensieve 

taaltraining Engels naar Ierland geweest;
•  er gaan meer studenten op pad voor stage: 2 naar 

Oostende, 2 naar Bonn, 15 naar Malta en 1 naar 
Budapest. Dat is een lichte groei ten opzichte van 
het aantal Erasmusbeurzen in 2016: van 17 naar 18. 
Voor 2018 wordt een fors lagere score verwacht. 
De minoren die een buitenland component hebben 
concurreren met de standaard Erasmus-stages.

2.  Overige mobiliteit:
•  er zijn minder studenten naar stageplaatsen buiten 

Europa gegaan met een Viaa-beurs (van 41 naar 35)  
in vergelijking met 2016;

•  er gaan evenveel studenten van de Pabo met een 
Vios-beurs naar landen buiten Europa (10);

•  de Holland Scholarship-beurs is benut door 3 
uitgaande studenten: 2 naar Dordt College, en 1 
naar Zuid-Afrika;

•  daarnaast lijkt de belangstelling te groeien van 
eerste- en tweedejaarsstudenten hbo-v om naar het 
buitenland te gaan gezien het aantal studenten dat 
spontaan binnenloopt bij het International Office.

3.  Inkomende mobiliteit:
•  het aantal studenten dat meedoet met SPICE is 

ongeveer stabiel gebleven, dankzij de deelname van 
1 student uit Hongarije op Erasmus-basis, en 3 stu-
denten op een NFP beurs uit India.

4.  Internationale relaties: naast de al bestaande contac-
ten zijn er op Viaa-niveau nieuwe contacten en part-
nerschappen in opbouw:
•  er is inmiddels een Erasmusovereenkomst met 

Vives in Kortrijk (België) en met Diakonissestiftelsen 
(DUC) in Kopenhagen (Denemarken);

•  Zuid-Afrika (Mukhanyo) en Malawi (Nkhoma Chris-
tian University): deze contacten zijn in ontwikkeling, 
maar hebben nog niet tot een overeenkomst geleid;

•  er is beleid in ontwikkeling om de relaties met part-
ners nauwkeuriger, en meer doelgericht te beheren, 
waardoor de kwaliteit van de relaties zal toenemen.

5.  Er is meer samenwerking met nationale instellingen 
en partners tot stand gekomen:
•  met de Verre Naasten: Viaa is actief betrokken bij 

de voorbereiding van de vernieuwde versie van de 
international course, en ook samenwerking op het 
gebied van stageplaatsen voor Viaa-studenten;

•  overleg met KPZ en Windesheim over een aantal 
praktische zaken;

•  ZEG en Radiant: Met de ZEG-collega’s van het Inter-
national Office is regelmatig overleg over met name 
praktische zaken. Met het grotere verband van 
Radiant is een begin gemaakt met de samenwerking 
in de werkgroep Internationalisering.

Wat verder opvalt, is dat buitenlandse instellingen Viaa 
beter weten te vinden en regelmatig verzoeken doen 
tot samenwerking. Verder zijn met meerdere partners 
gesprekken gaande om tot meer studentuitwisseling 
te komen. Dat is een ontwikkeling die de urgentie on-
derstreept om tot een uitgebreider, Engelstalig aanbod 
te komen in Hogeschool Viaa. Om te wegen of een sa-
menwerking relevant is voor de ontwikkeling van Viaa 
zijn twee checklists ontwikkeld waarmee de waarde en 
het doel van de samenwerking gewogen kan worden. 
De checklists betreffen samenwerking binnen een con-
venant en samenwerking in gezamenlijke projecten en 
subsidietrajecten.

Internationalisering staat bij studenten en docenten 
meer in de belangstelling. Dat komt mede doordat het 
International Office makkelijk te vinden is (grenzend aan 
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de aula), meer docenten de taaltraining in Ierland doen, 
en in de curriculaherzieningen expliciet ook het interna-
tionaliseren in het onderwijs wordt meegenomen.
Ook het feit dat vaker internationale studenten in de re-
guliere lessen meedoen, onderstreept de noodzaak om 
het eigen Viaa-onderwijs verder te internationaliseren. 
De praktijk van internationalisering ontstijgt het niveau 
van buitenlandstages en bezoeken en verschuift in de 
richting van internationalisering als integraal element 
van het studieprogramma.

7.2 Academies: uitwisseling en beurzen
 
Deze paragraaf biedt een overzicht van de internationa-
liseringsactiviteiten per academie in 2017.

Educatieve	Academie

Internationaliseringsprogramma	van	Educatieve	 
Academie
In het strategisch beleidsplan van de Educatieve Acade-
mie is een nieuwe doelstelling geformuleerd van waar-
uit wordt gewerkt:
De EA verbreedt en verdiept haar visie en focus op on-
derwijs door bezoek aan en zo mogelijk samenwerking 
met buitenlandse instellingen waar we kennis mee 
willen delen en ontwikkelen.

Bij de laatste accreditatie is er een aanbeveling gegeven 
om de inhoud en omvang van het internationalise-
ringsprogramma te verhogen. Als verbeterpunt na de 
zelfevaluatie en het accreditatierapport is wat betreft 
internationalisering gesteld:
De internationale oriëntatie zou nog sterker kunnen: nu 
komt slechts een gedeelte van de studenten in aanra-
king met beroepsmatige ontwikkelingen in het buiten-
land.

In het Viaa-brede internationaliseringsbeleid zijn kaders 
opgesteld voor het vormgeven van internationalisering 
voor alle studenten van Hogeschool Viaa. Het kader be-
stond uit het voorschrift 6 expliciete EC internationalise-
ring in te richten en 4 impliciete EC internationalisering.

Het nieuwe internationaliseringsprogramma van de 
Educatieve Academie bestaat uit vier delen:
1.  Tweedejaarsstudenten bezoeken een week een Euro-

pese stad, met een educatief programma (3 EC). 
Het gaat om de volgende programma’s in verschillen-
de landen:
•  Inclusief onderwijs in Edinburg, Schotland
•  Tweetalig onderwijs in Madrid, Spanje

•  “Klassiek” onderwijs in Gent, België
•  Onderwijs aan immigranten in Essen, Duitsland
•  Internationaal onderwijs en bezoek Nederlandse 

school in Rome, Italië

De OWE is binnen de kwaliteitszorg geëvalueerd met 
de volgende vraag: In welke mate heeft de inhoud 
van de internationaliseringsweek bijgedragen aan je 
professionele ontwikkeling? De opbrengst van 4.7 uit 
5 is heel hoog te noemen.

2.  Derdejaarsstudenten stellen een eigen programma op 
voor 5 EC genoemd Internationalisation@home 
Voor de 5 studiepunten die de studenten hiervoor 
te besteden krijgen, dienen ze persoonlijk of in een 
groepje een Plan van Aanpak in. Ze moeten hierbij 
redeneren van doelen naar activiteiten. Het @home-
principe houdt in dat de student zelf zijn leerdoelen 
kiest en waar hij/zij die wil leren. Daarbij moet de 
student zelf inschatten of de activiteiten passend zijn 
om de doelen te bereiken. De studenten werken aan 
hun interculturele competentie en passen die toe in 
onderwijs. 
De docentgroep Internationalisering bekijkt de 
plannen op haalbaarheid en doelen en past het 
vierogenprincipe toe als er twijfel is. Voor de toetsing 
leveren studenten een verslag aan, daarnaast is 
Internationalisation@home een onderdeel binnen 
de stagelijn en het onderdeel is een expliciet thema 
binnen de integratieve toets werkplekleren Pabo 3.

3.  Vierdejaarsstudenten kunnen kiezen voor de Minor 
Internationalisering, die een buitenlandstage behelst 
van 15 EC. Er is ook de mogelijkheid dat de studenten 
hun praktijkonderzoek hieraan koppelen. 
De minor betreft een onderwijsstage in Zuid-Afrika, 
Peru of de Verenigde Staten. 
Het blijkt dat het nieuwe curriculum de studenten 
goed voorbereidt op deze minor. Dat blijkt onder 
andere uit de samenwerkingsvaardigheden en de 
vormen van intervisie die de groepjes studenten 
hanteren.

4.   Engels 
• Engels in de basisschool (1 EC), studiejaar 1 
•  Engels Eigen Vaardigheid (1 EC), studiejaar 2
 
De studenten krijgen in het eerste jaar een onder-
wijseenheid aangeboden over Engels geven op de 
basisschool. In het tweede jaar doen ze een eigen 
vaardigheidstoets op niveau B1. Er is besloten om alle 
Pabo-studenten een taaltoets Engels af te nemen. Dit 



101

wordt de Aptistoets niveau B2. Deze zal worden afge-
nomen met ingang van studiejaar 2018-2019.
De hele lijn internationalisering is nadrukkelijk Vor-
mend en Onderzoekend Leren. Er is veel ruimte voor 
de onderzoekende houding en onderzoek waarbij 
zelfsturing als instrument wordt ingezet.

Viaa beleidsplan 2017-2020
In het nieuwe Viaa-brede internationaliseringsbeleid 
staat een aantal doelen opgesomd om de komende 
tijdspanne tussen 2017-2020 aan te werken. Ten minste 
10 EC’s (waarvan 6 expliciet en 4 impliciet) binnen elke 
opleiding moet behaald worden binnen een intercul-
turele/internationale context. Dat wordt geborgd door 
bovengenoemde modules, maar ook d.m.v. internatio-
nale stages of minoren. Vormen van ‘internationalisati-
on@home’ maken het mogelijk voor studenten die niet 
naar het buitenland gaan om interculturele ervaring op 
te doen (bijv. de TIE-E conference voor Pabo studenten). 
Het niveau van Engels van studenten moet op minimaal 
B1 voor het volgen van het onderwijs, en op niveau B2 
voor als ze naar het buitenland gaan. Met de komende 
Aptistoets wordt voldaan aan deze voorwaarde. Docen-
ten die lesgeven in het Engels beheersen minimaal B2. 
Medewerkers met een verantwoordelijke rol in interna-
tionalisering beheersen niveau C1. Een zestal collega’s 
hebben in Ierland een taaltraining gevolgd met dit doel.

Daarnaast zijn er nog twee ontwikkelpunten. Bij alle 
modules is bij voorkeur 15% van de literatuur in het 
Engels. Dit is niet voor alle vakken haalbaar. Per oplei-
ding moet een minimum aantal modules / semesters in 
principe in het Engels worden aangeboden; dit is nog in 
ontwikkeling.

Academie Health Care

Inleiding
In de academie is uitvoering gegeven aan de activiteiten 
uit het hogeschoolbrede beleidsplan internationalise-
ring. In het nieuw ontwikkelde curriculum krijgt dit zijn 
verdere vormgeving. Zo is er vanuit het denken van het 
NSM-model al expliciete aandacht voor de sociaal cul-
turele variabele. Van daaruit worden studenten bewust 
gemaakt van de verscheidenheid in culturen en gedra-
gingen buiten hun eigen referentiekader. Een verdere 
concrete uitwerking daarvan in de start van de Engels-
talige minor Transcultural Care. Studenten kunnen deze 
in Nederland volgen, maar ook in het buitenland gekop-
peld aan een internationaal project. Ook voor internati-
onale docenten verpleegkunde en studenten is het mo-
gelijk om deze minor te volgen aan Viaa. Daarnaast blijft 

er focus op het gebruik van internationale literatuur en 
Evidence Based Practice in Engelstalige literatuur.
De doelen van de Academie HC voor 2017 wat betreft 
internationalisering waren:
•  werkbezoek naar stageplaatsen in Bonn, België,  

Suriname en Noorwegen;
•  benutten van de Erasmusbeurs voor docentuitwisse-

ling;
•  verkennen samenwerking met Diakonhjemmet in 

Kopenhagen, Denemarken en Helsinki, Finland;
•  participatie van docenten in de Intensive Language 

Course English in Ierland.

Deze doelen zijn allemaal succesvol gerealiseerd en in 
de onderstaande items terug te vinden.

1.   Studenten 
De academie heeft vanuit de opleiding Verpleegkun-
de internationale samenwerking in verband met sta-
ges in Ghana, Zimbabwe, VS, Suriname, Malawi, Peru, 
Kenia en India. In 2017 zijn in totaal 9 studenten naar 
enkele van deze landen gegaan voor een internatio-
nale stage in een zorginstelling. Daarnaast heeft de 
opleiding stageplaatsen in zorginstellingen in Bonn, 
Oostende en Bern. In 2017 is daar 1 student geweest. 
Tevens hebben 10 studenten de minor Transcultural 
Nursing van Viaa gevolgd, terwijl ze in het buitenland 
een project daarmee vorm gaven. De projecten heb-
ben gedraaid in Suriname, Israël, Malawi en Ghana.

2.   Erasmusbeurs 
Vanuit een Erasmus-agreement is er samenwerking 
op het vlak van docentuitwisseling, gezamenlijk on-
derzoek en stagemogelijkheden met het Diakonhjem-
met in Oslo, Noorwegen en met het Diakonhjemmet 
in Helsinki, Finland. Daarnaast is er een uitwisselings-
programma met Dordt College in Iowa, VS. Per jaar 
kunnen daar 2 studenten een stage volgen. In 2017 is 
er 1 studente naar Dordt College geweest.

3.   Docenteninzet 
In 2017 is er herhaaldelijk docentuitwisseling geweest 
met Oslo en Helsinki. Ook zijn er docenten vanuit Fin-
land en Denemarken in Viaa ontvangen voor verdere 
afstemming en samenwerking.

4.  Conferenties  
Een docent/onderzoeker heeft in Leuven de interna-
tionale conferentie voor de Nursing Ethics bezocht. 
2 docenten hebben in mei het Garant-Congres Ethi-
sche vraagstukken in de ouderenzorg in Antwerpen 
bezocht. Dat levert input voor het ethiek- en zinge-
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vingsonderwijs binnen HC, maar ook aan de trainers 
die vanuit HC een rol hebben in het Zorg Etisch Lab in 
Zwolle.

5.  Daarnaast hebben 2 docenten een korte Educators 
Course on Parish Nursing in Peterborough gevolgd. 
Er heeft een studentenconferentie plaatsgevonden in 
Kopenhagen. Daar hebben lector, kenniskringleden 
en studenten aan deelgenomen. Verder is er door de 
lector een lezing over zingeving verzorgd in Dublin, 
Ierland aan het Trinity College. En tot slot is er deel-
genomen aan de Duitse bijeenkomst in Dudenhofen, 
Duitsland over Parish Nursing.

6.  Studiereizen 
31 derdejaarsstudenten hebben met 2 docenten in 
het voorjaar van 2017 een studiereis gemaakt naar 
Oslo in Noorwegen en zich daar verdiept in het Noor-
se zorgstelsel. Daarnaast hebben 45 studenten in 
Nederland gewerkt aan een interculturele opdracht, 
als vervangende opdracht van de studiereis.

7.  Werkbezoeken 
De instellingen in AZ Sint-Jan Brugge in Oostende, 
België, Deutsche Rotes Kreuz Schwesternschaft in 
Bonn, Duitsland en Berner Reha Zentrum in Heiligen-
schwendl, Zwitserland zijn bezocht door begeleiden-
de docenten. Dit om relaties te onderhouden en het 
mogelijk te maken face to face ontwikkelingen en 
knelpunten te bespreken.

8.  In het kader van een grote internationale subsidie 
geeft het lectoraat binnen een internationaal netwerk 
EPPIC vorm aan verdere ontwikkelingen met betrek-
king tot zingeving in de zorg. Vanuit deze subsidie 
zijn 3 EPPIC-bijeenkomsten met internationale deel-
nemers georganiseerd, waarvan 2 in Zwolle en 1 in 
Stoke-on-Trent, in Groot-Brittannië.

9.  Stagenota Duits en stagenota Engels 
Er is voor de internationale stagecontacten een stage-
nota beschikbaar in het Duits en in het Engels. 
Tevens is er voor internationale studenten een aan-
bod van Nursing and Research in het tweede semes-
ter van het derde jaar.

Academie Social Work & Theologie

Inleiding
Het hogeschoolbeleid Internationalisering is vertaald 
naar een plan voor de academie. De punten worden 
meegenomen als eisen voor het nieuwe curriculum 
waar momenteel aan gewerkt wordt. Daarvan is het 
derde jaar gestart in september 2017. Elk jaar wordt 
gekeken of de plannen zijn gerealiseerd. Afgelopen jaar 
kon geconcludeerd worden dat veel is gerealiseerd, 
waaronder ook een Viaa-breed programma voor Engels. 
Een aandachtspunt voor het komende jaar is: meer 
inzichtelijk maken op welke manier internationalisering 
impliciet een plek krijgt binnen de modules theorie & 
visie voor 4 credits. Daarnaast start er vanaf september 
2018 de minor Transcultural Care samen met de hbo-v 
(voor het eerst gezamenlijk).

1.   Studenten
•  Van de opleiding SPH hebben 7 studenten stage ge-

lopen in het buitenland en 7 studenten hun onder-
zoeksproject afgerond in het buitenland (Zuid-Afri-
ka, Malta en Roemenië);

•  Van de opleiding MWD hebben 2 studenten stage 
gelopen en hebben 7 studenten hun onderzoeks-
project uitgevoerd in het buitenland (Zuid-Afrika en 
Malta);

•  Bij de opleiding Theologie heeft 1 student via een 
Erasmusbeurs gestudeerd (minor) in Hongarije op 
de Károli Gáspár University in Budapest;

•  Vierdejaars voltijdstudenten van MWD en SPH heb-
ben in 2017 een bezoek gebracht aan Athene, Riga 
of Praag. Deze groepen zijn begeleid door docenten. 
De studenten hebben de plaatselijk vergelijkbare 
opleiding bezocht en zijn op werkbezoek geweest 
bij verschillende instellingen.

2.  Erasmusbeurs
•  1 docent van GPW heeft lessen pastoraat verzorgd 

bij de Evangelische Theologische Faculteit in Leu-
ven, België;

3.  Bezoeken docenten
•  In april 2017 hebben 2 docenten een bezoek ge-

bracht aan Zuid-Afrika om hier 16 studenten te be-
zoeken van de opleidingen. Er zijn stagegesprekken 
gevoerd en onderzoekspresentaties bijgewoond. 
Ook zijn er gesprekken met verschillende instellin-
gen gevoerd over de wijzigingen in het curriculum 
en effecten hiervan op stages en onderzoeksprojec-
ten;
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•  In april 2017 heeft een docent een bezoek gebracht 
aan Malta om de presentaties bij te wonen van de 
studenten die hier onderzoek deden. Ook zijn er 
gesprekken gevoerd over afstemming van de stages 
van volgend jaar;

•  In mei 2017 heeft een docent een bezoek gebracht 
aan Suriname. Hier is de huidige samenwerking 
geëvalueerd en contact gelegd met een Surinaamse 
Sociale Academie. Naar aanleiding van de gesprek-
ken is besloten om andere keuzes te maken in sa-
menwerking en begeleiding vanuit Suriname.

•  In oktober 2017 is er door de Academie Social 
Work, Health Care en bureau internationalisering 
een bezoek gebracht aan Diakonisse stiftelsen in Ko-
penhagen om afspraken te maken over de student 
mobiliteit binnen de Erasmus-kaders.
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8.1 Inleiding

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste zaken ge-
noemd met betrekking tot het beleid rond materiële 
voorzieningen. Op diverse punten wordt niet specifiek 
ingegaan, omdat allerlei processen goede voortgang 
konden hebben, zoals roostering, catering, receptie en 
het werk van conciërges.

Achtereenvolgens komen aan de orde:
•  huisvestingsbeleid
•  veiligheidsbeleid
•  mediatheek
•  ICT-beleid

8.2	Huisvestingsbeleid

Inleiding
In augustus 2011 is op basis van het visie- en ambitiedo-
cument ‘Duurzame huisvesting GH‘ de rapportage haal-
baarheidsonderzoek ‘Renovatie bestaande huisvesting 
aan de Grasdorpstraat’ opgeleverd. Besloten werd tot 
het voorbereiden van groot onderhoud en renovatie. 
Het gebouw van Hogeschool Viaa vergt noodzakelijk 
groot onderhoud, waarbij het de ambitie is om tegelij-
kertijd 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 uitvoe-
ring van onderwijs, onderzoek en kennisdienstverlening 
de komende jaren nodig zijn en worden nagestreefd in 
het gebouw aan de Grasdorpstraat.

Met het opgestelde renovatieplan wordt technisch 
gezien de kwaliteit benaderd van ‘nieuwbouw’. Na de 
renovatie voldoet de huisvesting aan de huidige wet- en 
regelgeving en is er een enorme verbetering gereali-
seerd in het binnenklimaat. De interactie (met behulp 
van het Agora principe) 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. Tegelijkertijd wordt winst geboekt ten aan-
zien van het binnenklimaat. In 2014 is ruim de tijd geno-
men voor nader onderzoek en het inwinnen van advies 
op het terrein van de financiering. Diverse scenario’s 
zijn daarbij doorgerekend en bekeken op haalbaarheid.

In 2015 is het Voorlopig Ontwerp verder ontwikkeld naar 
een in 2 fases opgedeeld Definitief Ontwerp. Tevens is de 

definitieve besluitvorming over financiering voorbereid, 
rekening houdend met diverse (financiële) scenario’s. 
Medio 2015 was het DO gereed. In de voorbereidingen 
voor definitieve besluitvorming heeft veelvuldig overleg 
plaatsgevonden met financiers. Gezien de instroom-
cijfers 2015 is besloten definitieve besluitvorming te 
verschuiven naar april/mei 2016. De wens om fase 1 
uit te voeren in het studiejaar 2017-2018 bleef hiermee 
haalbaar. Met goedkeuring respectievelijk instemming 
van de RvT en de MR heeft het CvB in het voorjaar van 
2016 positief besloten over de uitvoering van fase 1 van 
de renovatie. Daarmee is een zeer belangrijke stap gezet 
in het realiseren van onze huisvestingsambities. Op basis 
van het besluit zijn de vervolgstappen gezet met als doel 
te starten met de uitvoerfase medio 2017.

Start	renovatie
Op 1 juli 2017 is gestart met de uitvoerfase van de re-
novatie. Op basis van een faseringsplanning vindt de 
uitvoering renovatie per etage plaats. De zomerperiode 
2017 is benut voor diverse sloopwerkzaamheden. Tot 
aan heden verloopt het proces volgens planning en ook 
budgettair ligt het project op koers. Tot op heden zijn 
relatief weinig klachten gemeld als het gaat om de over-
last van de verbouw.
Veel collega’s binnen de facilitaire dienst zijn zichtbaar 
en onzichtbaar betrokken bij de vele voorbereidingen. 
Daarmee is voor de facilitaire dienst het renovatiepro-
ject de belangrijkste activiteit in 2017 en 2018.

Verhuizing
In het kader van de renovatie zijn de collega’s van 
de academies Social Work & Theologie en Health 
Care verhuisd naar het aangrenzende gebouw 
Weezenlandstaete. In januari 2018 is het personeel van 
de Educatieve Academie eveneens ondergebracht in 
hetzelfde gebouw. Docenten en onderzoekers werken 
daar nu in een andere omgeving met meer draadloze 
en mobiele voorzieningen. Hiervoor is het wifi- en het 
telefonienetwerk uitgebreid naar deze locatie. Doordat 
de docenten ook eerder in 2016 zijn voorzien van 
laptops, doen ze nu ervaring op met andere en nieuwe 
vormen van werken.

8.3 Veiligheidsbeleid 

In het kader van het Veiligheidsbeleid is het reguliere 
trainingsprogramma uitgevoerd voor Bedrijfshulpver-
lening. De jaarlijkse ontruimingsoefening heeft plaats-
gevonden. De herhalingstrainingen zijn door de bhv’ers 
en ploegleiders met goed resultaat afgerond. Doel van 
dit programma, naast het bijhouden en versterken van 
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•  onderwijsvernieuwing
•  update van de methoden basisonderwijs en de  

Cito-toetsen

Daarnaast wordt de collectie gescreend op materialen 
die moeten worden afgeschreven.

De fysieke collectie neemt nog steeds een belangrijke 
plaats in in de Mediatheek. Het aantal exemplaren in 
de collectie is in 2017 gedaald naar 24.034 exemplaren, 
tegen 24.572 exemplaren in 2016, een daling van 2%. 
Langzamerhand neemt de digitale collectie een grotere 
plaats in. De fysieke collectie wordt door studenten en 
medewerkers nog steeds gewaardeerd, hoewel het aan-
tal uitleningen de laatste jaren wel aan het dalen is. In 
2017 was het aantal uitleningen 18.006 tegen 21.297 in 
2016, een daling met 15,5%. De daling van het gebruik 
van de papieren collectie begint dus duidelijke vormen 
aan te nemen. Toch zijn er in 2017 wel meer boeken ge-
reserveerd, namelijk 2080 reserveringen in 2017, tegen 
1612 in 2016. Daarnaast gaan de digitale bronnen een 
steeds belangrijker rol vervullen en is de verwachting 
dat het gebruik hiervan verder gaat stijgen.

Digitalisering
De Mediatheek streeft ernaar steeds meer informatie 
digitaal aan te bieden. Studenten en personeel hebben 
toegang tot de fulltext databanken Academic Search 
Complete, ScienceDirect en Springer. Voor deze da-
tabanken is het thuisgebruik geregeld via Surfconext. 
Daarnaast is er toegang tot de nieuwsdatabank Lexis 
Nexis Newsportal en het portaal van Beeld en Geluid 
Academia. De meeste databanken en ook de catalogus 
van de Mediatheek zijn tegelijk te doorzoeken door 
middel van Viaa Search. Via de databank van Springer 
zijn ongeveer 800 Nederlandstalige e-books en 60 
e-journals van Bohn Stafleu Van Loghum beschikbaar. 
Daarnaast zijn 63 boeken van Noordhoff en Coutinho 
beschikbaar via het e-book platform van Ebsco. Het 
aantal online bronnen in de catalogus is gestegen van 
651 in 2016 tot 674 in 2017.

Van de databanken wordt frequent gebruikgemaakt. Er 
zit een stijgende lijn in het gebruik van de databanken. 
Uit Springer zijn in 2017 rond de 20.000 tijdschriftartike-
len en 30.000 hoofdstukken uit boeken opgevraagd. De 
Nederlandse content in deze databank wordt erg goed 
gebruikt. Uit ScienceDirect zijn 1.633 en uit Academic 
Search zijn 1.621 tijdschriftartikelen gedownload.

kennis en vaardigheden, is het creëren van een kritisch 
bewuste houding ten aanzien van de veiligheid. Er is 
kennis genomen van de door de Rijksoverheid en Ver-
eniging Hogescholen verstrekte informatie over Veilig-
heidsbeleid in Nederland. Toetsing aan deze informatie 
van het hogeschoolbeleid leidde niet tot aanpassing van 
het beleid.

Op basis van het in 2016 geüpdatet Veiligheidsbeleid 
zijn in 2017 een aantal crisessimulaties (crisistafels) 
georganiseerd. Deze zogenaamde crisistafels zijn een 
krachtige methode om meer grip te krijgen op de sa-
menwerking in het crisisnetwerk van de organisatie. In 
deze live simulatie bespreken crisisfunctionarissen met 
elkaar aan de hand van een scenario de uit te voeren 
activiteiten vanaf de eerste melding tot het nemen van 
maatregelen. Een crisistafel is een ideale manier om de 
inbreng van de verschillende crisisfunctionarissen bij 
elkaar te brengen, zodat zij elkaar ook weten te vinden 
als het er écht op aankomt.

Gezien de toenemende aandacht voor het thema 
Veiligheid is in genoemde ontwikkeling expertise geor-
ganiseerd ter ondersteuning. Deze werkwijze via een 
crisistafel wordt ook in het komende jaar toegepast in 
de organisatie met als doel medewerkers te trainen en 
ervaringen op te laten doen met mogelijke situaties van 
(on)veiligheid. Het spreekt misschien voor zich, maar 
we willen staan voor de veiligheid van medewerkers, 
studenten en bezoekers. Er zijn weliswaar geen garan-
ties voor absolute veiligheid, maar we willen zo veel als 
mogelijk veiligheid creëren en bieden. Overigens ook 
tijdens de renovatie. Daartoe zijn afspraken gemaakt 
met de aannemers, die regelmatig aan de orde komen 
in de stuurgroep- en de bouwgroep-vergaderingen.

8.4 Mediatheek

Collectie
In de Mediatheek wordt permanent gezorgd dat er een 
uitgebreide en actuele collectie is op het terrein van 
onderwijs, zorg, welzijn en theologie. De collectie bevat 
fysieke documenten, concrete materialen en digitale 
bronnen. Het opbouwen van de collectie gebeurt op 
basis van het geformuleerde aanschafbeleid, in overleg 
met contactpersonen vanuit opleidingen en afdelingen. 
Speerpunten in 2017 waren onder andere:
•  gedragsproblemen
•  psychotrauma
•  diversiteit
•  handelingsgericht werken
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Full	text	downloads	 2017	 2016	 2015	 2014

Springer Journal Articles 20.143 9.327 3.996 949

Springer e-books Chapters 29.577 17.591 15.381 3.033

Academic Search Artikelen 1.621 1.463 854 1.192

ScienceDirect Artikelen 1.633 1.281 1.265 - 

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 opgenomen in de hbo Kennisbank. De publica-
ties van de lectoren worden via de hbo Kennisbank ook 
zichtbaar in de wetenschappelijke databank Narcis en 
op website Podium voor Praktijkgericht onderzoek. De 
hbo Kennisbank wordt gevuld vanuit Sharekit, de repo-
sitory van Viaa. Eind 2017 waren in de hbo Kennisbank 
187 Viaa-publicaties opgenomen: 133 afstudeeron-
derzoeken en 54 publicaties van lectoraten. Eind 2016 
waren in de hbo Kennisbank 158 Viaa-publicaties opge-
nomen (2015: 136): 111 afstudeeronderzoeken (2015: 
91) en 47 publicaties van lectoraten (2015: 45).

Dienstverlening
Vanuit de Mediatheek worden bijeenkomsten Infor-
matievaardigheden georganiseerd voor de verschillen-
de opleidingen. In 2017 zijn veertien bijeenkomsten 
Informatievaardigheden verzorgd voor ongeveer 380 
studenten en twee bijeenkomsten voor in totaal dertien 
docenten. In de lessen voor studenten wordt onder 
andere aandacht besteed aan het zoeken van literatuur 
via de catalogus, databanken en internet, het beoorde-
len van de kwaliteit van literatuur en het maken van een 
literatuurlijst.
In de Mediatheek w ook audiovisuele apparatuur uitge-
leend, zoals videocamera’s, voicerecorders en laptops. 
In totaal is in 2017 1264 keer een apparaat uitgeleend, 
onder andere 582 keer een laptop, 239 keer een video-
camera en 165 keer een voicerecorder. Studenten 
kunnen kantoormaterialen kopen, zoals snelhechters 
en bindmateriaal. Voor studenten zijn in de Mediatheek 
ongeveer zeventig computers en zestien laptopplekken 
beschikbaar.

De Mediatheek biedt ondersteuning en advies op het 
gebied van het kennis- en informatiebeleid in de organi-

satie aan onderwijs en onderzoek. Activiteiten die in dit 
kader kunnen worden genoemd zijn:
•  informatie verstrekken m.b.t. auteursrechten en plagi-

aatpreventie;
•  ondersteuning bij het samenstellen van digitale rea-

ders en artikelen;
•  delen van kennis en informatie over open access, 

open science en datamanagement;
•  ondersteuning van het gebruik van het softwarepro-

gramma Enalyzer.

De Mediatheek is aangesloten bij verschillende landelij-
ke samenwerkingsplatforms, zoals de Samenwerkende 
Hogeschoolbibliotheken (SHB), het Netwerk Auteurs-
rechtinformatiepunten (NAI-HBO) en de gebruikers-
bijeenkomsten hbo Kennisbank, Vsmart en Summon. 
Binnen deze samenwerkingsverbanden wordt de kennis 
van hogeschoolbibliotheken gebundeld en kunnen geza-
menlijke afspraken worden gemaakt met uitgevers.

8.5 ICT-beleid

Viaa Online
In 2017 werd gestart met een tweede fase in de ont-
wikkeling van Viaa Online. Doelstelling is om met name 
voor studenten en docenten een integrale informatie-
voorziening in te richten. Hiervoor worden verschillende 
informatiesystemen geïntegreerd. Daardoor wordt de 
informatie voor studenten en docenten toegankelijker, 
actueler en meer persoonlijk aangeboden. Gekozen is 
voor de applicatie ‘Onderwijs Online’ dat functioneert 
als `schil` om informatie te presenteren. Hiermee heb-
ben de studenten één digitale toegangspoort tot alle 
Viaa-applicaties en digitale omgevingen. Dit maakt het 
digitale landschap van Viaa gebruiksvriendelijker, omdat 
één keer inloggen volstaat. In een projectgroep, waar-
in alle academies zijn vertegenwoordigd, is een start 
gemaakt met de verdere inrichting van deze digitale 
leeromgeving.
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Video en Verpleging
Binnen de Academie Health Care wordt in toenemen-
de mate gebruikgemaakt van video als didactisch in-
strument in praktijkonderwijs. Praktijkopdrachten en 
toetsen worden digitaal opgenomen en gepubliceerd, 
waarna de opnames worden ingezet bij beoordeling en 
evaluatie door studenten en docenten. In 2017 is de 
opnamecapaciteit verdubbeld door het uitrusten van 
een tweede skills-lab met opnameapparatuur.

Flitscolleges
Met video als instrument is door de academies Health 
Care en  Social Work & Theologie gestart met een pilot 
‘Flitscolleges’. De pilot heeft als doelstelling de meer-
waarde van video te onderzoeken in relatie tot digitaal 
leren. Gekozen is voor de vorm van zogenaamde flits-
colleges. In het flitscollege wordt een onderwerp kort 

gepresenteerd met ondersteuning van een grafische 
presentatie op de achtergrond. Deze vorm biedt moge-
lijkheden om met een `andere bril` te kijken naar ken-
nisoverdracht binnen en buiten het leslokaal.

Inkoop telefonie
In 2017 is na een zorgvuldig vormgegeven inkoopproces 
gekozen voor een nieuwe communicatie-telefonie-op-
lossing die past bij de veranderende kijk op samenwer-
ken en leren. De huidige telefoniecentrale is gedateerd 
en aan vervanging toe. De nieuwe oplossing biedt 
uitgebreide mogelijkheden op het vlak van locatieon-
afhankelijk werken, is geïntegreerd met Viaa Online als 
digitaal samenwerkingsplatform en moet bijdragen aan 
een betere interactie tussen collega’s en studenten. 
Implementatie van het systeem zal plaatsvinden in de 
eerste helft van 2018.
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9.1	Inleiding

Resultaat 2017
In 2017 heeft Hogeschool Viaa een resultaat gereali-
seerd van € 859.000 (2016: € 976.000). Het resultaat 
over 2017 wordt in belangrijke mate beïnvloed door de 
vorming van een voorziening voor werktijdvermindering 
senioren. Tevens is de voorziening voor cao-verplich-
tingen aan vertrekkend personeel toegenomen. Hierte-
genover staan hogere rijksbijdragen uit hoofde van de 
tijdelijke extra uitkering voor alle Pabo-opleidingen.
De afwijkingen ten opzichte van de begroting betreffen 
vooral:

•  hogere rijksbijdragen door een hogere lumpsum als 
gevolg van een hogere bijdrage per student en een 
hogere realisatie van OCW-subsidies;

•  lagere opbrengsten collegegelden als gevolg van een 
lager aantal studenten dan begroot;

•  lagere baten werk in opdracht van derden, met name 
door hogere inkoop en inhuur derden;

•  hogere overige baten, met name veroorzaakt door 
baten met betrekking tot voorgaande jaren en baten 
uit hoofde van de nieuwe Associate Degree Kind en 
Educatie;

•  hogere personeelslasten als gevolg van dotaties aan 
personele voorzieningen.

Figuur	1:	afwijking	resultaat	2017	t.o.v.	de	begroting
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Figuur 2: afwijking resultaat 2017 t.o.v. 2016

De afwijkingen ten opzichte van de realisatie 2016 be-
treffen vooral:
•  hogere rijksbijdragen door een hogere lumpsum als 

gevolg van een hogere bijdrage per student;
•  hogere personeelslasten als gevolg van dotaties aan 

personele voorzieningen.

Financiële	situatie
Door het positieve resultaat over 2017 is de financiële 
positie van Hogeschool Viaa verder verbeterd. De af-
name van de solvabiliteit wordt veroorzaakt door de 
financiering van de renovatie die in 2017 is gestart en in 
de zomer 2018 zal zijn afgerond.

Tabel	1:	Kengetallen	financiële	positie

 Streefwaarde 2017 2016 2015 2014 2013 Signalerings- waarde

Solvabiliteit 2 > 0,3 0,50 0,53 0,44 0,39 0,44 < 0,3

Liquiditeitsratio (current ratio) > 1,0 1,64 1,29 1,46 1,24 1,40 < 0,5

Huisvestingsratio < 0,15 0,06 0,05 0,07 0,05 0,06 > 0,15

Rentabiliteit eigen vermogen > 0 18,5% 21,0% 15,4% -7,0% 34,3% < 0,0 (3 jaar)

Rentabiliteit als % van de omzet > 3% 5,4% 6,3% 3,6% -1,7% 9,05% < 0,0 (3 jaar)

Weerstandvermogen > 0,05 0,34 0,30 0,24 0,24 0,26 < 0,05

Streefwaarde: de intern bepaalde waarde die een indicator minimaal moet hebben.
Signaleringswaarde: die waarde waaronder of boven de inspectie uitvoeriger financieel onderzoek gaat uitvoeren.

-800 -600 -400 -200 0 200 400 600 800 1000 1200€

Rijksbijdragen

Collegegelden

Baten werk in opdracht van derden

Overige baten

Personeelslasten

Afschrijvingen

Huisvestingslasten

Overige lasten

Financiële baten en lasten



117

Toekomstparagraaf
De meerjarenbegroting 2018-2022 is in het jaar 2018 vastgesteld door het College van Bestuur, na instemming door 
de Medezeggenschapsraad en goedkeuring door de Raad van Toezicht.

Tabel 2: Toekomstparagraaf

Kengetallen	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	 2022

Aantal studenten

Situatie op 1-10 van het jaar 1.487 1.493 1.556 1.633 1.695 1.746

      
Personele	bezetting:	      

Management/Directie 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Onderwijzend personeel 92,4 91,5 87,2 87,2 87,9 86,7

Overige medewerkers 50,0 49,9 47,2 47,2 47,7 47,0

Totaal	 147,9	 146,9	 139,9	 139,9	 141,1	 139,2	
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Verwacht wordt dat het aantal studenten na enkele jaren van daling weer zal toenemen in de komende jaren. Dit als 
gevolg van een positieve verwachting ten aanzien van de instroom, onder andere vanwege de hogere numerus fixus 
bij de hbo-v, en verbeterde studierendementen, met andere woorden een lagere structurele uitval. De personele 
ontwikkeling volgt waar mogelijk de ontwikkeling van het aantal studenten. In dat kader is in de meerjarenbegroting 
een taakstelling opgenomen.

Tabel	3:	Meerjarenbegroting

Balans	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	 2022

Activa	 	 	 	 	 	

Materiële vaste activa 6.840 11.300 10.843 10.385 9.928 9.470

Vlottende activa 1.012 800 800 800 800 800

Liquide middelen 4.931 6.492 6.927 6.659 6.562 7.148

Totaal	Activa	 12.783	 18.592	 18.570	 17.844	 17.290	 17.418

      
Passiva      

Eigen vermogen      

Algemene reserve 3.750 4.532 5.043 4.851 4.830 5.491

Bestemmingsreserve 1.760 1.760 1.760 1.760 1.760 1.760

Voorzieningen 891 600 600 600 600 600

Langlopende schulden 2.765 8.000 7.467 6.933 6.400 5.867

Kortlopende schulden 3.617 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700

Totaal	Passiva	 12.783	 18.592	 18.570	 17.844	 17.290	 17.418
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De toename van de materiële vaste activa en langlopende schulden betreft de renovatie die in 2017 is gestart en in 
de zomer van 2018 zal worden afgerond. De toename van het eigen vermogen wordt veroorzaakt door de verwachte 
positieve exploitatieresultaten.

Tabel	4:	Exploitatieoverzicht	toekomstparagraaf

	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	 2022

Baten      

Rijksbijdrage 12.096 11.167 10.785 9.907 10.021 10.518

Collegegelden 2.825 2.792 2.843 2.975 3.115 3.229

Dienstverlening 460 1.417 1.273 1.283 1.287 1.290

Overige baten 651 231 136 130 130 130

Totaal	Baten	 16.032	 15.607	 15.037	 14.295	 14.553	 15.167

      

Lasten      

Personeelskosten 11.546 11.628 11.062 11.077 11.173 11.019

Afschrijvingen 673 813 1.118 1.118 1.118 1.118

Huisvestingskosten 688 684 619 619 619 619

Overige lasten 2.261 1.690 1.552 1.511 1.516 1.615

Totaal lasten 15.168 14.815 14.351 14.325 14.426 14.371

Saldo	Baten	en	Lasten	 864	 792	 686	 (30)	 127	 796

Saldo Financiële bedrijfsvoering (5) (151) (175) (161) (148) (135)

Totaal	Resultaat	 859	 641	 511	 (191)	 (21)	 661
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Tabel 5: Kengetallen toekomstparagraaf

	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021	 2022

Solvabiliteit 0,43 0,34 0,37 0,37 0,38 0,42

Liquiditeit 1,64 1,97 2,09 2,02 1,99 2,15

Rentabiliteit in % van de omzet 5,4% 4,1% 3,4% -1,3% -0,1% 4,4%

Personeelskosten in % van de omzet 72,0% 74,5% 73,6% 77,5% 76,8% 72,7%

Deelnemers per Fte 10,1 10,2 11,1 11,7 12,0 12,5

Voor de begroting van 2018 en verder is uitgegaan van een gelijkblijvende Rijksbijdrage per student. Dit resulteert 
in een Rijksbijdrage die uitsluitend wijzigt (in dit geval toeneemt) door de mutatie van het studentenaantal. In de 
dienstverlening wordt een stabilisatie van de omzet verwacht. Door het beheersen en gedeeltelijk beperken van de 
kosten ontstaat de benodigde financiële ruimte voor de toenemende afschrijvings- en financieringslasten als gevolg 
van de renovatie. De financiële situatie van Viaa blijft naar verwachting ook in de toekomst gezond, waardoor er 
ruimte is en blijft, zowel in de exploitatie als in het eigen vermogen, om mogelijke tegenvallers in de toekomst te 
kunnen opvangen.

Verschillen toekomstparagraaf 2017 en 2016
Hieronder wordt aangegeven wat de belangrijkste verschillen zijn tussen de toekomstparagraaf zoals die 
is genomen in de jaarrekening 2016 en voorgaande toekomstparagraaf.

Tabel 6: Vergelijking meerjarenraming studentenaantal

	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021

Raming 2016 1.576 1.593 1.626 1.653 1.675

Raming 2017 1.487 1.493 1.556 1.633 1.695

Verschil	 (89)	 (100)	 (70)	 (20)	 20	

 
Het verschil in het aantal studenten ontstaat door een aanpassing van de verwachte studenteninstroom 
(onder andere als gevolg van een aanpassing van de numerus fixus bij de hbo-v) alsook een hogere uit-
stroom in 2017 dan vorig jaar voorzien (met name diplomering, de uitval blijft relatief laag).
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Tabel 7: Vergelijking meerjarenraming totaal resultaat

	 2017	 2018	 2019	 2020	 2021

Perspectief	2016	 499	 388	 155	 158	 159

Studenten  408 145 -339 -354

Overige baten  -208 -497 -543 -589

Personeelskosten  -174 341 411 422

Afschrijvingen  71 -15 -14 -14

Huisvestingskosten  113 201 -89 136

Overige lasten  34 171 214 209

Rentelasten  9 10 11 10

Perspectief	2017	 	 641	 511	 (191)	 (21)

9.2		Rapportage	aanwezigheid	en	werking	van	het	in-
terne risicobeheersings- en controlesysteem

Het interne risicobeheersings- en controlesysteem 
wordt vormgegeven binnen de PDCA-cyclus van Hoge-
school Viaa. Jaarlijks wordt een (meerjaren)begroting 
opgesteld inclusief een risicoparagraaf. Per vier maan-
den wordt een rapportage opgesteld over de belangrijk-
ste ontwikkelingen op het gebied van uitvoering van de 
begroting en van de risico’s. Deze worden aangeboden 
aan en besproken met het Beleidsoverleg, zowel ge-
zamenlijk als individueel, het College van Bestuur, de 
Auditcommissie, de Raad van Toezicht en de Medezeg-
genschapsraad.

9.3		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-in-
ventarisatie, 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 kwali-
teitsbewaking is en wordt er intensiever gewerkt aan 
pr en marketing om potentiële studenten bekend te 
maken met de hogeschool.

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 studentenaan-
tallen de omvang niet snel naar beneden kan worden 
bijgesteld of tegen hoge kosten de omvang gefor-
ceerd moet worden aangepast. Dit risico is in 2016 
grotendeels in beeld gebracht voor de komende jaren 
en wordt beheerst.

3.  De kwaliteit van de opleidingen. Naast kwaliteitsbor-
ging via het interne kwaliteitszorgsysteem, Viaa-ac-
creditering en ontwikkeling en actualisering van cur-
ricula is er aandacht voor adequaat personeelsbeleid 
onder meer in de vorm van functionerings- en beoor-
delingsgesprekken en professionalisering.

4.  De ontwikkeling van de rijksbekostiging. De verwach-

Studenten:  Aanpassing Rijksbijdrage en collegegelden op basis van geactualiseerde prognose.
Overige baten:  Voortschrijdende inzichten, met name m.b.t. langlopende subsidies.
Personeel:  Ontwikkeling personeel in relatie tot ontwikkeling studenten, inclusief taakstelling.
Afschrijvingen:  Invloed van lagere investeringen in 2017 en bijstelling verwachting uitgaven renovatie.
Huisvesting:		 Aangepast aan actuele inzichten en verwachtingen. Niet één bijzondere oorzaak.
Overige:   Aangepast aan actuele inzichten en verwachtingen. Niet één bijzondere oorzaak.
Rentelasten: Aanpassing uit hoofde van afgesloten financieringsovereenkomst.
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ting is dat er niet veel extra middelen ter beschikking 
worden gesteld, terwijl de eisen aan hogescholen 
vermoedelijk zullen toenemen. Om dit risico te ver-
minderen is en wordt er gewerkt aan het optimalise-
ren 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.

6.  Renovatie. In 2016 is door het CvB, na goedkeuring 
door de RvT en instemming van de MR, het besluit 
genomen het gebouw te gaan renoveren. Deze reno-
vatie bedraagt circa 9,15 mln. Er wordt 8 mln. gefi-
nancierd door externe partijen. Periodiek wordt een 
rapportage opgesteld inclusief risicoparagraaf. Deze 
wordt ter verantwoording en informatie verstrekt aan 
de RvT, de MR en het Beleidsoverleg. De renovatie 
is gestart medio 2017 en zal worden afgerond in de 
zomer van 2018.

Financiële instrumenten
Hogeschool Viaa maakt in de normale bedrijfsuitoefe-
ning gebruik van uiteenlopende financiële instrumen-
ten. Deze instrumenten zijn bedoeld om de risico’s voor 
de organisatie te verminderen, maar kunnen ook zelf 
de onderneming blootstellen aan markt- en/of krediet-
risico’s. Deze betreffen financiële instrumenten die zijn 
opgenomen in de balans. Viaa handelt niet in deze fi-
nanciële derivaten en heeft procedures en gedragslijnen 
om de omvang van het kredietrisico bij elke tegenpartij 
of de markt te beperken. 

9.4		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 onder-
gebracht op een spaar- en depositorekening tegen een 
geldend rentepercentage van rond de 0%.

Overzicht uitstaande gelden op balansdatum:
Gelden op rekening-courant:  € 1.754.000 (dagelijks 
opvraagbaar)

Gelden op spaar- en depositorekening:
< 1 maand:  € 2.000.000 (dagelijks opvraagbaar; 

vast (hoger) rentepercentage, boete 
bij opvraging van meer dan 25%)

< 1 maand:  € 1.175.000 (dagelijks opvraagbaar; 
vast rentepercentage)

Publiek/privaat
Met ingang van 2013 heeft de hogeschool haar beleid 
heroverwogen ten aanzien van de scheiding tussen 
publieke en private activiteiten. Voor 2013 werd geen 
duidelijk onderscheid gemaakt tussen beide soorten 
van activiteiten, terwijl ze vanaf dat jaar scherp zijn 
onderscheiden. Onder private activiteiten worden die 
activiteiten verstaan die niet vallen onder de wettelijke 
opdracht die een hbo-instelling heeft. Het resultaat van 
deze activiteiten wordt verwerkt in een afzonderlijke 
(private) bestemmingsreserve.
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Tabel	8:	Financieel	overzicht	Private	activiteiten

Afdeling EA-Advies POH GL Totaal 2017 Totaal 2016

Omzet     

Collegegeld   15 15 7

Dienstverlening 599 95 2 696 620

Levend Water 42   42 36

Overige baten 124   124 35

Totale	omzet	 765	 95	 17	 877	 698

Kosten     

Personeelslasten 326 131 15 472 277

Niet- personele lasten 12 2 1 15 30

Totale kosten 338 133 16 487 307

Resultaat	 427	 (38)	 1	 390	 391

Overhead 191 24 4 219 174

Resultaat	na	doorbelasting	 
overhead 236 (62) (3) 171 217

De kosten worden toegerekend op basis van geschreven uren, direct toe te rekenen personeel en overige 
kosten. Over het geheel wordt (conform voorgaande jaren) 25% van de baten toegerekend als kosten 
overhead. De bestemmingsreserve Private activiteiten bedraagt na toevoeging van het resultaat over 
2017 € 453.000.

Tabel	9:	Opgave	aantallen	studenten	en	vergoedingen	Profileringsfonds	2017

Aantal EER-
studenten dat 
in 2017 een 
tegemoetkoming 
heeft ontvangen 
uit het 
Profileringsfonds 

44

Subtotaal van 
de in 2017 aan 
EER-studenten 
verstrekte 
vergoedingen 
uit het 
Profileringsfonds
(x € 1.000)

€18

Aantal niet-
EER-studenten 
dat in 2017 een 
tegemoetkoming 
heeft ontvangen 
uit het 
Profileringsfonds

0

Subtotaal van de in 
2017 aan niet EER-
studenten verstrekte 
vergoedingen uit het 
Profileringsfonds
(x € 1.000)

0

Grand totaal 
van de in 2017 
aan verstrekte 
vergoedingen uit het  
Profileringsfonds
(x € 1.000)

€18
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Tabel	10:	Stand	van	zaken	Notitie	Helderheid

Thema

Uitbesteding

Investeren van publieke 
middelen in private partijen

Verlenen van vrijstellingen

Bekostiging van buitenlandse 
studenten

Collegegeld niet door de student 
zelf betaald

Studenten volgen modules van 
opleidingen

De student volgt een andere 
opleiding dan waarvoor hij is 
ingeschreven

Bekostiging van 
maatwerktrajecten

Bekostiging van kunstonderwijs

Opmerkingen/toelichting

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

Viaa investeert geen publieke middelen in private partijen. Ultimo 2017 is 
de stand van de private reserve € 453.000 positief.

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

Geen.

Er is geen noodfonds of iets dergelijks. Het komt wel voor dat derden 
(bijvoorbeeld ouders, werkgevers) de collegegelden betalen. 

Komt voor als tweede studiekeus of in het kader van Kiezen op Maat; dan 
verrekening van hbo-instellingen onderling.

Komt niet voor. 

Komt voor, bijvoorbeeld POH en SPICE: 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. Een en 
ander staat los van de bekostiging door het Rijk. Het gaat hier om private 
maatwerktrajecten.

Niet van toepassing.
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9.5	Bezoldigingsbeleid

College van Bestuur
De Raad van Toezicht heeft in oktober 2007 de hoofdlij-
nen van het Bezoldigingsbeleid van het College van Be-
stuur vastgesteld. De rechtspositie van de leden van het 
CvB is destijds herzien op basis van de ‘Uitwerking be-
zoldiging toezichthouders hogescholen’, op voorstel van 
de Remuneratiecommissie. Op de website van Hoge-
school Viaa is de actuele uitwerking van de hoofdlijnen 
weergegeven. De voorzitter van het College van Bestuur 
heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. 
De hoogte van de vaste bezoldiging staat aangegeven 
in onderstaande tabel. Voor het CvB is geen variabele 
beloning van toepassing. Op de arbeidsovereenkomst 
van het CvB is niet de cao hbo van toepassing. De pensi-
oenafspraken 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 condi-
tie van een bijdrage voor privégebruik. Een en ander is 
vastgelegd in een berijdersregeling.

Bezoldiging College van Bestuur 2017 
De bezoldigingsgegevens voor het CvB van Hogeschool 
Viaa sluiten aan op het begrippenkader van de Wet 
normering bezoldiging topfunctionarissen in de publieke 
en semipublieke sector (WNT). De sociale werkgevers-
lasten 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 factoren 
als leeftijd en de keuze voor eigen risicodragerschap van 
de hogeschool. Voor een specificatie van de beloningen 
wordt verwezen naar pag. 168 van de jaarrekening (Mo-
del WNT).

Tabel	11:	Overzicht	declaraties	CvB	2017

Naam	 Jaar	 Representatie-	 Reis	en	verblijfs-	 Overige	 Totaal
  kosten kosten kosten 

J.D. Schaap,  2017 0,00 0,00 0,00 0,00
voorzitter CvB 

J.D. Schaap,  2016 0,00 49,85 30,00 79,85
voorzitter CvB 

Honorering Raad van Toezicht 2017
Leden van de Raad van Toezicht van Hogeschool Viaa 
ontvangen een honorarium gerelateerd aan de mate 
van verantwoordelijkheid en aan de reële tijdsbesteding 
die nodig is voor het uitoefenen van de taken. Daarbij 
is een differentiatie aangebracht in de beloning voor de 
voorzitter, leden van commissies en overige leden.

De vergoedingen zijn bruto vergoedingen waarop loon-
heffing wordt ingehouden en waarop de btw-regeling 

voor toezichthouders van toepassing is. Een RvT-lid kan 
voor vrijstelling btw in aanmerking komen. Het betref-
fende 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 verwe-
zen naar pag. 169 van de jaarrekening (model WNT).
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Deel II: Raad van Toezicht 
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Verslag van de Raad van Toezicht

Hoofdstuk 10
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10.1 Algemeen

De Raad van Toezicht (RvT) heeft tot taak het toezien op 
het beleid van het College van Bestuur, op de algemene 
gang van zaken in de Stichting, de hogeschool en het be-
waken van de doelstelling en grondslag van de Stichting 
Viaa-Gereformeerde Hogeschool. Hij staat het College 
van Bestuur met raad terzijde, adviseert en stimuleert 
het College van Bestuur en ondersteunt het College 
inzake relatiebeheer en politiek-bestuurlijke netwerk-
vorming.
Bij de invulling van haar taak hanteert de Raad het Toet-
singskader Raad van Toezicht van Stichting Viaa-Gere-
formeerde Hogeschool. De taakverdeling en werkwijze 
van de Raad van Toezicht zijn te vinden in het Regle-
ment Raad van Toezicht van Hogeschool Viaa.

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht en 
het College van Bestuur zijn, conform art. 10.3d WHW, 
duidelijk onderscheiden. Deze onafhankelijkheid van de 
leden van de RvT is vastgelegd in de Onafhankelijkheids-
verklaring RvT (2014). Daarmee voldoet de bestuurs-
structuur van Hogeschool Viaa aan de beginselen van 
Goed Bestuur. In de statuten en in het Bestuursregle-
ment van Hogeschool Viaa committeert het College van 
Bestuur zich aan de Branchecode Goed Bestuur (2013) 
van de sector hbo. Over Goed Bestuur werden door de 
RvT en het CvB gedurende het jaar gesprekken gevoerd. 
Het CvB conformeert zich aan de Branchecode Goed 
Bestuur (2013). De RvT onderstreept dit.

De Raad van Toezicht heeft twee commissies ingesteld:
•  de Auditcommissie;
•  de Remuneratiecommissie.

Hieronder wordt beschreven welke thema’s in 2017 aan 
de orde zijn geweest in de vergaderingen van de Raad 
van Toezicht. Vervolgens kunt u lezen welke werkzaam-
heden door de commissies van de RvT zijn verricht en 
hoe de Raad van Toezicht was samengesteld in 2017.

10.2	Activiteiten	en	thema's/onderwerpen

De Raad van Toezicht vergaderde in 2017 zesmaal, 
waarvan tweemaal met de Medezeggenschapsraad 
(MR), op 7 april en op 13 oktober. De RvT en de MR 
hebben in de vergadering van april gesproken over:
•  functioneren College van Bestuur;
•  aanbevelingen Evaluatierapporten Prestatieafspraken;
•  vacature directeur Educatieve Academie.

Tijdens de vergadering van 13 oktober van de RvT en de 
MR is het uitgevoerde Imago-onderzoek Viaa bespro-
ken. Daarbij is de aandacht met name gericht op welke 
conclusies uit dit onderzoek leidend moeten worden 
voor het ontwikkelen van een strategisch marketing- en 
studentwervingsplan.

Tijdens de gezamenlijke vergadering in april van de RvT 
en de MR is (in afwezigheid van het CvB) ook het functi-
oneren van het CvB aan de orde geweest. Tevens heeft 
de RvT informatie ingewonnen en gesprekken gevoerd 
met de leden van het Beleidsoverleg over het functio-
neren van het CvB. De uitkomsten van de Remuneratie-
commissie zijn in verband met ziekte van de voorzitter 
College van Bestuur nog niet met hem besproken.

Belangrijke agendapunten voor de Raad van Toezicht 
in 2017 lagen op het terrein van het strategisch en fi-
nancieel beleid van de hogeschool. Tijdens meerdere 
vergaderingen is de financiële rapportage van de hoge-
school aan de orde geweest, de meerjarenbegroting en 
de daaraan gekoppelde taakstellingen. Tevens is steeds 
de voortgang van het renovatietraject onderwerp van 
gesprek geweest en de daarbij behorende financiële 
rapportage. In het verlengde van het vastgestelde Stra-
tegisch Plan 2017-2020 is een eerste concept van het 
Uitvoeringsplan 2017-2020 besproken.

In de Raad van Toezicht werd in 2017 op 10 februari 
één nieuw lid, tevens voorzitter benoemd: de heer C.S. 
Balkenende. Op 7 april 2017 werd de heer R.D. Schoon-
beek RA herbenoemd. De RvT heeft de tekst voor een 
zogenaamde Onafhankelijkheidsverklaring (als gevolg 
van artikel 17.2 van het reglement RvT) vastgesteld in 
2015; deze verklaring is ondertekend door alle leden 
van de RvT.

In de vergaderingen is aandacht geweest voor de wijze 
waarop Hogeschool Viaa met andere instellingen voor 
hoger onderwijs samenwerkt: zowel regionale (zoals 
de Zw8lse en de samenwerking ontwikkeling Campus 
Kind & Educatie in samenwerking met de Katholieke 
Pabo Zwolle en ROC Landstede) als landelijke (zoals de 
Vereniging Hogescholen en de samenwerking met de 
Universiteit voor Humanistiek).
Met betrekking tot het samenwerkingsverband Radiant 
werd in de Raad van Toezicht het onderzoeksprogram-
ma van Radiant besproken. Tot slot is ook de samenwer-
king met de christelijke hogescholen Driestar Educatief 
Gouda en Christelijke Hogeschool Ede besproken.
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De RvT acht het van groot belang dat Hogeschool Viaa, 
juist vanwege haar identiteit, stevig maatschappelijk 
verankerd is. Daarom is in de vergaderingen aandacht 
geweest voor de wijze waarop vanuit Hogeschool Viaa 
– en specifiek vanuit de verschillende academies – con-
tact wordt onderhouden met externe stakeholders ten 
aanzien van ontwikkeling van beleid en de uitvoering 
daarvan. Ook de uitwisseling met andere relevante 
organisaties, zoals zorginstellingen etc., is daarbij aan de 
orde geweest.

Op het gebied van het financieel	beleid behandelde de 
Raad van Toezicht:
•  financiële rapportage Q4 2016;
•  het jaarverslag en de jaarrekening over 2016;
•  hoofdlijnen begroting 2018, begrotingskader en be-

grotingsproces;
•  maatregelen taakstelling meerjarenbegroting 2017-

2021;
•  de meerjarenbegroting 2017-2021;
•  de accountantsverklaring;
•  accountantsverslag KPMG.

De Auditcommissie deed tijdens de vergaderingen 
steeds verslag van de kwartaalrapportages, die overi-
gens alle RvT-leden ontvangen.

In de vergaderingen van de RvT is meerdere malen aan-
dacht besteed aan de uitvoer van het renovatieproces. 
Er is inzicht gegeven door middel van de voortgangsrap-
portages renovatie. Tevens is besproken dat de voorzit-
ter van het CvB lid is van de stuurgroep renovatie. Naast 
deze stuurgroep zijn er voor de renovatie een apart 
bouwteam en directievoering renovatie ingesteld. De 
kosten van de renovatie blijven binnen de begroting. De 
kosten zijn goed in beeld en de beheersing in orde.
De belangrijkste reden voor het besluit tot renovatie is 
geweest dat het binnenklimaat van het gebouw voor 
medewerkers, studenten en andere bezoekers drastisch 
verbetering behoeft. Tegelijkertijd weerspiegelt de 
uitstraling van het gebouw na renovatie meer de wens 
van Hogeschool Viaa om haar missie ‘als je gelooft in je 
werk’ op een kwalitatief goede, overtuigende manier te 
verwezenlijken in het hier en nu.

Wat betreft het identiteitsbeleid is de ontwikkeling naar 
een bijbelgetrouw christelijk Kenniscentrum in het licht 
van het nieuwe Strategisch Plan nader besproken. De 
nieuwe naam past beter bij de missie, het huidige karak-
ter van de hogeschool en de ontwikkelingen die we zien 
naar de toekomst. Hogeschool Viaa wil onder de nieuwe 
naam voluit christelijk, ingebed in de gereformeerde 

traditie, haar missie uitdragen en realiseren. Het nieuwe 
Strategisch Plan is doortrokken van dat principe.

In 2017 zijn er voor het eerst de Innovatievouchers	uit-
gereikt. De jury, onder voorzitterschap van RvT-lid Van 
den Berg, heeft twee vouchers uitgereikt: aan de inzen-
dingen ‘Viaa Business’ en ‘Kunst en Identiteit’. De leden 
van de RvT krijgen het juryrapport toegestuurd. Het 
idee van innovatievouchers is enthousiast ontvangen. 
Dit zal daarom in 2018 een verder vervolg krijgen.

In het verslagjaar heeft de RvT meermalen stilgestaan 
bij het kwaliteitsbeleid van de hogeschool. Het is ver-
heugend dat we ook in 2017 hoog genoteerd stonden in 
bijvoorbeeld de Elsevier en de Keuzegids Hoger Onder-
wijs. Tevens is onderwerp van gesprek de wijze waarop 
de rollen van de RvT en het CvB zich tot elkaar verhou-
den als het gaat om kwaliteitszorg.

In oktober is in het kader van de Imago	en	marketing-
strategie het imago-onderzoek besproken, inhoudelijk 
is stilgestaan bij de naamsbekendheid van Viaa na de 
naamswijziging sinds 2014. Tevens is er aandacht ge-
weest voor de vraag naar christelijk onderwijs versus 
studenten die steeds meer kiezen voor kwaliteit, iden-
titeit en kleinschaligheid. In dat kader is ook besproken 
op welke wijze de mogelijkheden om de studentenpo-
pulatie te laten toenemen verder vorm te geven en op 
welke wijze deze genoemde aandachtspunten een plek 
kunnen krijgen in een strategisch marketingplan. De RvT 
heeft het besluit van het CvB tot het continueren van de 
numerus fixus bij de opleiding  hbo-v goedgekeurd.

De volgende bestuurlijke zaken zijn aan de orde ge-
weest:
•  jaarverslagen van de RvT en het CvB over 2016;
•  evaluatie van het functioneren van de RvT;
•  samenstelling van de RvT;
•  rooster van aftreden.

De vergoeding van de RvT, vastgelegd in de regeling die 
is vastgesteld in april 2013, is geëvalueerd in december 
2017. De bedragen werden aangepast.

De RvT heeft zich in 2017, via bezoeken aan de RvT en 
de gehouden presentaties door de directeuren en an-
dere betrokkenen, op de hoogte gesteld van de strategi-
sche vragen van de Educatieve Academie (op 10 febru-
ari) en van de Academie Social Work & Theologie en de 
opleiding GPW/GL (op 15 december). Deze bezoeken in 
de vergadering van de RvT worden over en weer zeer op 
prijs gesteld. De RvT wil met deze bijeenkomsten de no-
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dige kennis opdoen over de kern van Hogeschool Viaa, 
namelijk het primair proces van onderwijs en onder-
zoek. Dit komt haar werk als toezichthouder ten goede.

Er is ook gesproken over professionalisering van de 
leden van de RvT aan de hand van de richtlijnen van de 
Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen. De 
RvT heeft op 3 november een zelfevaluatie gehouden, 
onder leiding van dhr. Van Elderen, extern begeleider.

10.3 Verslag van de Auditcommissie

Leden van de Auditcommissie van de Raad van Toezicht 
zijn de heer R.D. Schoonbeek RA (voorzitter) en me-
vrouw A. Poolen-Van den Brink MHBA (lid). De commis-
sie heeft in 2017 drie keer vergaderd en o.a.de volgende 
documenten besproken:
•  begroting 2018;
•  jaarrekening 2016 met het CvB (bij de vergadering 

over de jaarrekening waren ook de accountant, de 
controller en het hoofd administratie aanwezig);

•  managementletter 2016;
•  accountantsverslag 2016;
•  tussentijdse interne (financiële) verslaggeving per 4 

maanden.

De Auditcommissie heeft tot taak de RvT over deze 
zaken te adviseren, wat ook steeds gebeurd is. De com-
missie besprak in de loop van het jaar verschillende 
dossiers met het CvB, onder andere:
•  overgang van periodieke kwartaalrapportage naar 

rapportages per 4 maanden;
•  instroomcijfers/studentenaantallen;
•  financiële meerjarenbeleid;
•  financiële kant van de renovatie;
•  voortgangsrapportages renovatie;
•  overige financiële analyse;
•  conclusies en maatregelen die nodig zijn om de hoge-

school financieel gezond te houden.

De Auditcommissie werkt op basis van het reglement 
dat is vastgesteld door de Raad van Toezicht.

10.4	Verslag	van	de	Remuneratiecommissie

De Remuneratiecommissie werd in 2017 gevormd door 
de heren C.S. Balkenende (voorzitter) en T. Abbo (lid). 
Maandelijks vond er een zogenaamd voorzittersoverleg 
plaats tussen de voorzitter van het CvB en de voorzitter 
van de RvT. In een open en constructieve sfeer werden 
lopende ontwikkelingen besproken, werd vooruitgeblikt 

naar komende RvT-vergadering en was er ruimte om te 
klankborden rondom specifieke thema’s. Wederzijds 
werden deze gesprekken als waardevol ervaren. Het 
jaarlijks gesprek over het functioneren van de voorzitter 
van het CvB is voorbereid door individuele gesprekken 
met de leden van het Beleidsoverleg en informatie van-
uit het overleg van de RvT met de MR op 7 april 2017 
(in afwezigheid van het CvB). De Remuneratiecommissie 
heeft in 2017 vier keer vergaderd.

10.5 Samenstelling

De samenstelling van de Raad van Toezicht is gewijzigd 
per 1 januari 2017. We hebben per deze datum afscheid 
genomen van de heer ds. A. van der Veer, die geduren-
de twee termijnen voorzitter was van de Raad van Toe-
zicht. We zijn hem zeer erkentelijk voor de inspirerende 
wijze waarop hij deze functie heeft vormgegeven.

De Raad bestond in 2017 uit de volgende leden:1

•   De heer C.S. Balkenende te Zwolle, 8 april 1962 te 
Goes.
-  Algemeen directeur/bestuurder bij Inclusief Groep N.V.
-  Nevenfuncties: Lid Raad van Commissarissen Wadin-

ko N.V. te Zwolle; adviseur en executive coach.
-  Voorzitter Raad van Toezicht, voorzitter Remunera-

tiecommissie.
-  Eerste termijn: 1 januari 2017-1 januari 2021.

•   De heer mr. T. Abbo LLM te Dirksland, 16 augustus 
1963 te Renkum.
-  Werkzaam als advocaat (Abbo Van Tricht Advocaten, 

Middelharnis).
-  Nevenfuncties: voorzitter klachtencommissie van het 

Van Weel-Bethesda ziekenhuis te Dirksland; secreta-
ris St. Vrienden van de Wegwijzer te Middelharnis; 
secretaris St. Huisman Foundation te Nijkerk; lid 
Raad van Commissarissen Woongoed GO, Middel-
harnis.

-  Lid Remuneratiecommissie.
-  Tweede termijn: 1 juli 2015-31 december 2019.

•   De heer dr. ir. J.S. van den Berg te Hattem, 4 april 1949 
te Apeldoorn.
-  Gepensioneerd voorzitter College van Bestuur Guido 

de Brès Scholengemeenschap Amersfoort.
-  Nevenfuncties: directeur van ‘Van den Berg Consul-

tant, analytisch advies en begeleiding’; voorzitter 
Raad van Toezicht Stichting Suva Nawa.

-  Vicevoorzitter Raad van Toezicht.
-  Eerste termijn: 1 augustus 2014-1 september 2018.
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•   Mevrouw A. Poolen-Van den Brink MHBA te Nijkerk,  
2 mei 1973 te Nijkerk.
-  1 januari-30 april 2017: interim manager St. Cardia, 

Den Haag.
-  1 mei-31 december 2017: voorzitter Raad van Be-

stuur Stichting ZorgAccent, Almelo.
-  Sinds december 2017: lid bestuur en lid commissie 

automatisering brancheorganisatie ActiZ.
-  Nevenfuncties: lid van het team Interkerkelijk bevrij-

dingspastoraat Nijkerk.
-  Lid Auditcommissie.
-  Eerste termijn: 1 september 2015-1 september 2019.

•  De heer R.D. Schoonbeek RA, 25 juli 1966 te Assen.
-  Directeur/ eigenaar AVIZIE Accountants.
-  Nevenfuncties: penningmeester Stichting TC 91 

Stadshagen; penningmeester Stichting Community 
Service Rotary; bestuurslid Stichting Mocca d’Or 
Foundation; bestuurslid Stichting Zwols Kampioen-
schap Voetbal; penningmeester Stichting Zwolle 
Unlimited.

-  Lid Auditcommissie.
-  Tweede termijn: 1 april 2017-1 april 2021.

•  De heer drs. G.J.M. Segers te Hoogland, geb. 9 juli 
1969 te Lisse.
-  Fractievoorzitter ChristenUnie.
-  Nevenfuncties: lid Raad van Advies IFES-Nederland; 

columnist Nederlands Dagblad.
-  Lid.
-  Tweede termijn: 1 oktober 2016-30 september 2020.

10.6 Bezoldiging

Het Bezoldigingsbeleid voor de Raad van Toezicht is 
gewijzigd met ingang van 1 juli 2017. De wijziging is 
vastgesteld in december 2017. Het past binnen de ka-
ders van de WNT en is vastgesteld overeenkomstig de 
ontwikkelingen die gerapporteerd werden door de Ver-
eniging Toezichthouders Hogescholen.
Voor de specificatie van de bezoldiging van de leden CvB 
verwijzen wij naar pag. 168 van de jaarrekening (model 
WNT).

10.7 Terugblik

De Raad van Toezicht is dankbaar voor al het werk dat 
in 2017 is verzet. Wij ervaren een grote betrokkenheid 
bij het College van bestuur, de leden van het Beleids-
overleg, medewerkers en studenten. We zijn er trots 
op dat de opleidingen Verpleegkunde, Social Work en 

Godsdienst-Pastoraal Werk van Hogeschool Viaa beho-
ren tot de beste hbo-opleidingen van Nederland. Als 
kleine hogeschool is dat een enorme prestatie die veel 
respect en waardering verdient en alleen met volle inzet 
van alle betrokkenen gerealiseerd kan worden. Als RvT 
kijken wij tevreden terug op het jaar 2017. De school is 
volop in ontwikkeling en de huisvesting sluit daar weer 
volledig op aan door de in 2017 gestarte renovatie. De 
missie van Viaa luidt in zijn kortste formulering “Als je 
gelooft	in	je	werk”. Dat is de basis voor al ons handelen 
en daarom kijken we vol vertrouwen naar de toekomst!

Dit verslag is vastgesteld door de Raad van Toezicht in 
de vergadering van de Raad d.d. 22 juni 2018. 

1  Deze informatie staat ook op de website van de hogeschool.
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Deel III: Jaarrekening
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Hoofdstuk 11

Jaarrekening 2017  

Stichting Viaa-Gereformeerde Hogeschool



137



138

 

  2017  2016
 
  EUR EUR EUR EUR
     
1 Activa	    
     
 Vaste	activa	    
     
1.2 Materiële vaste activa  6.840  3.791
     
 Vlottende	activa	    
     
1.4 Voorraden 23  20 

1.4 Onderhanden projecten 90  328 

1.5 Vorderingen 899  460 

1.7 Liquide middelen 4.931  4.989 
     
   5.943  5.797
     
 Totaal	activa	  12.783  9.588
     
2 Passiva    
     
2.1 Eigen vermogen  5.510  4.651
     
2.2 Voorzieningen  891  431
     
2.3 Langlopende schulden  2.765  0
     
2.4 Kortlopende schulden  3.617  4.506
     
 Totaal passiva  12.783  9.588

(alle bedragen: x € 1.000)11.1 Balans (na resultaatsbestemming) per 31 december 2017
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	 	 2017	 Begroting	2017	 2016
 
  EUR EUR EUR EUR EUR EUR
       
3 Baten 

3.1 Rijksbijdragen 12.096  10.734  11.651
 
3.3 Collegegelden 2.825  2.931  2.908
 
3.4 Baten werk in opdracht van derden 460  1.441  435
 
3.5 Overige baten 651  365  518 
       
 Totaal baten  16.032  15.471  15.512
       
4 Lasten      
       
4.1 Personeelslasten 11.546  11.861  10.984
 
4.2 Afschrijvingen 673  664  660
 
4.3 Huisvestingslasten 688  678  587
 
4.4 Overige lasten 2.261  1.760  2.307 
       
 Totaal lasten  15.168  14.963	  14.538
       
 Saldo baten en lasten  864  508  974
       
5 Financiële baten en lasten  (5)  (10)  2
       
	 Resultaat	 	 859	 	 498	 	 976

11.2 Staat van baten en lasten over 2017
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11.3 Kasstroomoverzicht

  2017  2016 

  EUR EUR EUR EUR

 Saldo	baten	en	lasten	(exclusief	rente)	  864  974

 Aanpassingen voor    

4.2 Afschrijvingen 673  660 

2.2 Mutatie voorzieningen 460  (142) 

   1.133  518

 Veranderingen in vlottende middelen    

1.4 Voorraden 235  (180) 

1.5 Debiteuren (203)  212 

 Overige vorderingen (236)  (83) 

2.4 Crediteuren * (1.117)  405 

 Overige schulden ** (765)  (113) 

   (2.086)  241

 Kasstroom	uit	bedrijfsoperaties	  (89)	  1.733

5 Ontvangen interest 5  3 

5 Betaalde interest (10)  (1) 

   (5)  2

 Kasstroom	uit	operationele	activiteiten	  (94)	  1.735

 Investeringen in vaste activa * (2.940)  (857) 

 Kasstroom	uit	investeringsactiviteiten	  (2.940)	  (857)

2.3 Langlopende leningen ** 2.976  (1.122) 

	 Kasstroom	uit	financieringsactiviteiten	 	 2.976	 	 (1.122)

 Mutatie	geldmiddelen	  (58)  (244)

*   De investeringen in vaste activa in 2017 bedragen € 3.722.000 (2016: € 960.000). Voor een bedrag van € 885.000 
(2016: € 103.000) zijn deze investeringen betaald in 2018 (2016: 2017). Dit bedrag is derhalve gecorrigeerd in 
bovenstaand kasstroomoverzicht. 

**   Het kortlopende deel van de langlopende lening (€ 211.000) is in het kasstroomoverzicht gepresenteerd als kas-
stroom uit financieringsactiviteiten en in dat kader gecorrigeerd op de mutatie van de overige schulden.
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11.4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Toelichting	op	de	balans	en	de	staat	van	baten	en	 
lasten

11.5 Algemeen

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

Valuta
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.

Juridische	vorm	en	voornaamste	activiteiten
De organisatie is een stichting. De activiteiten van de 
instelling bestaan voornamelijk uit onderwijs. De statu-
taire vestigingsplaats is Zwolle. Voor nadere informatie 
wordt verwezen naar bijlage 1.

Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaar-
verslaggeving 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 On-
derwijsinstellingen) van toepassing zijn, met inachtne-
ming van de daarin aangeduide uitzonderingen.
De grondslagen die worden toegepast voor de waarde-
ring 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 bepalin-
gen van en krachtens de Beleidsregel toepassing WNT 
en deze als normenkader gehanteerd bij het opmaken 
van deze jaarrekening.

Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de conti-
nuïteitsveronderstelling.

In de balans, de staat van baten en lasten en het kas-
stroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze 
referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Grondslagen	voor	de	waardering	van	activa	en	passiva	
en de resultaatbepaling
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 voor-
delen naar de Stichting 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 vast-
gesteld.

Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft 
op de balans als een transactie (met betrekking tot het 
actief of de verplichting) niet leidt tot een belangrijke 
verandering in de economische realiteit met betrekking 
tot het actief of de verplichting. Een actief of verplich-
ting wordt niet langer in de balans opgenomen indien 
een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rech-
ten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle 
risico’s met betrekking tot het actief of de verplichting 
aan een derde zijn overgedragen.

Baten worden in de staat van baten en lasten opgeno-
men wanneer een vermeerdering van het economisch 
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van 
een actief of een vermindering van een verplichting, 
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouw-
baar kan worden vastgesteld. Lasten worden verwerkt 
wanneer een vermindering van het economisch poten-
tieel, samenhangend met een vermindering van een 
actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft 
plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan 
worden vastgesteld.

De baten en lasten worden toegerekend aan de periode 
waarop zij betrekking hebben. Opbrengsten worden ver-
antwoord indien alle belangrijke risico’s met betrekking 
tot de handelsgoederen zijn overgedragen aan de koper.

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.

De volgende waarderingsgrondslag is naar de mening 
van het management het meest kritisch voor het weer-
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Na de eerste opname worden financiële instrumenten 
op de hierna beschreven manier gewaardeerd.

De onderneming ziet erop toe dat er voldoende op-
vraagbare tegoeden zijn om gedurende een periode van 
90 dagen de verwachte operationele kosten te dekken, 
inclusief het voldoen aan de financiële verplichtingen. 
Hierin is geen rekening gehouden met het eventuele 
effect van extreme omstandigheden die redelijkerwijs 
niet kunnen worden voorspeld, zoals natuurrampen.

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

Langlopende	en	kortlopende	schulden	en	overige	fi-
nanciële	verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige finan-
ciële verplichtingen worden na eerste opname gewaar-
deerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de 
effectieve rentemethode.
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van 
de langlopende schulden worden opgenomen onder 
kortlopende schulden.

Bijzondere	waardeverminderingen	financiële	activa
Een financieel actief dat niet wordt gewaardeerd tegen 
(1) reële waarde met waardewijzigingen in de staat van 
baten en lasten of (2) geamortiseerde kostprijs of lagere 
marktwaarde, wordt op iedere verslagdatum beoor-
deeld om te bepalen of er objectieve aanwijzingen be-
staan dat het actief een bijzondere waardevermindering 
heeft ondergaan. Een financieel actief wordt geacht on-
derhevig te zijn aan een bijzondere waardevermindering 
indien er objectieve aanwijzingen zijn dat na de eerste 
opname van het actief zich een gebeurtenis heeft voor-
gedaan die een negatief effect heeft op de verwachte 
toekomstige kasstromen van dat actief en waarvan een 
betrouwbare schatting kan worden gemaakt.

Objectieve aanwijzingen dat financiële activa onder-
hevig zijn aan een bijzondere waardevermindering 
omvatten het niet nakomen van betalingsverplichtingen 
en achterstallige betalingen door een debiteur, her-
structurering van een aan de onderneming toekomend 
bedrag onder voorwaarden die de Stichting anders niet 
zou hebben overwogen, aanwijzingen dat een debiteur 
of emittent failliet zal gaan, en het verdwijnen van een 
actieve markt voor een bepaald effect.

geven van de financiële positie en vereist schattingen en 
veronderstellingen: voorzieningen.

Grondslagen	voor	consolidatie
Op grond van art. 2:407 lid 1.a BW zijn de resultaten van 
Stichting Vrienden van Viaa aan te merken als van te 
verwaarlozen betekenis op het geheel en derhalve niet 
meegeconsolideerd in deze jaarrekening van Stichting 
Viaa - Gereformeerde Hogeschool.

Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in 
aandelen en obligaties, handels- en overige vorderin-
gen, geldmiddelen, leningen en overige financierings-
verplichtingen, handelsschulden en overige te betalen 
posten. In de jaarrekening zijn de volgende categorieën 
financiële instrumenten opgenomen: Handels- en ove-
rige vorderingen, langlopende en kortlopende schulden 
en overige financiële verplichtingen.

De Stichting heeft geen in contracten besloten afgeleide 
financiële instrumenten (derivaten).

Financiële activa en financiële verplichtingen worden 
in de balans opgenomen op het moment dat contrac-
tuele rechten of verplichtingen ten aanzien van dat 
instrument ontstaan. Een financieel instrument wordt 
niet langer in de balans opgenomen indien een trans-
actie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op 
economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico’s 
met betrekking tot de positie aan een derde zijn over-
gedragen. Financiële instrumenten (en afzonderlijke 
componenten van financiële instrumenten) worden 
in de geconsolideerde jaarrekening gepresenteerd in 
overeenstemming met de economische realiteit van 
de contractuele bepalingen. Presentatie vindt plaats 
op basis van afzonderlijke componenten van financiële 
instrumenten als financieel actief, financiële verplichting 
of als eigen vermogen.

Financiële instrumenten worden bij de eerste opname 
verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de di-
rect toerekenbare transactiekosten in de eerste opname 
worden meegenomen. Indien instrumenten bij de ver-
volgwaardering niet worden gewaardeerd tegen reële 
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de 
staat van baten en lasten maken eventuele direct toere-
kenbare transactiekosten deel uit van de eerste waarde-
ring. In contracten besloten financiële instrumenten die 
niet worden gescheiden van het basiscontract, worden 
verwerkt in overeenstemming met het basiscontract.
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en de financiële verplichting gesaldeerd af te wikkelen 
en de onderneming het stellige voornemen heeft om 
het saldo als zodanig netto of simultaan af te wikkelen.
Als sprake is van een overdracht van een financieel 
actief dat niet voor verwijdering uit de balans in aan-
merking komt, wordt het overgedragen actief en de 
daarmee samenhangende verplichting niet gesaldeerd.

Materiële	vaste	activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen, inventaris, apparatuur 
en andere vaste activa worden gewaardeerd tegen hun 
kostprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen 
en bijzondere waardeverminderingen. De kostprijs van 
de genoemde activa bestaat uit de verkrijgingsprijs en 
overige kosten om de activa op hun plaats en in de staat 
te krijgen noodzakelijk voor het beoogde gebruik. Op 
materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering, alsmede 
vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet 
afgeschreven.

Subsidies op investeringen worden in mindering ge-
bracht op de verkrijgingsprijs van de activa waarop de 
subsidies betrekking hebben.

De afschrijvingen worden berekend als een percentage 
over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op 
basis van de economische levensduur. Op terreinen 
wordt niet afgeschreven. Afschrijving start op het mo-
ment dat een actief beschikbaar is voor het beoogde 
gebruik en wordt beëindigd bij buitengebruikstelling of 
bij desinvestering.

De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij 
gehanteerd:

Gebouwen : 3,3
Groot onderhoud : 2,5-20
Verbouw  : 5
Installaties : 20
Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10-25

Onderhoudsuitgaven worden slechts geactiveerd als zij 
de gebruiksduur van het object verlengen en/of leiden 
tot toekomstige prestatie-eenheden met betrekking tot 
het object. De verwachte kosten van periodiek groot 
onderhoud aan gebouwen, installaties en dergelijke 
worden verwerkt in de kostprijs, middels de compo-
nentenbenadering. Hiertoe worden deze kosten als een 
afzonderlijk samenstellend deel van het desbetreffende 
actief geïdentificeerd. De desbetreffende component 
van het actief wordt dan afgeschreven in de periode tot 
aan het moment van uitvoeren van het groot onder-
houd.

Aanwijzingen voor bijzondere waardeverminderingen 
van vorderingen die door de onderneming worden 
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs worden 
zowel op het niveau van specifieke activa als op collec-
tief niveau in aanmerking genomen. Van afzonderlijk 
belangrijke vorderingen wordt beoordeeld of deze 
individueel onderhevig zijn aan bijzondere waardever-
mindering. Van afzonderlijk belangrijke vorderingen die 
niet individueel onderhevig zijn gebleken aan bijzondere 
waardevermindering en van afzonderlijk niet belang-
rijke vorderingen wordt collectief beoordeeld of deze 
onderhevig zijn aan bijzondere waardevermindering, dit 
door samenvoeging van vorderingen met vergelijkbare 
risicokenmerken.

Bij de beoordeling van de collectieve waardevermin-
dering gebruikt de onderneming historische trends 
met betrekking tot de waarschijnlijkheid van het niet 
nakomen van betalingsverplichtingen, het tijdsbestek 
waarbinnen incassering plaatsvindt en de hoogte van 
gemaakte verliezen. De uitkomsten worden bijgesteld 
als de leiding van oordeel is dat de huidige economische 
en kredietomstandigheden zodanig zijn dat het waar-
schijnlijk is dat de daadwerkelijke verliezen hoger dan 
wel lager zullen zijn dan historische trends suggereren.

Een bijzonder waardeverminderingsverlies met betrek-
king tot een tegen geamortiseerde kostprijs gewaar-
deerd financieel actief wordt berekend als het verschil 
tussen de boekwaarde en de contante waarde van de 
verwachte toekomstige kasstromen, gedisconteerd 
tegen de oorspronkelijke effectieve rente van het actief.

Verliezen worden opgenomen in de staat van baten en 
lasten. Rente op het aan een bijzondere waardevermin-
dering onderhevige actief blijft verantwoord worden via 
oprenting van het actief met de oorspronkelijke effectie-
ve rente van het actief.

Als in een latere periode de waarde van het actief, on-
derhevig aan een bijzondere waardevermindering, stijgt 
en het herstel objectief in verband kan worden gebracht 
met een gebeurtenis die plaatsvond na de opname van 
het bijzondere waardeverminderingsverlies, wordt het 
bedrag uit hoofde van het herstel (tot maximaal de oor-
spronkelijke kostprijs) opgenomen in de winst-en-ver-
liesrekening.

Saldering	van	financiële	instrumenten
Een financieel actief en een financiële verplichting wor-
den gesaldeerd als de onderneming beschikt over een 
deugdelijk juridisch instrument om het financiële actief 
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Onderhanden projecten
De post onderhanden projecten bestaat uit het saldo 
van gerealiseerde projectkosten, toegerekende winst, 
verwerkte verliezen en reeds gedeclareerde termijnen.

In de waardering van onderhanden projecten worden 
de kosten die direct betrekking hebben op het project 
(zoals personeelskosten voor werknemers direct werk-
zaam aan het project, kosten van materialen en kosten 
die bij de uitvoering van het project worden gebruikt), 
de kosten die toerekenbaar zijn aan projectactiviteiten 
in het algemeen en toewijsbaar zijn aan het project en 
andere kosten die contractueel aan de opdrachtgever 
kunnen worden toegerekend, begrepen.

De toerekening van opbrengsten, kosten en winstne-
ming op onderhanden projecten geschiedt naar rato 
van de verrichte prestaties bij de uitvoering van het 
werk (‘percentage of completion’-methode). De  mate 
waarin prestaties van een onderhanden project zijn 
verricht wordt bepaald aan de hand van de tot de ba-
lansdatum gemaakte projectkosten in verhouding tot de 
geschatte totale projectkosten. Verwerking vindt plaats 
zodra een betrouwbare schatting kan worden gemaakt 
van het resultaat van een onderhanden project. 

Het resultaat van een aanneemcontract kan betrouw-
baar worden ingeschat als de totale projectopbreng-
sten, de vereiste projectkosten om het project af te 
maken en de mate waarin het onderhanden project is 
voltooid betrouwbaar kunnen worden vastgesteld, het 
waarschijnlijk is dat de economische voordelen naar de 
vennootschap zullen toevloeien en de aan het onder-
handen project toe te rekenen projectkosten duidelijk te 
onderscheiden zijn en op betrouwbare wijze te bepalen 
zijn.

Het resultaat van een regiecontract kan betrouwbaar 
worden ingeschat als het waarschijnlijk is dat de eco-
nomische voordelen naar de vennootschap zullen 
toevloeien en de aan het onderhanden project toe te 
rekenen projectkosten duidelijk te onderscheiden zijn 
en op betrouwbare wijze te bepalen zijn.

Indien  het resultaat van een onderhanden project niet 
betrouwbaar kan worden ingeschat, worden de project-
opbrengsten slechts verwerkt in de winst-en-verliesre-
kening tot het bedrag van de gemaakte projectkosten 
dat waarschijnlijk kan worden verhaald. De projectkos-
ten worden verwerkt in de winst- en verliesrekening in 
de periode waarin ze zijn gemaakt .

Buiten gebruik gestelde activa worden gewaardeerd 
tegen boekwaarde of lagere opbrengstwaarde.

Bijzondere	waardeverminderingen	van	vaste	activa
Voor materiële vaste activa wordt op iedere balansda-
tum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa 
onderhevig zijn aan bijzondere waardeverminderin-
gen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de 
realiseerbare waarde van het actief geschat. De reali-
seerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde 
en de opbrengstwaarde. Als het niet mogelijk is de 
realiseerbare waarde te schatten voor een individueel 
actief, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de 
kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief 
behoort.
Wanneer de boekwaarde van een actief (of een kas-
stroomgenererende eenheid) hoger is dan de realiseer-
bare waarde, wordt een bijzonder waardeverminde-
ringsverlies verantwoord voor het verschil tussen de 
boekwaarde en de realiseerbare waarde. Indien sprake 
is van een bijzonder waardeverminderingsverlies van 
een kasstroom-genererende eenheid, wordt het verlies 
allereerst toegerekend aan goodwill die is toegerekend 
aan de kasstroomgenererende eenheid. Een eventueel 
restant verlies wordt toegerekend aan de andere activa 
van de eenheid naar rato van hun boekwaarden.
Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er 
enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord 
bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. 
Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de 
realiseerbare waarde van het betreffende actief (of 
kasstroomgenererende eenheid) geschat. Terugneming 
van een eerder verantwoord bijzonder waardevermin-
deringsverlies vindt alleen plaats als sprake is van een 
wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepa-
len van de realiseerbare waarde sinds de verantwoor-
ding van het laatste bijzonder waardeverminderingsver-
lies. In dat geval wordt de boekwaarde van het actief 
(of kasstroomgenererende eenheid) opgehoogd tot de 
geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de 
boekwaarde die bepaald zou zijn (na afschrijvingen) als 
in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminde-
ringsverlies voor het actief (of kasstroomgenererende 
eenheid) zou zijn verantwoord.  Een bijzonder waarde-
verminderingsverlies voor goodwill wordt niet terugge-
nomen in een volgende periode.

Voorraden
De voorraad gebruiksgoederen is gewaardeerd tegen 
inkoopwaarde, onder aftrek van een voorziening voor 
incourantheid.
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Voorzieningen
Een voorziening wordt in de balans opgenomen wan-
neer er sprake is van:
•  een in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting die 

het gevolg is van een gebeurtenis in het verleden;
•  waarvan een betrouwbare schatting kan worden ge-

maakt; 
•  en het waarschijnlijk is dat voor afwikkeling van die 

verplichting een uitstroom van middelen nodig is.

De voorzieningen betreffen de beste schatting van de 
bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per 
balansdatum af te wikkelen.

Voorziening spaarverlof
De voorziening wordt gewaardeerd tegen de nominale 
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzake-
lijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

Jubileumvoorziening
De voorziening jubilea wordt opgenomen op basis van 
de contante waarde van de toekomstige verplichtingen 
en is berekend aan de hand van een inschatting van de 
toekomstige uitbetaling per medewerker, op basis van 
het aantal dienstjaren, rekening houdend met sterfte-
kans en blijfkans, contant gemaakt tegen 2,5%.

Voorziening	CAO	verplichtingen	vertrekkend	personeel
De voorziening wordt gewaardeerd tegen de nominale 
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzake-
lijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

Voorziening langdurig zieken
De voorziening wordt gewaardeerd tegen de nominale 
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzake-
lijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

Voorziening duurzame inzetbaarheid
De voorziening wordt gewaardeerd tegen de nominale 
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzake-
lijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

Voorziening	werktijdvermindering	senioren
De voorziening wordt gewaardeerd tegen de nominale 
waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzake-
lijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen.

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

Onder projectopbrengsten wordt verstaan de in het 
contract overeengekomen opbrengsten vermeerderd 
met eventuele opbrengsten op grond van meer- of 
minderwerk, claims en vergoedingen, indien en voor 
zover het waarschijnlijk is dat de opbrengsten zullen 
worden gerealiseerd en betrouwbaar kunnen worden 
bepaald. De projectopbrengsten worden bepaald op de 
reële waarde van de tegenprestaties die is of zal worden 
ontvangen.

Uitgaven die verband houden met projectkosten die 
na de balansdatum tot te verrichten prestaties leiden, 
worden als onderdeel van de voorraden (onderhanden 
werk of vooruitbetalingen)/ overlopende activa ver-
werkt indien het waarschijnlijk is dat ze in een volgende 
periode zullen leiden tot opbrengsten. Verwerking van 
de projectkosten in de winst-en-verliesrekening vindt 
plaats als de prestaties in het project worden geleverd 
en zijn gerealiseerd. Verwachte verliezen op onderhan-
den projecten worden onmiddellijk in de winst-en-ver-
liesrekening verwerkt. Het bedrag van het verlies wordt 
bepaald ongeacht of het project reeds is aangevangen, 
het stadium van realisatie van het project of het bedrag 
aan winst dat wordt verwacht op andere, niet gerela-
teerde projecten.

Vorderingen
De grondslagen voor de waardering van vorderingen 
zijn beschreven onder het hoofd Financiële instrumen-
ten.

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 kredietinstellin-
gen onder kortlopende schulden. Liquide middelen 
worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien 
liquide middelen niet ter vrije beschikking staan, wordt 
hiermee rekening gehouden bij de waardering. Liquide 
middelen die naar verwachting langer dan 12 maanden 
niet ter beschikking staan van de onderneming, worden 
gerubriceerd als financiële vaste activa.

Eigen vermogen
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 beperk-
tere bestedingsmogelijkheid, die door het bestuur is 
aangebracht. Er bestaat echter geen betalingsverplich-
ting.
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11.6 Opbrengstverantwoording

Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en 
-subsidies
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies 
uit hoofde van de basisbekostiging worden volledig 
verwerkt als baten in de staat van baten en lasten in 
het jaar waarop de toekenning betrekking heeft. Indien 
deze opbrengsten betrekking hebben op een specifiek 
doel, dan worden deze naar rato van de verrichte werk-
zaamheden verantwoord als baten.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële 
vaste activa worden in mindering gebracht op het des-
betreffende actief en als onderdeel van de afschrijvin-
gen 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 zijn gespreid over het stu-
diejaar.

Baten werk in opdracht van derden
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden 
opgenomen in de netto-omzet tegen de reële waarde 
van de ontvangen of te ontvangen vergoeding, na aftrek 
van tegemoetkomingen en kortingen. Opbrengsten uit 
het verlenen van diensten worden in de winst-en-ver-
liesrekening verwerkt wanneer het bedrag van de op-
brengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, 
de inning van de te ontvangen vergoeding waarschijnlijk 
is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is 
verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds 
gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) nog moe-
ten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien 
op betrouwbare wijze kunnen worden bepaald. Indien 
het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstver-
lening niet op betrouwbare wijze kan worden bepaald, 
worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de 
kosten van de dienstverlening die worden gedekt door 
de opbrengsten. Opbrengsten uit hoofde van verleende 
diensten worden in de winst-en-verliesrekening als net-
to-omzet opgenomen naar rato van het stadium van vol-
tooiing van de transactie op verslagdatum. Het stadium 
van voltooiing wordt bepaald aan de hand van beoor-
delingen 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.

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 staat van baten en lasten 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 de tot dat 
moment gemaakte kosten in verhouding tot de geschat-
te kosten van de totaal te verrichten dienstverlening.

Personeelsbeloningen
De beloningen van het personeel worden als last ver-
antwoord in de staat van baten en lasten in de periode 
waarin de arbeidsprestatie wordt verricht en, voor 
zover nog niet uitbetaald, als verplichting opgenomen 
op de balans. Als de reeds betaalde bedragen de ver-
schuldigde beloningen overtreffen, wordt het meerdere 
opgenomen als een overlopend actief voor zover er 
sprake zal zijn van terugbetaling door het personeel of 
van verrekening met toekomstige betalingen door de 
vennootschap.

Onder personeelslasten zijn begrepen de in het boek-
jaar verschuldigde salarissen, sociale lasten, pensioen-
premies, inleenkrachten en overige personeelskosten, 
verminderd met de ontvangen uitkeringen van sociale 
fondsen. Voor de beloningen met opbouw van rechten 
en bonussen worden de verwachte lasten gedurende 
het dienstverband in aanmerking genomen. Een ver-
wachte vergoeding ten gevolge van bonusbetalingen 
worden verantwoord indien de verplichting tot betaling 
van die vergoeding is ontstaan op of voor balansdatum 
en een betrouwbare schatting van de verplichtingen kan 
worden gemaakt.

Indien een beloning wordt betaald, waarbij geen rech-
ten worden opgebouwd (bijvoorbeeld doorbetaling in 
geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid) worden de 
verwachte lasten verantwoord in de periode waarover 
deze beloning is verschuldigd. Voor op balansdatum 
bestaande verplichtingen tot het in de toekomst door-
betalen van beloningen (inclusief ontslag-vergoedingen) 
aan personeelsleden die op balansdatum naar verwach-
ting blijvend geheel of gedeeltelijk niet in staat zijn om 
werkzaamheden te verrichten door ziekte of arbeids-
ongeschiktheid wordt een voorziening opgenomen. De 
verantwoorde verplichting betreft de beste schatting 
van de bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetref-
fende verplichting op balansdatum af te wikkelen. De 
beste schatting is gebaseerd op contractuele afspraken 
met personeelsleden (CAO en individuele arbeidsover-
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(marktwaarde van de beleggingen uitgedrukt in een 
percentage van de voorziening pensioenverplichtingen 
volgens de grondslagen van DNB) van het fonds per 
balansdatum was 104,4%. Het minimaal vereiste eigen 
vermogen (dekkingsgraad) volgens DNB is 104,2%. Het 
vereiste eigen vermogen, gegeven de huidige beleg-
gingsmix, bedraagt 128%.

Leasing
De Stichting kan financiële en operationele leasecon-
tracten afsluiten. Een leaseovereenkomst waarbij de 
voor- en nadelen verbonden aan het eigendom van het 
leaseobject geheel of nagenoeg geheel door de lessee 
worden gedragen, wordt aangemerkt als een financiële 
lease. Alle andere leaseovereenkomsten classificeren als 
operationele leases. Bij de leaseclassificatie is de eco-
nomische realiteit van de transactie bepalend en niet 
zozeer de juridische vorm.

Operational	lease
Als de Stichting optreedt als lessee in een operationele 
lease, wordt het leaseobject niet geactiveerd. Vergoe-
dingen die worden ontvangen als stimulering voor het 
afsluiten van een overeenkomst worden verwerkt als 
een vermindering van de leasekosten over de leasepe-
riode. Leasebetalingen en vergoedingen inzake opera-
tionele leases worden lineair over de leaseperiode ge-
bracht ten laste respectievelijk ten gunste van de staat 
van baten en lasten, tenzij een andere toerekeningsys-
tematiek meer representatief is voor het patroon van de 
met het leaseobject te verkrijgen voordelen.

Hogeschool Viaa maakt voor één auto en voor de prin-
ters en kopieermachines gebruik van leaseovereenkom-
sten. De vergoeding die hier betaald wordt, betreft een 
vergoeding voor het gebruik (huur inclusief onderhoud) 
van deze activa. De resterende contracttermijn is ver-
meld bij de niet uit de balans blijkende verplichtingen.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten en rentelasten 
en soortgelijke kosten
Rentebaten worden verantwoord in de periode waartoe 
zij behoren, rekening houdend met de effectieve rente-
voet van de desbetreffende actiefpost. Rentelasten en 
soortgelijke lasten worden verantwoord in de periode 
waartoe zij behoren.

Toelichting	op	het	kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirec-
te methode. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van 
interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit opera-
tionele activiteiten.

eenkomsten). Toevoegingen aan en vrijval van verplich-
tingen worden ten laste respectievelijk ten gunste van 
de winst-en-verliesrekening gebracht.

Ontslagvergoedingen zijn vergoedingen die worden 
toegekend in ruil voor de beëindiging van het dienst-
verband. Een uitkering als gevolg van ontslag wordt als 
verplichting en als last verwerkt als de onderneming 
zich aantoonbaar onvoorwaardelijk heeft verbonden 
tot betaling van een ontslagvergoeding. Als het ontslag 
onderdeel is van een reorganisatie, worden de kosten 
van de ontslagvergoeding opgenomen in een reorgani-
satievergoeding. Zie hiervoor de grondslag onder het 
hoofd Voorzieningen.  Ontslagvergoedingen worden 
gewaardeerd met inachtneming van de aard van de 
vergoeding. Als de ontslagvergoeding een verbetering 
is van de beloningen na afloop van het dienstverband, 
vindt waardering plaats volgens dezelfde grondslagen 
die worden toegepast voor pensioenregelingen. Andere 
ontslagvergoedingen worden gewaardeerd op basis van 
de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn 
om de verplichting af te wikkelen.

Pensioenregeling
De Stichting is aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds (ABP). Het ABP is het bedrijfstakpensi-
oenfonds voor overheidswerkgevers, waaronder on-
derwijsinstellingen. Deze pensioenregeling betreft een 
voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. In-
dexatie (aanpassing voor prijsstijging) van de toegeken-
de aanspraken en rechten vindt uitsluitend plaats indien 
en voor zover de middelen van de pensioenuitvoerder 
daartoe ruimte laten en de pensioenuitvoerder daar-
toe heeft besloten. Indien de omstandigheden bij de 
pensioenuitvoerder daar aanleiding toe geven, kan het 
bestuur besluiten tot het korten van aanspraken.

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwer-
ken 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 pre-
mies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een 
overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake 
zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verreke-
ning met in de toekomst verschuldigde premies.

Dekkingsgraad
Door de kredietcrisis en de dalende rente in het afge-
lopen jaar bevindt de pensioenuitvoerder zich per ba-
lansdatum 2017 in een reservetekort. De dekkingsgraad 



148

Gebeurtenissen na balansdatum
Gebeurtenissen die nadere informatie geven over de 
feitelijke situatie per balansdatum en die blijken tot aan 
de datum van het opmaken van de jaarrekening worden 
verwerkt in de jaarrekening.

Bepaling reële waarde
De reële waarde van een financieel instrument is het 
bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld 
of een passief kan worden afgewikkeld tussen ter zake 
goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie 
bereid en van elkaar onafhankelijk zijn.

11.7 Toelichting	behorende	tot	de	balans

1.2 Materiële	vaste	activa

	 Aanschafprijs	 Cumulatieve		 Boekwaarde	 Investeringen	 Desinvesteringen	 Afschrijvingen	 Cumulatieve	 Boekwaarde	 Afschrijvings-
  afschrijvingen 1 januari    afschrijvingen 31 december percentages

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR %

Gebouwen  1.386   998   388   -   -   46   1.044   342  3,3

Verbouwing (excl. renovatie)  2.343   1.765   578   -   -   74   1.839   504  5,0

Groot onderhoud  500   343   157   16   -   36   379   137  2,5 – 20,0

Terreinen  495   -   495   -   -   -   -   495  0,0

1.2.1  Gebouwen, verbouwing 

en groot onderhoud  4.724   3.106   1.618   16   -   156   3.262   1.478  2,5 – 20,0

Technische installaties  243   149   94   10   -   38   187   66  20,0

Meubilair  1.006   601   405   33   -   85   686   353  10,0

Hard- en software  1.860   899   961   188   -   334   1.233   815  20,0 – 25,0

Kantoorinstallaties  46   37   9   4   -   6   43   7  20,0

Audiovisuele middelen  306   148   158   48   -   54   202   152  20,0 – 25,0

1.2.2		Inventaris	en	apparatuur	 	3.461		 	1.834		 	1.627		 	283		 	-		 	517		 	2.351		 	1.393		 10,0	–	25,0

Renovatie Viaa  546   -   546  3.423   -   -   -   3.969  0,0

1.2.4   In uitvoering en 

vooruitbetaling	 	546		 	-		 	546		 	3.423		 	-		 	-		 	-		 	3.969		 0,0

 	8.731		 	4.940		 	3.791		 	3.722		 	-		 	673		 	5.613		 	6.840		 2,5	–	25,0

De uitgaven uit hoofde van de renovatie Viaa in 2017 betreffen uitgaven in het kader van de aanbestedingsfase en 
de daadwerkelijke uitvoering van de renovatie. De uitvoering is naar verwachting gereed in de zomer van 2018. Er 
bestaan per 31 december 2017 investeringsverplichtingen uit hoofde van de renovatie in uitvoering, deze zijn nader 
toegelicht in de paragraaf Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen. Het onroerend goed gelegen aan 
de Grasdorpstraat 2 te Zwolle dient als onderpand voor de hypotheekovereenkomst in het kader van de renovatie in 
uitvoering.
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11.7 Toelichting	behorende	tot	de	balans

1.2 Materiële	vaste	activa

	 Aanschafprijs	 Cumulatieve		 Boekwaarde	 Investeringen	 Desinvesteringen	 Afschrijvingen	 Cumulatieve	 Boekwaarde	 Afschrijvings-
  afschrijvingen 1 januari    afschrijvingen 31 december percentages

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR %

Gebouwen  1.386   998   388   -   -   46   1.044   342  3,3

Verbouwing (excl. renovatie)  2.343   1.765   578   -   -   74   1.839   504  5,0

Groot onderhoud  500   343   157   16   -   36   379   137  2,5 – 20,0

Terreinen  495   -   495   -   -   -   -   495  0,0

1.2.1  Gebouwen, verbouwing 

en groot onderhoud  4.724   3.106   1.618   16   -   156   3.262   1.478  2,5 – 20,0

Technische installaties  243   149   94   10   -   38   187   66  20,0

Meubilair  1.006   601   405   33   -   85   686   353  10,0

Hard- en software  1.860   899   961   188   -   334   1.233   815  20,0 – 25,0

Kantoorinstallaties  46   37   9   4   -   6   43   7  20,0

Audiovisuele middelen  306   148   158   48   -   54   202   152  20,0 – 25,0

1.2.2		Inventaris	en	apparatuur	 	3.461		 	1.834		 	1.627		 	283		 	-		 	517		 	2.351		 	1.393		 10,0	–	25,0

Renovatie Viaa  546   -   546  3.423   -   -   -   3.969  0,0

1.2.4   In uitvoering en 

vooruitbetaling	 	546		 	-		 	546		 	3.423		 	-		 	-		 	-		 	3.969		 0,0

 	8.731		 	4.940		 	3.791		 	3.722		 	-		 	673		 	5.613		 	6.840		 2,5	–	25,0

OZB en verzekerde waarde gebouwen
OZB-waarde gebouwen en terreinen (in hele euro’s) € 4.373.000 1 januari 2017
Verzekerde waarde gebouwen (in hele euro’s) € 17.241.550 8 december 2017
De verzekerde waarde van de gebouwen is op basis van de herbouwkosten.
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1.4 Voorraden en onderhanden projecten

  2017 2016 

  EUR EUR EUR EUR

 Verkrijgingsprijs gebruiksgoederen 23  34 

 Af: voorziening voor incourantheid 0  (14) 

1.4.1 Gebruiksgoederen  23  20

 Gerealiseerde projectkosten 2.005  2.128 

 Gedeclareerde termijnen (2.574)  (2.150) 

 Toegerekende winst 659  350 

1.4.3 Onderhanden projecten  90  328

   113  348

Wijziging	presentatie	onderhanden	projecten
De aard van de contracten voldoen aan de definitie om als onderhanden project gepresenteerd en verwerkt te 
worden in de jaarrekening. Met ingang van 2017 worden onderhanden projecten ook op deze wijze verwerkt in 
de jaarrekening, omwille van het behoud van inzicht zijn de vergelijkende cijfers ook aangepast. De onderhanden 
projecten betreffen voornamelijk contracten welke zijn overeengekomen met derde partijen en regelmatig een 
langere periode beslaan, zoals bijvoorbeeld adviesdienstverlening in het primair onderwijs.

1.5 Vorderingen

  2017 2016 

  EUR EUR EUR EUR

1.5.1 Debiteuren  411  208

1.5.7 Overige vorderingen  167  23

 Vorderingen ONL op verzekeraars 0  10 

  Vooruitbetaalde kosten en te 

 ontvangen rente 334  233 

1.5.8 Overlopende activa  334  243

1.5.9 Af: voorziening wegens oninbaarheid  (13)  (14)

   899  460
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Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt:

  2017 2016

  EUR EUR EUR EUR

 Stand per 1 januari  14  18

 Onttrekking  (2)  (4)

 Vrijval  0  0

 Dotatie  1  0

 Stand per 31 december  13  14

De looptijd van alle vorderingen is korter dan 1 jaar.

1.7 Liquide middelen

  2017 2016

  EUR EUR EUR EUR

1.7.1 Kasmiddelen  1  1

1.7.2 Tegoeden op bank- en girorekeningen  1.755  1.802

1.7.3 Deposito’s  3.175  3.186

   4.931	 	 4.989

Alle tegoeden op bank- en girorekeningen en deposito’s zijn vrij opneembaar.
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2.1 Eigen vermogen

   Stand per  Resultaat Stand per
   1 januari  boekjaar 31 december

2.1.1 Algemene reserve (publiek)  3.062 688 3.750

2.1.2 Bestemmingsreserve huisvestingsbeleid (publiek)  1.307 0 1.307

2.1.3 Bestemmingsreserve private activiteiten (privaat)  282 171 453

	 	 	 4.651	 859	 5.510

De algemene reserve dient om fluctuaties in de exploitatie te kunnen opvangen en dient tevens als buffer voor de 
financiële gevolgen van risico’s die Hogeschool Viaa loopt. De bestemmingsreserve huisvestingsbeleid is ingesteld in 
het kader van de activiteiten die nodig zijn om de huisvesting van de hogeschool te verbeteren. In de tweede helft 
van 2017 is gestart met de renovatie van de huisvesting. Onttrekkingen uit de bestemmingsreserve worden ver-
wacht vanaf het boekjaar 2018, wanneer de renovatie-uitgaven bedrijfseconomisch worden afgeschreven.

De bestemmingsreserve private activiteiten wordt gevoed uit de resultaten van de private activiteiten en dient om 
diverse ontwikkelingen mogelijk te maken.

Voorstel tot resultaatbestemming
Hogeschool Viaa heeft geen resultaatbestemming opgenomen in haar statuten.
Voorgesteld wordt het resultaat als volgt te bestemmen:

 2017

 EUR

Resultaat ten gunste van de algemene reserve 688

Resultaat ten laste van de bestemmingsreserve Huisvestingsbeleid 0

Resultaat ten gunste van de bestemmingsreserve Private activiteiten 171

 859

Het resultaat is overeenkomstig het voorstel verwerkt in de jaarrekening.
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2.2 Voorzieningen

	 Stand	per	 Dotatie	 Ont-	 Vrijval	 Stand	 Kortlopend	 Langlopend
 1 januari  trekking  per 31 deel deel
     december < 1 jaar < 1 jaar

 EUR EUR EUR EUR EUR EUR %
 
Spaarverlof 20 0 0 0 20 0 20

Jubilea 90 12 12 2 88 9 79

cao-verplichtingen 
vertrekkend 
personeel 157 232 4 28 357 104 253

Langdurig zieken 38 0 0 38 0 0 0

Duurzame 
inzetbaarheid 126 0 0 111 15 0 15

Werktijd-
vermindering  
senioren 0 411 0 0 411 147 264
 
2.2.1 
Personeels-
voorzieningen 431 655 16 179 891 260 631

De voorziening spaarverlof betreft in het verleden opge-
bouwde verlofrechten van één medewerker.
De voorziening voor jubilea is gevormd voor de ver-
wachte toekomstige uitgaven aan jubilarissen uit hoofde 
van de cao.
De voorziening cao verplichtingen vertrekkend perso-
neel is opgebouwd uit verplichtingen aan enkele indi-
viduele medewerkers. De voorziening wordt met name 
gevormd voor verplichtingen die ontstaan zijn doordat 
personeel niet langer in dienst is bij Hogeschool Viaa en 
er (bovenwettelijke) WW-verplichtingen zijn. Daarnaast 
betreft een klein deel van de voorzieningen verplichtin-
gen die ontstaan zijn als gevolg van een organisatiewijzi-
ging, waardoor personeel een lagere functie en salaris-
schaal gekregen heeft dan in het verleden.
De voorziening voor langdurig zieken wordt opgenomen 
voor toekomstige verplichtingen met betrekking tot 
langdurig zieke medewerkers waarvan wordt verwacht 
dat deze niet (geheel) zullen terugkeren in het arbeids-
proces.
De voorziening voor duurzame inzetbaarheid per  

31 december 2016 betrof alle nog niet door medewer-
kers ingezette uren voor duurzame inzetbaarheid, die 
worden toegekend op basis van de regeling in de cao. 
Per 31 december 2017 is de berekening van de voorzie-
ning uitgevoerd in aansluiting op communicatie van de 
Vereniging Hogescholen waaruit blijkt dat uitsluitend 
een voorziening getroffen dient te worden voor nog 
niet ingezette uren duurzame inzetbaarheid die naar 
verwachting worden ingezet voor een ‘sabbatical’. Voor 
overige nog niet ingezette uren dient geen voorziening 
te worden gevormd.
De voorziening wordt opgenomen voor toekomstige 
verplichtingen met betrekking tot medewerkers die 
gebruikmaken van de voormalige Seniorenregeling on-
derwijspersoneel (SOP) of de Regeling werktijdvermin-
dering senioren (WS). De genoten werktijdvermindering 
wordt namelijk gedeeltelijk door de medewerker en 
gedeeltelijk door Hogeschool Viaa bekostigd.
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2.3 Langlopende schulden
 
	 	 Stand	per	 Aangegane	 Aflossingen	 Stand	per	 Waarvan	 Waarvan	 Waarvan	 Rente
	 	 1	januari	 leningen	 	 31	december	 looptijd	 looptijd	 looptijd	
      < 1 jaar > 1 jaar en > 5 jaar 
       < 5 jaar

  EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR %
         
2.3.3 Kredietinstellingen  0 2.976 0 2.976 211 1.684 1.081 2,50
         
Totaal langlopende 
schulden	 	 0	 2.976	 0	 2.976	 2.11	 1.684	 1.081	

In 2016 is een nieuwe hypotheekovereenkomst aan-
gegaan met de Provincie Overijssel, vertegenwoordigd 
door het Energiefonds Overijssel II B.V., in het kader van 
de renovatie van het schoolgebouw te Zwolle. Onttrek-
kingen uit het bouwdepot vinden plaats sinds medio 
2017. Het kortlopend deel van de langlopende leningen 
bedraagt € 211.000.

De lening kent een hoofdsom van € 8.000.000, een 
looptijd van 15 jaar en een rentevergoeding van 2,5% 
per jaar, vast voor de gehele looptijd. Als zekerheid is in 
de hypotheekakte opgenomen het schoolgebouw en de 
bijbehorende terreinen aan de Assendorperdijk 11 te 

Zwolle. De verstrekte zekerheid bedraagt € 11.200.000, 
te weten € 8.000.000 hoofdsom en € 3.200.000 (40%) 
rente en kosten.

De hypotheekverstrekker vereist dat de DSCR (Debt 
Service Coverage Ratio) van de geldlening ten minste 
1,0 bedraagt tot aan het einde van de looptijd. De DSCR 
houdt in het in één periode gerealiseerd resultaat (de 
EBITDA verminderd door belastingen) gedeeld door de 
in die periode verschuldigde rente en aflossingen. Voor 
het jaar 2017 is geen DSCR berekend, omdat pas in het 
jaar 2018 aflossingsverplichtingen ontstaan.
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2.4 Kortlopende schulden

  2017 2016

   EUR EUR EUR EUR
     
2.4.3 Crediteuren   539  874
     
 Loonheffing  491  487 

 Omzetbelasting  0  9 
     
2.4.7  Belastingen en premies 
 sociale verzekeringen   491  496
     
2.4.8 Schulden uit hoofde van pensioenen   133  115
     
2.4.9 Kredietinstellingen   211  0
     
 Vooruit ontvangen collegegelden   1.294  1.246

 Geoormerkte subsidies  52  529 

 Vooruit ontvangen overige subsidies  205  503 

 Vooruit ontvangen subsidies   257  1.032

 Vakantiegeld en –dagen   466  458

 Diversen  226  285
     
2.4.10 Overlopende passiva  2.242  3.021
     
   3.617  4.506

De looptijd van alle kortlopende schulden is korter dan 1 jaar.

Financiële instrumenten

Algemeen
Hogeschool Viaa maakt in de normale bedrijfsuitoefe-
ning gebruik van uiteenlopende, financiële instrumen-
ten die de onderneming blootstellen aan markt- en/of 
kredietrisico’s. Om deze risico’s te beheersen heeft de 
onderneming een beleid inclusief een stelsel van limie-
ten en procedures opgesteld om de risico’s te beperken 
van onvoorspelbare, ongunstige ontwikkelingen op de 
financiële markten en daarmee de financiële prestaties 
van de onderneming. 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 markt-
partijen/instellingen en ouders/studenten. De omzet bij 
deze debiteuren is ongeveer 30% van het totaal. Om het 
risico voor dat deel te beperken wordt gebruikgemaakt 
van overeenkomsten en een strikt invorderingsbeleid.

Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico bestaat uit eventuele veranderingen in 
de marktwaarde van opgenomen leningen en (tussen-
tijdse) rentefluctuaties. Voor vorderingen en schulden 
met variabel rentende renteafspraken loopt de onder-
neming risico ten aanzien van toekomstige kasstromen 
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en met betrekking tot vastrentende leningen reële- 
waarderisico. Eind 2017 bestaan geen vorderingen of 
schulden met variabel rentende renteafspraken.

Liquiditeitsrisico
De onderneming bewaakt de liquiditeitspositie door 
middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen. Het 
management ziet erop toe dat voor de onderneming 
steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om 

aan de verplichtingen te kunnen voldoen en dat tevens 
voldoende financiële ruimte beschikbaar blijft onder de 
beschikbare faciliteiten om steeds binnen de gestelde 
leningconvenanten te blijven.

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

Betalingen 
binnen 1 jaar

Betalingen  
tussen 2 en  

5 jaar

Betalingen  
na 5 jaar

Niet	in	de	balans	opgenomen	rechten	en	verplichtingen

De hogeschool is verplicht tot terugbetaling van de 
liquiditeitsbijdrage van € 97.288 aan het Ministerie 
van OCW in geval de activiteiten van de hogeschool 
worden beëindigd. Naast deze verplichting heeft de 
hogeschool in een dergelijke situatie voorts recht 
op betaling door het Ministerie van OCW van de 
vordering sociale lasten 1986/1987 in de omvang van 
€ 72.403.

Een autoleasecontract. Dit contract loopt tot en met 
december 2019.

Een huur- en onderhoudscontract multifunctionele 
afdrukapparatuur met Leferink Document Works. Dit 
contract loopt tot en met 28 februari 2019.

Een huurcontract met de Vereniging voor 
Gereformeerd Primair Onderwijs Accretio. Dit contract 
loopt tot en met augustus 2019.

Een contract inzake schoonmaakdiensten met Novon 
Schoonmaak Gebouwen. Dit contract loopt tot 1 april 
2019.

Huurcontracten inzake kantoor- en parkeerruimte 
Weezenlandstaete.

Per 31 december 2017 is voor een bedrag van  
€ 14.092 aan bankgaranties verstrekt.

Er bestaan per 31 december 2017 
investeringsverplichtingen uit hoofde van de  
renovatie in uitvoering. Deze betreffen de bouwkundig 
aannemer (€ 1,9 miljoen), de gevelbouwer  
(€ 1,4 miljoen), de installateur (€ 0,9 miljoen) en 
overige verplichtingen (€ 0,1 miljoen).

 15.000 15.000 0

 39.908 6.651 0

 13.000 8.000 0

 118.000 29.500 0

 136.581  19.738 0
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Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum.

Model G

G1 Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule
(Regeling ROS art. 13, lid 2 sub a en EL&I regelingen betrekking hebbend op de EL&I subsidies)

Versterking 
lerarenopleidingen en 
scholen

Regeling Lerarenbeurs 
voor scholing en zij-
instroom 2016-2017

Regeling Lerarenbeurs 
voor scholing en zij-
instroom 2017-2018

Kenmerk 
toewijzing

MUO/2013/45082U

776745-1 en 77907-1

853756-1 en 77907-1

Datum 
toewijzing

17-12-2013

Bedrag 
toewijzing

EUR

1.600.000 

102.894 

102.048 

1.804.942

Ontvangen 
tot en met 

2017

EUR

1.600.000

 

102.894 

102.048 

1.804.942	

De	prestatie	is	
ultimo	2017	
conform de 

subsidiebeschikking

Geheel uitgevoerd en 
afgerond

                   

Ja

  Ja

Ja
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11.8	Toelichting	behorende	tot	de	staat	van	baten	en	lasten

Baten

	 2017	 Begroting	2017	 2016
 
  EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

3.1 Rijksbijdragen      
       
3.1.1 Rijksbijdrage OCW  11.103  10.641  10.466
       
 OCW-subsidies 1.491  93  1.771 

 Inkomensoverdrachten * (498)  PM  (586) 
       
3.1.2 Overige subsidies OCW  993  93  1.185

3.3	 Collegegelden	 	 2.825	 	 2.931	 	 2.908
       
 Aantal studenten op 1 oktober  1.486  1.523  1.568
       
 Gemiddeld per student  1.901  1.924  1.855
       
   12.096	  10.734  11.651
       
3.4 Baten werk in opdracht 
 van derden  168     
 
 Omzet baten werk in 
 opdracht van derden 1.257  1.441  1.128

 Kostprijs baten werk 
 in opdracht van derden (1.048)  PM  (446)

 Wijzigingen onderhanden 
 projecten 251  PM  (247)

3.4.1   460  1.441  435

Wijziging	presentatie	onderhanden	projecten	(werk	in	opdracht	van	derden)
De aard van de contracten voldoen aan de definitie om als onderhanden project gepresenteerd en verwerkt te 
worden in de jaarrekening. Met ingang van 2017 worden onderhanden projecten ook op deze wijze verwerkt in de 
jaarrekening, omwille van het behoud van inzicht zijn de vergelijkende cijfers ook aangepast. Vanwege een andere 
opbouw van de begroting 2017 is het niet mogelijk om deze nieuwe indeling ook daarvoor te hanteren, derhalve zijn 
de nieuwe rubrieken aangeduid met PM. De onderhanden projecten betreffen voornamelijk contracten welke zijn 
overeengekomen met derde partijen en regelmatig een langere periode beslaan, zoals bijvoorbeeld adviesdienstver-
lening in het primair onderwijs.

*  Door middel van declaraties worden subsidiegelden overgedragen aan andere onderwijsinstellingen die participeren in enkele 

subsidietrajecten.
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	 2017	 Begroting	2017	 2016
 
  EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

   12.096	  10.734  11.651
       
Opbouw Rijksbijdrage OCW      
       
Basisbedrag per student 5.498  5.211  5.251 

Opslag onderwijs en kwaliteit 719  693  411 

Opslag prestatie bekostiging 344  379  344 
       
Totaal per student  6.561  6.283  6.007

Aantal studenten en graden  1.646  1.646  1.693
       
Basis Rijksbijdrage  10.799.583  10.341.311  10.169.230
       
Pabo-up  35.233  34.439  37.953

Lectoraten  268.771  264.787  258.847
       
Rijksbijdrage  11.103.587  10.640.537  10.466.030 

Het verschil tussen de begroting en de realisatie wordt met name veroorzaakt door de gewijzigde bedragen per 
student door een aanpassing voor loon- en prijsindexatie en de referentieraming aantal studenten.
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	 2017	 Begroting	2017	 2016
 
  EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

3.5 Overige baten      
       

3.5.1 Verhuur  14  18  18

3.5.2 Detachering personeel  135  210  143

 Opbrengsten catering 64  75  67 

 Kosten catering (132)  (130)  (128) 

3.5.3 Marge catering  (68)  (55)  (61)

3.5.4 Samenwerking Dordt College  159  160  162

3.5.5 Diversen  411  32  256
       
   651  365  518 
 

Vanwege nauwe samenwerking met het Praktijk Centrum worden aldaar drie personeelsleden gedetacheerd. Ove-
rige detachering die wel wat begroot bleek in 2017 niet te realiseren. De samenwerking met Dordt College in de VS 
betreft een uitwisselingsprogramma. Studenten uit de VS en Canada volgen een collegeprogramma van vijf maan-
den. De hogere diverse baten dan begroot en dan in 2016 worden met name veroorzaakt door baten met betrekking 
tot voorgaande jaren en baten uit hoofde van de nieuwe Associate Degree Kind en Educatie, die in september 2016 
is gestart en waarvan derhalve in september 2017 voor het eerst een tweede collegejaar is gestart.
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	 2017	 Begroting	2017	 2016
 
  EUR EUR EUR EUR EUR EUR

4.1 Personeelslasten
    
 Brutolonen en salarissen 8.553   8.672   8.711  

 Sociale lasten  1.067    2.321    1.121  

 Pensioenpremies  1.195    PM    1.047  

4.1.1 Lonen en salarissen   10.815    10.993    10.879 

 Dotaties personele voorzieningen 655    0    99  

 Ten laste van voorzieningen  (16)   (103)    -191  

 Vrijval uit voorzieningen (179)  0  0 

 Personeel niet in loondienst  587    439    494  

 Deskundigheidsbevordering   240    309    256  

 Reiskosten  137    141    141  

 Catering en vergaderkosten  22    22    21  

 Werving & Selectie  14    5    9  

 Arbo  37   43    39  

 Overig   89    22    63  

4.1.2 Overige personele lasten  1.586   878    931 

4.1.3 Af: uitkeringen   (150)    (10)    (103) 

4.1.4  Af: dekking baten werk in 
 opdracht van derden  (705)  PM  (723

   11.546    11.861   	10.984	

 Gemiddeld aantal fte  147,9  149,4  154,3

 Gemiddeld loon en salarissen per fte  73.124  73.581  70.510

  Totaal personeelskosten 
 (exclusief inhuur, uitkeringen 
 en dekking) per fte  80.487  76.519  73.338
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De lonen en salarissen zijn lager dan de begroting, met 
name als gevolg van een lager aantal FTE dan begroot. 
Ook zijn de gemiddelde kosten per FTE beperkt lager, dit 
als gevolg van de personeelsmix. Ten opzichte van 2016 
zijn met name de pensioenpremies aanzienlijk hoger 
in 2017, met als gevolg hogere pensioenlasten. Voor 
mutaties in de personele voorzieningen wordt verwezen 
naar de toelichting op de balans. De hogere kosten voor 
personeel niet in loondienst hangen samen met investe-
ringen in nieuwe onderwijsmethoden.

De Stichting is aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds (ABP). Het ABP is het bedrijfstakpensi-
oenfonds voor overheidswerkgevers, waaronder on-
derwijsinstellingen. Deze pensioenregeling betreft een 
voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling. In-
dexatie (aanpassing voor prijsstijging) van de toegeken-
de aanspraken en rechten vindt uitsluitend plaats indien 
en voor zover de middelen van de pensioenuitvoerder 
daartoe ruimte laten en de pensioenuitvoerder daar-
toe heeft besloten. Indien de omstandigheden bij de 
pensioenuitvoerder daar aanleiding toe geven, kan het 
bestuur besluiten tot het korten van aanspraken.

Uitgangspunt is dat de in de verslagperiode te verwer-
ken 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 pre-
mies de verschuldigde premies overtreffen, wordt een 
overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake 
zal zijn van terugbetaling door het fonds of van verreke-
ning met in de toekomst verschuldigde premies.

Door de kredietcrisis en de dalende rente in het afge-
lopen jaar bevindt de pensioenuitvoerder zich per ba-
lansdatum 2017 in een reservetekort. De dekkingsgraad 
(marktwaarde van de beleggingen uitgedrukt in een 
percentage van de voorziening pensioenverplichtingen 
volgens de grondslagen van DNB) van het fonds per 
balansdatum was 104,4%. Het minimaal vereiste eigen 
vermogen (dekkingsgraad) volgens DNB is 104,2%. Het 
vereiste eigen vermogen, gegeven de huidige beleg-
gingsmix, bedraagt 128%.



163

	 2017	 Begroting	2017	 2016
 
  EUR EUR EUR EUR EUR EUR

4.2 Afschrijvingen      

 Gebouwen 46  46  44 

 Verbouwing 73  81  107 

 Groot onderhoud 36  36  47 

  Gebouwen, verbouwing en  
groot onderhoud  155  163  198

 Technische installaties 39  37  43 

 Meubilair 85  82  90 

 Hardware en software 334  345  277 

 Kantoorinstallaties 6  6  9 

 Audiovisuele middelen 54  31  43 

 Inventaris en apparatuur  518  501  462

4.2.2   673  664  660

4.3 Huisvestingslasten	      

4.3.1 Huur  248  191  130

4.3.2 Verzekeringen  45  40  39

4.3.3 Onderhoud  80  72  69

4.3.4 Energie en water  126  170  163

4.3.5 Schoonmaakkosten  157  175  156

4.3.6 Heffingen  32  30  30

   688  678  587

De huisvestingslasten waren in 2017 hoger dan in 2016 door hogere huurlasten als gevolg van het huren van aan-
vullende kantoorruimte in het naastgelegen pand Weezenlandstaete. In 2016 werden reeds ruimten gehuurd ter 
huisvesting van een gedeelte van management en staf, maar in het kader van de renovatie zijn aanvullende ruimten 
gehuurd voor de huisvesting van de werkplekken van de medewerkers binnen de opleidingen.
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	 2017	 Begroting	2017	 2016
 
  EUR EUR EUR EUR EUR EUR

4.4 Overige lasten      
       
 Kantoorkosten 32  49  42

 Reprokosten 41  48  40

 Portikosten 34  38  35

 Communicatiekosten 32  20  16

 Documentatiekosten 4  12  8

 MR en Raad van Toezicht 1  7  1

 Bankkosten 3  5  7

 Accountants- en advieskosten * 160  227  151

 Kosten accreditering 31  43  1

 Contributies 196  203  196

4.4.1 Administratie-	en	beheerslasten	  534  652  497

	 2017	 Begroting	2017	 2016
 
  EUR EUR EUR EUR EUR EUR

 KPMG Accountants N.V.      

 Onderzoek van de jaarrekening 66    48

 Nagekomen lasten  
 jaarrekening 2016 7    0

 Andere controleopdrachten 0    0

 Adviesdienst op fiscaal terrein 0    0

 Andere niet-controlediensten 0    2

   73    50

*  De volgende honoraria van KPMG Accountants N.V. zijn ten laste gebracht van de Stichting, een en ander zoals 
bedoeld in artikel 2.382a lid 1 en 2 BW:
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	 2017	 Begroting	2017	 2016
 
  EUR EUR EUR EUR EUR EUR

 Kosten hard- en software 485  465  480 

 Leermiddelen 83  97  76 

 Overig 17  4  25 

4.4.2  Inventaris, apparatuur en  
leermiddelen  585  566  581

       
4.4.3	 	Dotatie	voorzieningen	op	 

vorderingen  3  0  (4)
       

 Dienstreizen 88  104  67 

 Marketing en Communicatie 231  222  234 

 Excursies, werkweken en stages 100  115  100 

 Projectkosten 642  0  138 

 Overig 78  101  694 

4.4.4	 Overige	 	 1.139	 	 542	 	 1.233
       
4.4 Overige lasten  2.261  1.760  2.307
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	 2017	 Begroting	2017	 2016
 
  EUR EUR EUR EUR EUR EUR

5 Financiële baten en lasten      
       

 Rentebaten 5  15  3

 Rentelasten (10)  (25)  (1)

   (5)  (10)  2

  EA-advies POH GL Totaal

  EUR EUR EUR EUR

  Specificatie	private	resultaten	2017	    
     

 Opbrengsten 765 95 17 877

 Kosten 529 157 20 706

  236 (62) (3) 171

  Specificatie	private	resultaten	2016	    
     

 Opbrengsten 613 76 9 698

 Kosten 394 77 10 481

Onder EA-advies is opgenomen: nascholing en advisering. De POH betreft de opleiding Praktijkondersteuner huisart-
senpraktijk en ouderenzorg, GL betreft de onbekostigde opleiding Godsdienstleraar. Het totaal van het resultaat over 
2017 ad € 171.000 is toegevoegd aan de bestemmingsreserve private activiteiten.

11.9	Model	E:	verbonden	partijen

Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de Stichting en een natuurlijk 
persoon of entiteit die verbonden is met de Stichting. Dit betreffen onder meer de relaties tussen de Stichting en 
haar deelnemingen, de bestuurders en de functionarissen op sleutelposities. Onder transacties wordt verstaan een 
overdracht van middelen, diensten of verplichtingen, ongeacht of er een bedrag in rekening is gebracht.

Transacties met verbonden partijen worden toegelicht voor zover deze niet onder normale marktvoorwaarden zijn 
aangegaan. Van deze transacties wordt de aard en de omvang van de transactie en andere informatie die nodig is 
voor het verschaffen van het inzicht toegelicht.
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Naam Juridische  Statutaire Code Eigen Resultaat Art 2:403 Deelname Consoli-
	 vorm	 zetel	 activiteiten	 vermogen	 2017	 BW	 percentage	 datie
    31-12-2017

Stichting 

Vrienden 

van Viaa * Stichting Zwolle Overig € 22.494 (€ 366) Ja 100% Nee

         (gering  

belang)

*  De Stichting Viaa – Gereformeerde Hogeschool heeft niet verklaard zich hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor de 
uit rechtshandelingen van de Stichting voortvloeiende schulden.

11.10 Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders model WNT

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) inge-
gaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Hogeschool Viaa van toepassing zijnde regelge-
ving.

Het bezoldigingsmaximum in 2017 voor Hogeschool Viaa is € 141.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang 
van het dienstverband. Voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking geldt met ingang van 1 januari 2016 voor 
de eerste 12 kalendermaanden een afwijkende normering, zowel voor de duur van de opdracht als voor het uurta-
rief. Hogeschool Viaa had in 2017 geen topfunctionarissen zonder dienstbetrekking.
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1.	Bezoldiging	topfunctionarissen

1a.  Leidinggevende topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking. Tevens leidinggevende 
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.

Bedragen	x	€	1	 2017	 2016

 J.D. Schaap J.D. Schaap

Functiegegevens Voorzitter CvB Voorzitter CvB

Aanvang en einde functievervulling 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12

Omvang dienstverband (in fte) 1 FTE 1 FTE

Gewezen topfunctionaris? Nee Nee

(Fictieve) dienstbetrekking? Ja  Ja 

Individueel WNT-maximum[2]  € 141.000  € 140.000

Beloning  € 124.111  € 124.916

Belastbare onkostenvergoedingen  € 0   € 0 

Beloningen betaalbaar op termijn  € 16.889   € 14.502 

Subtotaal  €	141.000	 	€	139.418

-/- Onverschuldigd betaald bedrag € 0 € 0

Totaal bezoldiging  € 141.000	 	€	139.418

Verplichte motivering indien overschrijding N.v.t. N.v.t.

 
1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking kalendermaand 1-12

Betreffende categorie is niet van toepassing op Hogeschool Viaa voor de jaren 2017 en 2016.
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1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Bedragen	x	€	1	 C.S.		 A.		Poolen	 J.S.	van	den	 R.D.	 G.J.M.	 T.	Abbo
 Balkenende van den  Berg Schoonbeek Seegers
  Brink     
     
Functiegegevens Voorzitter Lid Lid Lid Lid Lid

Aanvang en einde 
functievervulling in 
2016 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12
      
Individueel 
WNT-maximum[2]  € 21.150   € 14.100   € 14.100   € 14.100   € 14.100   € 14.100 
      
Beloning  € 12.112   € 8.424   € 7.277   € 8.424   € 7.277   € 7.850 

Belastbare 
onkostenvergoedingen € 0 € 224 € 0 € 0 € 0 € 291

Beloningen betaalbaar 
op termijn € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Subtotaal	 	€	12.112		 	€	8.648		 	€	7.277		 	€	8.424		 	€	7.277		 	€	8.141	
      
-/- Onverschuldigd 
betaald bedrag € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
      
Totaal bezoldiging 
2017	 	€	12.112		 	€	8.648		 	€	7.277		 	€	8.424		 	€	7.277		 	€	8.141	
      
Verplichte motivering 
indien overschrijding N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
      
Gegevens 2016      
      
Aanvang en einde 
functievervulling in 
2016 n.v.t. 1/9 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12 1/1 – 31/12
      
Beloning € 0 € 4.300 € 3.400 € 5.203 € 3.400 € 5.203

Belastbare 
onkostenvergoedingen € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Beloningen betaalbaar 
op termijn € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0

Totaal	bezoldiging	2016	 €	0	 €	4.300	 €	3.400	 €	5.203	 €	3.400	 €	5.203	
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2.		Uitkeringen	wegens	beëindiging	dienstverband	aan	topfunctionarissen	met	of	zonder	dienstbetrekking
Betreffende categorie is niet van toepassing op Hogeschool Viaa voor de jaren 2017 en 2016.

3.		Overige	rapportageverplichtingen	op	grond	van	de	WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 
2017 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2017 geen ontslaguitkerin-
gen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren 
op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

De Raad van Toezicht van de Stichting Viaa-Gereformeerde Hogeschool heeft het jaarverslag en de jaarrekening 
2017 van de Stichting Viaa-Gereformeerde Hogeschool Zwolle alsmede van de instelling Viaa-Gereformeerd Hoger 
Onderwijs Zwolle goedgekeurd op 22 juni 2018.

……………………………………………….  ……………………………………………….
Ing. C.S. Balkenende MBA, voorzitter Mr. T. Abbo LLM, lid

………………………………………………. ………………………………………………. 
Dr. ir. J.S. van den Berg, lid A. Poolen-Van den Brink MHBA, lid

………………………………………………. ………………………………………………. 
R.D. Schoonbeek RA, lid  Drs. G.J.M. Segers, lid    
 

Het College van Bestuur van de Stichting Viaa-Gereformeerde Hogeschool heeft het jaarverslag en de jaarrekening 
2017 van de Stichting Viaa-Gereformeerde Hogeschool Zwolle alsmede van de instelling Viaa-Gereformeerd Hoger  
Onderwijs Zwolle vastgesteld op 22 juni 2018.

………………………………………………. 
Drs. J.D. Schaap MPM
voorzitter
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11.11 Overige gegevens

Statutaire winstbestemming

Hogeschool Viaa heeft geen resultaatbestemming opge-
nomen in haar statuten.
Voor het voorstel tot resultaatbestemming wordt ver-
wezen naar de toelichting op het Eigen Vermogen.

11.12		Controleverklaring	van	de	onafhankelijke	 
accountant

Aan: het College van Bestuur van Stichting Viaa-Gerefor-
meerde Hogeschool

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen  
jaarrekening 

Ons oordeel 
Wij hebben de jaarrekening 2017 van Stichting Viaa-Ge-
reformeerde Hogeschool (hierna ‘de stichting’) te Zwolle 
(hierna ‘de jaarrekening’) gecontroleerd. 

Naar ons oordeel: 

geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een 
getrouw beeld van de grootte en samenstelling van 
het vermogen van Stichting Viaa-Gereformeerde Hoge-
school per 31 december 2017 en van het resultaat over 
2017 in overeenstemming met de Regeling jaarverslag-
geving onderwijs; 

zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en 
lasten alsmede balansmutaties over 2017 in alle van 
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand 
gekomen in overeenstemming met de in de relevante 
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals ver-
meld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het Onder-
wijsaccountantsprotocol OCW 2017. 

De jaarrekening bestaat uit: 

1.  de balans per 31 december 2017; 
2.  de staat van baten en lasten over 2017; 
3.  het kasstroomoverzicht over 2017; en 
4.  de toelichting met een overzicht van de gehanteerde 

grondslagen voor financiële verslaggeving en andere 
toelichtingen. 

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Ne-
derlands recht, waaronder ook de Nederlandse contro-

lestandaarden en het Onderwijsaccountantsprotocol 
OCW 2017 vallen. Onze verantwoordelijkheden op 
grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verant-
woordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij zijn onafhankelijk van Stichting Viaa-Gereformeerde 
Hogeschool zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assurance-op-
drachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben 
wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsre-
gels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informa-
tie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen ande-
re	informatie	
Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daar-
bij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat 
uit: 

het voorwoord; 
het bestuursverslag en het verslag van de Raad van 
Toezicht; 
de overige gegevens; en 
Bijlage 1 gebruikte afkortingen en de Colofon. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij 
van mening dat de andere informatie:
 
met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële 
afwijkingen bevat; 
alle informatie bevat die op grond van de Regeling jaar-
verslaggeving onderwijs en paragraaf 2.2.2 Bestuursver-
slag van het onderwijsaccountantsprotocol OCW 2017 
is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op 
basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit 
de controle van de jaarrekening of anderszins, over-
wogen of de andere informatie materiële afwijkingen 
bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de 
vereisten in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs 
paragraaf 2.2.2 Bestuursverslag van het Onderwijs-
accountantsprotocol OCW 2017 en de Nederlandse 
Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet de-
zelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de 
jaarrekening. 
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Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het 
opstellen van de andere informatie, waaronder het be-
stuursverslag en de overige gegevens in overeenstem-
ming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de 
overige OCW wet- en regelgeving. 

Beschrijving van verantwoordelijkheden met  
betrekking tot de jaarrekening 

Verantwoordelijkheden van het College van Bestuur en 
de Raad van Toezicht voor de jaarrekening 
Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het 
opmaken en het getrouw weergeven van de jaarreke-
ning in overeenstemming met de Regeling jaarverslag-
geving onderwijs. 

Het College van Bestuur is ook verantwoordelijk voor 
het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarreke-
ning verantwoorde baten en lasten alsmede balans-
mutaties, in overeenstemming met de in de relevante 
wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. 

In dit kader is het College van Bestuur tevens verant-
woordelijk voor een zodanige interne beheersing als het 
College van Bestuur noodzakelijk acht om het opmaken 
van de jaarrekening en de naleving van die relevante 
wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwij-
kingen van materieel belang als gevolg van fouten of 
fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het College 
van Bestuur afwegen of de onderwijsinstelling in staat is 
om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. 
Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het 
College van Bestuur de jaarrekening opmaken op basis 
van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het College 
van Bestuur het voornemen heeft om de stichting te 
liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëin-
diging het enige realistische alternatief is. Het College 
van Bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de 
onderwijsinstelling haar activiteiten in continuïteit kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het uitoe-
fenen van toezicht op het proces van financiële verslag-
geving van de stichting. 

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de 
jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en 
uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee 

voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen 
voor het door ons af te geven oordeel. 
Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar 
geen absolute mate van zekerheid, waardoor het mo-
gelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële 
fouten en fraude ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of 
fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan wor-
den verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van 
invloed kunnen zijn op de economische beslissingen 
die gebruikers op basis van de jaarrekening nemen. De 
materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van 
onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het 
effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verant-
woordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij onze 
controleverklaring. 

Groningen, 22 juni 2018 

KPMG Accountants N.V. 

W. Feenstra RA
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Bijlage bij de controleverklaring 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kri-
tisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele 
oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met 
de Nederlandse controlestandaarden, het Onderwijs-
accountantsprotocol OCW 2017, ethische voorschriften 
en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 
onder andere uit: 

-  het identificeren en inschatten van de risico’s dat de 
jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat 
als gevolg van fouten of fraude, dan wel het niet recht-
matig tot stand komen van baten en lasten alsmede 
de balansmutaties, het in reactie op deze risico’s be-
palen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en 
het verkrijgen van controle-informatie die voldoende 
en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is 
het risico dat een afwijking van materieel belang niet 
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan 
sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, 
het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het 
opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het door-
breken van de interne beheersing; 

-  het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing 
die relevant is voor de controle met als doel controle-
werkzaamheden te selecteren die passend zijn in de 
omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet 
als doel om een oordeel uit te spreken over de effecti-
viteit van de interne beheersing van de stichting; 

-  het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte 
grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruik-
te financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren 
van de redelijkheid van schattingen door het College 
van Bestuur en de toelichtingen die daarover in de 
jaarrekening staan; 

-  het vaststellen dat de door het College van Bestuur 
gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaard-
baar is. Tevens het op basis van de verkregen contro-
le-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en om-
standigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen 
bestaan of de instelling haar activiteiten in continuïteit 
kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onze-
kerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht 
om in onze controleverklaring de aandacht te vestigen 
op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaar-
rekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten 
wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn 
gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is 
tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter 
toe leiden dat een instelling haar continuïteit niet 
langer kan handhaven; 

-  het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud 
van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelich-
tingen; en 

-  het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld 
geeft van de onderliggende transacties en gebeurte-
nissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde 
baten en lasten alsmede balansmutaties in alle van 
materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand 
zijn gekomen. 

Wij communiceren met de met governance belaste 
personen onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevin-
dingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, 
waaronder eventuele significante tekortkomingen in de 
interne beheersing.
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Bijlage
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Bijlage	1	 Gebruikte	afkortingen
 
BKE Basis Kwalificatie Examinering
BKO Branche Protocol Onderzoek
BSA Bindend Studie Advies
CDHO   Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs
CEPM   Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap
CvB College van Bestuur
CvSv Centrum voor Samenlevingsvraagstukken
ECTS European Credit Transfer System
GPW  Godsdienst-Pastoraal Werk
hbo  hoger beroepsonderwijs
hbo-v  Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde
KPZ  Katholieke Pabo Zwolle
mbo  middelbaar beroepsonderwijs
MEL  Master Educational Leadership
MLI  Master Leren en Innoveren
MR  Medezeggenschapsraad
MTO  Medewerkertevredenheidsonderzoek
MWD  Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 
NF numerus fixus
NSE Nationale Studenten Enquête
NVAO   Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie 
NVAO  Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
OER Onderwijs- en Examenregeling
ONL Onderwijszorg Nederland
Pabo   Pedagogische Academie voor het Basisonder-

wijs 
PDCA Plan Do Check Act
POH Praktijk Ondersteuners Huisartsenpraktijk
PVH Praktijk Verpleegkundige Huisartsen Praktijk
RvT  Raad van Toezicht
SG Studium Generale
SKE Senior Kwalificatie Examinering
SPH  Sociaal Pedagogische Hulpverlening
SPICE  Studies Program In Contemporary Europe
VBI Visiterende en Beoordelende Instantie
VKO  Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek
VOL Vormend en Onderzoekend Leren
WGA  Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeids-

geschikten
WHW  Wet op het hoger onderwijs en wetenschappe-

lijk onderzoek
ZEG   Hogescholen te Zwolle (GH), Ede (CHE) en 

Gouda (Driestar Educatief)
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