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Voorwoord
Als hogeschool willen we graag op verschillende manieren licht doorgeven. Bijvoorbeeld door via ons onderwijs een
verhelderend licht te laten schijnen op de beroepen waarvoor we onze studenten opleiden. Maar ook door in de
beroepenvelden waarvoor de GH opleidt problemen die professionals tegenkomen door te lichten en op te helpen
oplossen. We willen niet alleen zelf licht doorgeven, maar ook willen we onze studenten inspireren om straks in
hun eigen werkkring een lichtstraal te zijn voor anderen. Of dat nu binnen zorg en welzijn is, in het onderwijs of in
een kerkelijke omgeving: bevlogen professionals die geloven in hun werk en die vanuit hun geloof hun werk doen,
maken verschil voor de mensen die op hun weg komen.
In dit jaarverslag leggen we verantwoording af over het gevoerde beleid van onze instelling, over de uitvoering van
dat beleid, en over de resultaten die in 2013 bereikt zijn.
Voor wie een beknopt overzicht wil zien van belangrijke ontwikkelingen en gebeurtenissen rond de GH in 2013 kan
ook terecht bij het digitaal jaaroverzicht op onze website: www.gh.nl. Dat overzicht geeft meer een soort
‘jaarbeeld’ van de GH.
Uit zowel jaarverslag als jaarrekening kan net als vorig jaar de conclusie getrokken worden dat het goed gaat met
de GH. In de Keuzegids Hoger Onderwijs 2013-2014 stond de GH voor de tweede achtereenvolgende keer op de
eerste plaats bij de categorie ‘middelgrote hogescholen’. Alle voltijdopleidingen staan in de top 5. Ook in de
Elsevier ging de GH aan kop. De studenteninstroom steeg opnieuw naar een recordhoogte (>20%), met opnieuw
een groei van het totaal aantal studenten (naar ruim 1600). Ook in 2013, net als in 2011 en 2012, mocht de GH een
financieel batig saldo halen, terwijl er, door de groei van het aantal studenten en de t-2 systematiek, een krappe
begroting 2013 was. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er zeker ook sprake is van interferentie met
overheidsbeleid: de komst van het sociaal leenstelsel (die overigens werd uitgesteld) en een financiële meevaller.
Voortvarend is ook gewerkt aan het behalen van de in 2012 met de minister van OCW gemaakte
Prestatieafspraken. Of alle afspraken eind 2015 behaald kunnen worden is op dit moment nog niet geheel te
overzien. Sinds de afspraken zijn gemaakt zijn de hogescholen met verschillende nieuwe maatregelen (wet- en
regelgeving) geconfronteerd (zie ook het overzicht dat de Vereniging Hogescholen heeft opgesteld). Sommige
daarvan hebben een faciliterende werking (bijvoorbeeld de 1 mei-regeling, hoewel later ingevoerd), andere
maatregelen brengen veel extra werk met zich mee, zoals het doorvoeren van tal van bepalingen in diverse
regelingen van de hogeschool. Dat maakt het niet gemakkelijker om de overhead te verminderen, integendeel. In
het kader van dit voorwoord voert het te ver om ook andere zaken naar voren te brengen die het behalen van de
Prestatieafspraken bemoeilijken. Het is voor ons echter helder dat dit het geval is. Dat neemt niet weg dat er met
kracht aan gewerkt wordt; dat mag blijken uit dit jaarverslag.
In het verslagjaar is ook het nieuwe Strategisch Plan (2013-2016) van de GH vastgesteld. Dit jaarverslag biedt
(onder andere) inzicht in de mate van realisatie van de plannen. Achter alle vermelde resultaten en achter de cijfers
zit het bezielde en enthousiaste werk van leden van de Raad van Toezicht, directie, medewerkers, leden van de
Medezeggenschapsraad, werkveldcommissies, stagebegeleiders en anderen. Onze dank gaat uit naar al die
betrokkenen voor hun bijdrage aan het werk van de hogeschool. We zien in de voortgang van al dat werk voor-al
Gods zegen. We zijn dankbaar te mogen en te kunnen geloven in ons werk, in Zijn Licht!

Namens het College van Bestuur,
Drs. J.D. (Jacob) Schaap MPM
voorzitter
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Verslag van de Raad van Toezicht
Algemeen
De Raad van Toezicht (RvT) ziet toe op het gevoerde beleid en de algemene gang van zaken in de Gereformeerde
Hogeschool (GH). De raad controleert of het College van Bestuur (CvB) de instelling op een adequate wijze
bestuurt, en de RvT bewaakt de doelstelling en de grondslag van de GH. In de statuten en in het Bestuursreglement
is de Branchecode Governance van februari 2006 voor hbo-instellingen verwerkt; de taken en bevoegdheden van
RvT en CvB zijn duidelijk onderscheiden. Daarmee zijn belangrijke beginselen van goed bestuur vastgelegd.
In 2011 zijn de statuten van de stichting GH, mee naar aanleiding van de Wet Versterking Besturing, ingrijpend
aangepast. Na goedkeuring door de RvT en instemming van de Medezeggenschapsraad (MR), zijn die statuten
vastgesteld door het CvB en is de acte gepasseerd bij de notaris. Het ministerie van OCW is van de wijziging op de
hoogte gebracht. De aanpassing van het Bestuurs- en beheersreglement is, zoals verwacht werd in 2012, in 2013
gereed gekomen. Het reglement werd vastgesteld door het College van Bestuur, nadat de Raad van Toezicht het
had goedgekeurd (juni 2013) en instemming van de Medezeggenschapsraad was verkregen (september 2013).
Hieronder wordt uiteengezet welke thema’s in 2013 in de vergaderingen van de Raad van Toezicht aan de orde zijn
geweest. Daarnaast leest u welke werkzaamheden door de commissies van de RvT zijn verricht en hoe de Raad van
Toezicht in 2013 was samengesteld. De cijfers over de bezoldiging van de RvT in 2013 staan vermeld in hoofdstuk 9.
Activiteiten en thema’s/onderwerpen
De Raad van Toezicht vergaderde vijf maal in 2013. Daarnaast is er twee keer vergaderd met de MR. De
halfjaarlijkse vergaderingen met de MR vonden plaats op 26 april en 11 oktober. De RvT en de MR hebben in de
vergadering van april uitvoerig gesproken over het Uitvoeringsplan. Dit plan bevat een gedetailleerde
meerjarenplanning; alle voornemens uit het Strategisch Plan 2013-2016 en het voorstel Prestatieafspraken zijn er
in verwerkt. Het Uitvoeringsplan is leidraad voor de implementatie van de strategie en het behalen van de
Prestatieafspraken. In april werden in de vergadering met de MR de resultaten van de instroomonderzoeken 2013
voor zowel de voltijd- als de deeltijdopleidingen besproken. Aan het gesprek ging een presentatie door de
beleidsmedewerker Marketing & Communicatie vooraf. Ook het plan van aanpak Aanpassing Benoemingsbeleid en
de activiteiten om te komen tot een nieuwe naam voor de GH zijn aan de orde geweest in de gezamenlijke
vergadering van RvT en MR.
Op 11 oktober hebben RvT en MR in de gezamenlijke vergadering een presentatie gehad over de uitkomsten van
het proces om te komen tot een nieuwe naam voor de GH. De regiegroep heeft de kernboodschap van de GH voor
de toekomst helder verwoord, en uiteindelijk vier alternatieven gepresenteerd. In de gezamenlijke vergadering
hebben RvT en MR hun mening over de alternatieven kenbaar gemaakt. De regiegroep kreeg het advies mee om
ook bij externen na te gaan welke reacties de vier namen oproepen. Verwacht wordt dat in het voorjaar van 2014
een nieuwe naam gekozen zal worden (dat is iets later dan we begin 2013 dachten).
Tijdens de gezamenlijke vergadering in april is ook het functioneren van het CvB aan de orde geweest (in
afwezigheid van het CvB). De opvattingen van de MR over het functioneren van het CvB zijn door de leden van de
remuneratiecommissie van de RvT met het CvB besproken in het renumeratiegesprek in juni 2013.
Belangrijke agendapunten voor de Raad van Toezicht in 2013 lagen op het terrein van het strategisch en financieel
beleid van de GH.
Op gebied van het strategisch beleid is in 2013 goedkeuring gegeven aan het Strategisch Plan 2013-2016 (het
Instellingsplan). Ook is het samenwerkingsbeleid met andere instellingen voor hoger onderwijs besproken: zowel
regionale als identitaire samenwerkingsmogelijkheden zijn verkennend aan de orde geweest, mee aan de hand van
de vraag of de zelfstandigheid van de GH gewaarborgd kan worden. Tenslotte zijn nieuwe initiatieven zoals
bijvoorbeeld de ontwikkeling van het Keuzejaar, SPH-flexibel en de ontwikkeling van het Center of Expertise
Persoonlijk Meesterschap in de RvT-vergadering aan de orde geweest. De RvT heeft haar goedkeuring gegeven aan
de participatie van de GH in de Zorgcampus Noorderboog, onder andere om de kennisdienstverlening te stimuleren
en het verkrijgen van stageplaatsen te faciliteren.
Ook is de ontwikkeling van het Praktijkcentrum voor Theologie behandeld. Het Praktijkcentrum voor Theologie is
opgezet door middel van samenwerking tussen de Theologische Universiteit Kampen, het Deputaatschap OOG en
de GH, in overleg met het Generaal Diaconaal Deputaatschap. Het Praktijkcentrum is sinds september 2013
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operationeel. Het Centrum is gedefinieerd als een zelfstandig onderdeel in de Gereformeerde Kerken. Die kerken
komen samen in de Generale Synode, in 2014. De samenwerkingspartners hebben de synode verzocht in te
stemmen met de voornemens en plannen met betrekking tot het Praktijkcentrum.
Er werd ook gesproken over de trends en ontwikkelingen in het hbo, waaronder mogelijke veranderingen in het
stelsel studiefinanciering, het sociaal leenstelsel, eventuele veranderingen ten aanzien van de OV-jaarkaart voor
studenten, mogelijke veranderingen in de bekostiging van het deeltijdonderwijs, de governance alsmede het
Wetsvoorstel verlaging maximum WNT. Het is voor een hogeschool als de GH lastig beleid te vormen wanneer
duidelijkheid over zulke regeringsvoornemens uitblijft. Voor diverse van die beleidsontwikkelingen achtte de RvT
het positief dat deze nog geen doorgang vonden, maar de onduidelijkheid heeft ook nadelen.
Op het gebied van het financieel beleid behandelde de Raad van Toezicht de begroting voor 2014 en de
jaarrekening over 2012 (beiden werden goedgekeurd), de meerjarenbegroting en de accountantsverklaring. De
auditcommissie deed tijdens de vergadering steeds verslag van de kwartaalrapportages. Op enkele punten na
gaven deze geen aanleiding tot nadere actie. Met name het optimaliseren van de projectadministratie heeft extra
aandacht gehad.
Vanaf het najaar 2013 worden de kwartaalrapportages ook op de RvT-vergaderingen geagendeerd. In het voorjaar
van 2013 heeft de RvT besloten de keus voor een accountantskantoor te willen heroverwegen. Na een zorgvuldig
selectieproces, begeleid door de auditcommissie, is uiteindelijk gekozen voor accountantskantoor KPMG. Tot 31 juli
2013 was Ernst & Young de accountant van de GH. De Raad van Toezicht heeft, mee op advies van accountant Ernst
& Young naar aanleiding van de jaarrekening 2012 het Treasurystatuut herzien, de RvT heeft het statuut
goedgekeurd.
In de vergaderingen van de RvT is meerdere malen aandacht besteed aan optimalisering van de huidige
huisvesting. Het in het kader van de renovatie ontwikkelde Voorlopig Ontwerp is gepresenteerd in de vergadering
van oktober.
Voor wat betreft het identiteitsbeleid is de ontwikkeling van de GH naar een bijbelgetrouw christelijk
kenniscentrum besproken en goedgekeurd. Concreet zal er naar toegewerkt worden dat in 2014 stappen gezet
kunnen worden richting een (nieuwe) naamgeving, die beter bij de missie en het huidige karakter van de
hogeschool past. Ook zullen er in het benoemingsbeleid van personeel, directie, bestuur en RvT aanpassingen
komen, terwijl de GH tegelijkertijd voluit christelijk ingebed in de gereformeerde traditie haar missie blijft uitdragen
en realiseren.
In het verslagjaar heeft de RvT meermalen stilgestaan bij het kwaliteitsbeleid van de GH. Het is verheugend dat de
GH ook in 2013 hoog genoteerd stond in bijvoorbeeld de Elsevier en de Keuzegids Hoger Onderwijs, maar kwaliteit
in het verleden is geen garantie voor de toekomst. Een belangrijk vraagstuk in het voorjaar van 2013 was of de
zogenaamde ‘instellingstoets Kwaliteitszorg’ doorgezet zou worden. Uiteindelijk is besloten daar van af te zien. Een
goed beredeneerd voorstel daartoe van het CvB werd goedgekeurd. Dat betekende wel dat voor vier opleidingen
aanvullende visitatie en accreditatie nodig was (voorzien in januari 2014).
Van de accrediteringsrapporten voor HBO-V, GPW en GL heeft de RvT met dankbaarheid kennis genomen. Ook de
zelfevaluatie en de rapportage van het visitatiepanel zijn aan de orde geweest. Ook voor MWD geldt dat er
aanvullende accreditering nodig is.
Gezien de argumenten heeft de RvT het besluit van het CvB goedgekeurd ten aanzien van de afbouw van de nietbekostigde master GL per 31 december 2013. Er studeerden op die datum geen studenten meer aan die opleiding.
De RvT heeft ook het herziene handboek Kwaliteitszorg Opleidingen besproken en in orde bevonden. Ook is het
proces van voorbereiding om te komen tot onvoorwaardelijke validering van de kwaliteitszorg onderzoek
besproken.
Op gebied van het marketingbeleid zijn de voortgang en met name de resultaten van de kennisdienstverlening en,
vanzelfsprekend, ook de ontwikkeling van de instroom en het totale studentenaantal van de GH regelmatig
geagendeerd geweest. De RvT heeft - weliswaar achteraf, gezien de korte tijd waarin het besluit genomen moest
worden - het besluit van het CvB tot het instellen van een Numerus Fixus bij de opleiding HBO-V goedgekeurd.
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De bestuurlijke zaken die aan de orde kwamen waren de jaarverslagen van de RvT en het College van Bestuur over
2012, de samenstelling van de Raad van Toezicht, het functioneren van de leden van RvT en CvB, de voorstellen
voor een nieuwe HBO Branchecode Governance en de zorgen over uitblijvende aanvullende financiering van de
stichting Gereformeerd Studentenpastoraat Zwolle. Tevens is een reglement Evaluatie functioneren Raad van
Toezicht vastgesteld, alsmede een reglement Evaluatie functioneren College van Bestuur. Tenslotte is de regeling
Vergoeding leden Raad van Toezicht drastisch herzien, waarbij de adviezen van het platform voor toezichthouders
gebaseerd op de HAY-adviesregeling voor toezichthouders HBO in acht zijn genomen. De vergoeding is daarmee
meer congruent aan de eisen van de tijd geworden.
In december 2013 is, na uitvoerige bespreking, een regeling Evaluatie functioneren Raad van Toezicht vastgesteld.
De nieuwe regeling wordt voor het eerst toegepast in 2014 (vergadering april). Het gesprek in de RvT over het
eigen functioneren zal plaatsvinden aan de hand van een set vragen. In 2013 is tijdens een gesprek over het
functioneren van de RvT afgesproken dat die evaluatie een systematischer karakter krijgt, mee in het licht van de
Branchecode Governance.
De RvT heeft bezoeken gebracht aan de drie academies en de facilitaire organisatie en zich op de hoogte gesteld
van de strategische vragen die daar leven. Gesprekspartners waren de directeuren, de coördinatoren en de
manager Facilitaire Dienst. Deze bezoeken worden over en weer op prijs gesteld.

Verslag van de Auditcommissie
Leden van de Auditcommissie van de Raad van Toezicht waren de heren D. de Jonge (voorzitter) en (per 1 april
2013) R. Schoonbeek (lid). D e werkzaamheden van de commissie bestonden in 2013 onder andere uit het
bespreken van de begroting 2014 en de jaarrekening 2012 met het CvB (bij de vergadering over de jaarrekening
was ook de accountant aanwezig) en het adviseren van de RvT over de besproken stukken. Met het CvB besprak de
commissie in de loop van het jaar verschillende dossiers, onder andere over huisvesting, het financiële
meerjarenbeleid, risicomanagement en de stand van zaken rond de resultaten van de adviesdienstverlening. Ook
alternatieve financiering om de gevolgen van de slinkende financiën van de Stichting Gereformeerd
Studentenpastoraat Zwolle op te vangen is aan de orde geweest. Die alternatieve financiering is niet gevonden,
daarom is besloten dat de GH zelf een studentenpastor in dienst neemt. Uitvoerig is een eerste verkenning van de
financiering van de renovatie besproken. Dat heeft geleid tot nader onderzoek, we verwachten dat in 2014
besluiten genomen kunnen worden. De Auditcommissie werkt op basis van het reglement dat door de Raad van
Toezicht is vastgesteld.

Verslag van de remuneratiecommissie
De Selectie- en remuneratiecommissie werd in 2013 gevormd door de heer ds. A. van der Veer (voorzitter) en de
heer T. Abbo (lid). De commissie voerde een functioneringsgesprek met de voorzitter van het College van Bestuur.
Daarnaast was er vierwekelijks een voortgangsgesprek van de voorzitter van de RvT met de voorzitter van het CvB.
Het bezoldigingsbeleid (en ook de bezoldiging) van de leden van het CvB is in 2013 niet gewijzigd. Op de website
van de Gereformeerde Hogeschool staan de hoofdlijnen van het remuneratiebeleid CvB vermeld. Het beleid is
gelieerd aan de HAY-regeling, het past en blijft binnen de Wet Normering Topinkomens.

Bezoldiging
De honorering van de leden van de Raad van Toezicht gebeurt volgens de vastgestelde regeling. De bedragen zijn
opgenomen in hoofdstuk 9. Zowel de regeling als de bedragen passen binnen de Wet Normering Topinkomens
(WNT).

Samenstelling
De samenstelling van de Raad van Toezicht is in 2013 gewijzigd. Omdat een RvT-lid regulier aftredend was heeft de
RvT op grond van het bepaalde in de statuten de MR gevraagd twee namen van geschikte kandidaten voor te
dragen. Die voordracht is gedaan in 2012, per 1 april 2013 is de heer R. Schoonbeek benoemd tot lid van de RvT.
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De Raad van Toezicht bestond in 2013 uit de volgende personen (deze informatie staat ook op de website van de
GH):
 De heer ds. A. van der Veer te Zwolle, geb. 30 januari 1942, predikant binnen de Christelijke Gereformeerde
Kerken, oud-voorzitter van de EO en programmamaker bij de EO; voorzitter, lid remuneratiecommissie; 2 e
termijn: tot 31 december 2016.
 De heer mr. T. Abbo LL.M. te Dirksland, geb. 16 augustus 1963, werkzaam als advocaat (Abbo Slachter Van
Tricht Advocaten, Oud-Beijerland). Nevenfuncties: voorzitter klachtencommissie van het Weel-Bethesda
ziekenhuis te Dirksland; lid scheidsgerecht voor kerkelijk werkers in de Protestantse Kerk in Nederland;
secretaris St. Vrienden van de Wegwijzer te Middelharnis, secretaris St. Huisman Foundation te Nijkerk.
Termijn: tot 2015.
 De heer drs. D. de Jonge te Amersfoort, geb. 28 december 1954, werkzaam bij de gemeente Amersfoort als
controller en locogemeentesecretaris; secretaris, lid auditcommissie; termijn 2006 – 2010; herbenoemd: tot
december 2014. Nevenfunctie: voorzitter van de Stichting Gereformeerd Studentenpastoraat Zwolle.
 De heer drs. R.D. Schoonbeek RA, geb. 25 juli 1966, directeur/ eigenaar AVIZIE Accountants, lid
auditcommissie. Nevenfuncties: vice voorzitter Raad van Toezicht Landstede; penningmeester Stichting TC 91
Stadshagen; penningmeester Stichting Hanzebox; penningmeester Stichting Community Service Rotary;
bestuurslid Stichting Mocca d’Or Foundation; bestuurslid Stichting Zwols Kampioenschap Voetbal. Termijn:
2013 - 2017
 De heer drs G.J.M. Segers te Hoogland, geb. 9 juli 1969, lid Tweede Kamer voor de ChristenUnie;
Nevenfuncties: lid Raad van Advies IFES-Nederland, lid EO Radio panel ‘Deze Week’. Termijn: tot september
2016.
 Mevrouw drs. B. Wesseling MSM te Hoogland, geb. 9 mei 1956, manager zorg & innovatie Stichting Interakt
Contour Groep; vicevoorzitter; lid remuneratiecommissie tot november 2009; termijn 2002 – 2009; termijn
verlengd tot medio 2013.
Dit jaarverslag is vastgesteld door de Raad van Toezicht in de vergadering van de RvT d.d.25 april 2014.
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Hoofdstuk 1

Algemeen

De Gereformeerde Hogeschool is een instelling voor hoger onderwijs die meer en meer functioneert als een
centrum van kennis en kennisontwikkeling. In de hbo-opleidingen die de GH aanbiedt staat een Bijbelse, christelijke
visie op mens en samenleving centraal. Specifiek voor de hogeschool is dat zij die visie ontwikkelt en uitdraagt in
overeenstemming met de grondslag van de Stichting Gereformeerde Hogeschool waarvan de hogeschool uitgaat:
de leer van de Bijbel, zoals die wordt nagesproken in de Drie Formulieren van Eenheid.
Aan de hogeschool studeren voornamelijk studenten uit de verschillende gereformeerde, reformatorische en
protestantse kerken en evangelische groeperingen. Deze christelijke studenten kiezen voor de GH met name
vanwege het op de Bijbel gefundeerde onderwijs. Overigens is dit niet de enige reden voor een keuze voor de
Gereformeerde Hogeschool: ook de al jarenlange goede kwaliteit en de ervaren persoonlijke betrokkenheid zijn
belangrijke redenen voor studenten om voor de GH te kiezen. De GH richt zich sinds 1998 in haar werving van
studenten actief en nadrukkelijk op al de genoemde doelgroepen.
Naast en in het verlengde van de opleidingen doet de hogeschool (praktijkgericht) onderzoek dat aan de reguliere
wetenschappelijke criteria voldoet. Basis van het onderzoek zijn vraagstukken uit de beroepspraktijk, vooral op het
gebied van onderwijs, zorg (verpleegkunde), welzijn, theologie en kerk. Ook biedt de Gereformeerde Hogeschool
kennisdienstverlening (waaronder advisering) op dezelfde terreinen, waarbij de dienstverlening ten bate van het
primair en secundair onderwijs tot op heden het grootst in omvang is. De oorsprong daarvan ligt in de fusie met
een landelijke gereformeerde schoolbegeleidingsdienst die in het verleden is gerealiseerd. De overige
adviesdienstverlening wordt verricht in het verlengde van de opleidingen van de academies voor Social Work &
Theologie en Health Care, waarbij de lectoraten in toenemende mate op praktijkvragen ingaan.

Onderwijs- en dienstenaanbod
Opleidingen
De hogeschool kent de volgende bachelor- en master-opleidingen:
 de hogere beroepsopleiding tot verpleegkundige (HBO-V), voltijd, deeltijd en duaal;
 de opleiding tot leraar bij het basisonderwijs (Pabo), voltijd, deeltijd, een traject ‘Opleiden in de school’ en
sinds 1 september 2010 ook een Universitaire Pabo;
 de hogere sociaal agogische opleidingen, Social Work, waaronder vallen:
- Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD), voltijd en deeltijd;
- Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH), voltijd en deeltijd, en een versnelde voltijd-route;
 de opleiding Godsdienst Pastoraal Werk (GPW), voltijd en deeltijd, in samenwerking met en gedragen door een
verwante gereformeerde organisatie, namelijk de Theologische Universiteit Kampen. De opleiding wordt
daarnaast gesteund door onder andere Centrum G;
 de (niet-bekostigde) deeltijdopleidingen bachelor en master1 Godsdienstleraar. Bij deze opleidingen wordt
samengewerkt met de Theologische Universiteiten van Kampen en Apeldoorn;
 de master Educational Leadership (MEL) in samenwerking met Penta Nova;
 de master Special Educational Needs (SEN) in samenwerking met hogeschool Utrecht;
 de master Leren en Innoveren (MLI) in samenwerking met Driestar Educatief en de Christelijke Hogeschool
Ede.
Lectoraten
Aan de GH zijn (binnen de academies) drie lectoraten verbonden, met de daarbij horende kenniskringen:
 het lectoraat Samenlevingsvraagstukken. Het lectoraat functioneert sinds begin 2008 als Centrum voor
Samenlevingsvraagstukken (academie Social Work & Theologie, start 2002);
 het lectoraat Morele Vorming ( Educatieve Academie, start 2006);
 het lectoraat Zorg & Zingeving (voorheen: Zorg & Spiritualiteit, nieuwe naam sinds 1 september 2013),
(academie Health Care, start 2008).
1

De opleiding Master GL tot en met 31 december 2013
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De lectoraten werken samen met de lectoraten van de hogescholen in Ede en Gouda, en ook met lectoraten van
andere hogescholen, of met afdelingen van universiteiten. De GH participeert in het lectoraat Educational
Leadership van Penta Nova, een samenwerkingsverband van de hogescholen INholland, de Marnixacademie,
Driestar Educatief, de Christelijke Hogeschool Ede en de Gereformeerde Hogeschool.
Adviesdienstverlening
De adviesdienstverlening verzorgt voor het onderwijs cursussen, begeleiding van leerkrachten en teams van
scholen, interim-management, begeleiding bij dyslexie en begeleiding van Professional Development Schoolprojecten. Ook verzorgt de GH trainingen, scholing en advisering op de terreinen van zorg, theologie en kerk.
Voorbeelden daarvan zijn de opleiding Praktijkondersteuner Huisartsenpraktijk en de cursus Ouderenzorg.
De adviesdienstverlening bij de GH heeft het karakter van kennisdienstverlening, via opleiding en onderzoek.
Daarmee is de adviesdienstverlening ingebed in het werk van opleidingen en lectoraten. De wisselwerking tussen
de GH en de praktijk is niet alleen van belang voor stages, ook kunnen praktijkproblemen onderzocht worden om
vervolgens met nieuwe kennis bij te dragen aan verbetering van de beroepspraktijk.
Stichting Gereformeerde Hogeschool
Op 31 december 2009 is het aantal stichtingen van de Gereformeerde Hogeschool door een fusie teruggebracht tot
één stichting (mede op advies van de accountant). De verkrijgende stichting (de stichting voor Gereformeerd Hoger
Beroeps Onderwijs) heeft de naam ‘Stichting Gereformeerde Hogeschool’ gekregen, statutair gevestigd te Zwolle.
Deze stichting GH nam de rechten en plichten van de stichtingen waarmee zij is gefuseerd over. In 2012 is in
overleg met het ministerie van OCW en de Dienst Uitvoering Onderwijs de naam van de instelling van waaruit de
onbekostigde opleidingen worden aangeboden gewijzigd in ‘Stichting Gereformeerd Hoger Onderwijs Zwolle’. De
besturing van die instelling vindt (evenals in voorgaande jaren) plaats vanuit de stichting Gereformeerde
Hogeschool.
De scheiding tussen publiek en privaat is in administratieve zin duidelijk en voldoende gewaarborgd. De ‘private’
activiteiten betreffen voornamelijk advies, onderzoek en scholingsdiensten voor de werkvelden waarvoor de GH
opleidt, waarbij er steeds een relatie is met opleiding en onderzoek. Elders in het jaarverslag is daarover meer
informatie te vinden.
In november 2011 zijn de statuten van de stichting GH aangepast. Na goedkeuring van de RvT en positief advies van
de MR werden ze vastgesteld door het College van Bestuur. In deze statuten zijn de bepalingen van de Wet
Versterking Besturing verwerkt.

Organisatie
College van Bestuur
De stichting Gereformeerde Hogeschool wordt bestuurd door het College van Bestuur als bedoeld in artikel 10.2,
eerste lid van de WHW, onder toezicht van de RvT. Het CvB is belast met de voorbereiding, vaststelling, uitvoering
en evaluatie van het beleid van de GH, en de dagelijkse leiding over de organisatie en de medewerkers van de GH.
De taken en bevoegdheden van het CvB zijn vastgelegd in het Bestuurs- en beheersreglement. In 2013 is het
Bestuurs- en beheersreglement herzien en door het College van Bestuur vastgesteld, na goedkeuring door de RvT
en instemming van de MR.
De heer drs. J.D. Schaap MPM is sinds 1 oktober 2003 voorzitter van het College van Bestuur. Nevenactiviteiten: lid
bestuurscommissie Arbeidsvoorwaarden van de Vereniging Hogescholen, lid van de onderhandelingsdelegatie cao
namens de Vereniging Hogescholen, lid bestuur Zestor, lid bestuur ROC Menso Alting Zwolle. Daarnaast maakt de
voorzitter CvB GH deel uit van de stuurgroep Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap, de stuurgroep
Praktijkcentrum Theologie i.o., de stuurgroep Penta Nova en de samenwerkingsgroep Zwolse Acht. En, ten slotte,
sinds mei 2013 is de heer Schaap voorzitter van de kerkenraad van de gemeente waarvan hij lid is.
Maandelijks wordt het Beleidsoverleg gehouden: een overleg van CvB met de leidinggevenden van de academies
(opleiding, onderzoek en advies) en de managers van de centrale diensten. Het Beleidsoverleg heeft als taak om
het beleid van de stichting GH te initiëren, voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren. In dit overleg worden
ook de beleidsplannen van de verschillende afdelingen besproken en op elkaar afgestemd. De leden van het
Beleidsoverleg adviseren het CvB over het te voeren beleid. Vanzelfsprekend zijn in principe alle beleidspunten die
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in de vergaderingen van RvT of MR aan de orde zijn geweest ook in het BO besproken, en heeft het BO daarover
advies gegeven.
Medezeggenschap
De hogeschool kent een centrale Medezeggenschapsraad, het wettelijk advies- en overlegorgaan ten behoeve van
de medezeggenschap van medewerkers en studenten.
Het College van Bestuur overlegt regelmatig met de MR over de beleidsonderwerpen waarover de MR advies- of
instemmingsrecht heeft en over zaken die door de MR worden ingebracht. In april en oktober 2013 zijn de
halfjaarlijkse vergaderingen geweest van MR, RvT en CvB. De RvT heeft in april 2013 met de leden van de MR
gesproken over het functioneren van het CvB, in afwezigheid van het CvB. In de gezamenlijke vergadering is
uitvoerig gesproken over het Uitvoeringsplan, een samenvattend activiteitenplan dat voortkomt uit het Strategisch
Plan 2013-2016 en het voorstel Prestatieafspraken. Aan de hand van kwartaalrapportages wordt de leden van MR
(en aan de leden Beleidsoverleg en Raad van Toezicht) inzicht geboden in de stand van zaken ten aanzien van de
realisatie van het bereiken van de doelen die genoemd zijn in het Uitvoeringsplan.
In 2013 hebben leden van het Beleidsoverleg en de MR twee keer in een meer informele setting gesproken over
(interne en externe) ontwikkelingen met betrekking tot de GH. Daarbij is nader ingegaan op de consequenties van
het voorstel Prestatieafspraken, het Strategisch Plan en het Uitvoeringsplan voor bijvoorbeeld de begroting 2014
en volgende jaren. Ook het formatieplan kwam daarbij aan de orde.
In 2013 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:
 het Strategisch Plan 2013-2016 en het Uitvoeringsplan;
 het Professionaliseringsplan;
 het Formatieplan 2014;
 het Praktijkcentrum voor Theologie i.s.m. de Theologische Universiteit Kampen en deputaten OOG;
 het besluit om de opleiding Master Godsdienst Leraar te beëindigen per 31 december 2013;
 het herziene Handboek Kwaliteitszorg Opleidingen;
 het besluit m.b.t. het voorlopig afzien van Instellingsaccreditering;
 het instellen van de Numerus Fixus voor de opleiding HBO-V;
 het Studentenstatuut 2013-2014;
 de Onderwijs- en examenregelingen 2013-2014 van de verschillende opleidingen;
 deelname GH in Zorgcampus Noorderboog te Meppel;
 het Plan van aanpak om te komen tot een generieke functie-indeling ondersteunende secretariaatsfuncties,
met daarbij het model functiebeschrijving.
Positief advies:
 De begroting en de meerjarenbegroting GH 2014;
 het Onderzoeksbeleid GH-breed;
 Implementatievoorstellen aangaande het advies van de commissie Bruijn (Vreemde ogen dwingen);
 Plan van aanpak nieuwe naam en benoemingsbeleid.
Besproken:
 kwartaalrapportages en jaarverslag;
 ontwikkelingen Centrum voor Samenlevingsvraagstukken in verband onder andere met het Plan Integratie
onderzoek, onderwijs en kennisdeling;
 Plan van aanpak Risico-inventarisatie en Evaluatie;
 Uitvoeringsplan bij Strategisch Plan en Prestatieafspraken;
 Voorlopig ontwerp renovatie;
 evaluatie en plannen Studium Generale;
 de instroom 2013-2014;
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richtlijnen voor vergoeding in geld of studiepunten voor studentenleden Opleidingscommissies en MR, en voor
studenten die zich inzetten voor de PR;
in dienst nemen van jonggehandicapten (Wajong);
nieuwe Governancecode;
beleid m.b.t. overwerk en scholing in de Educatieve Academie;
ontwikkeling staf-afdeling;
verkiezing MR-leden.

Met de MR is meermalen gesproken over de ontwikkeling van de opbrengsten van de adviesdienstverlening. Het
achterblijven van die resultaten bij de begroting was reden tot zorg, voor zowel MR als CvB. Het CvB en de leden
Beleidsoverleg hebben actief beleid gevoerd om de begrote baten te halen, om kosten en risico’s te verminderen.
Dankbaar kan geconstateerd worden dat er een positieve ontwikkeling te melden is, alhoewel dat nog niet voor alle
activiteiten van de advies- en onderzoeksdienstverlening geldt.
Op het niveau van de opleidingen fungeren Opleidingscommissies en Werkveldcommissies. De taken van deze
commissies zijn vastgelegd in het algemeen deel van het Studentenstatuut en de specifieke delen van de
Onderwijs- en examenregeling (OER). De commissies hebben een adviserende functie. De reglementen voor de
opleidingscommissies zijn in 2010 ingrijpend herzien; waar nodig zijn in 2012/2013 nog diverse wijzigingen
doorgevoerd.

Horizontale verantwoording
De Gereformeerde Hogeschool hecht groot belang aan goed overleg met haar omgeving of, om in governancetermen te spreken: zij kent de waarde van horizontale verantwoording en dialoog. Bij het ontwikkelen van beleid
wordt stakeholders naar hun mening gevraagd over de koers van (een onderdeel van) de GH. Zo zijn bij de
ontwikkeling van het Strategisch Plan naast medewerkers en leden van de MR en de RvT ook vertegenwoordigers
van toeleverende scholen, stage-instellingen (afnemende werkveld) en studenten betrokken. Resultaten van de
gesprekken zijn verwerkt in de definitieve tekst van het in 2013 vastgestelde Strategisch Plan 2013-2016. In het
kader van een scenario-analyse zijn in 2011 diverse (ook externe) deskundigen gevraagd om over trends,
ontwikkelingen en scenario’s voor de GH mee te denken. De resultaten van de gedachtevorming zijn vastgelegd in
conceptscenario’s, ook in het kader van de overeen gekomen Prestatieafspraken met de staatssecretaris en het
Hoofdlijnenakkoord van OCW met de Vereniging Hogescholen (voorheen: HBO-raad) aangaande het profiel van de
GH. Het voorstel Prestatieafspraken (gereed: april 2012) is voordat het werd vastgesteld besproken met een aantal
stakeholders van de GH, specifiek van opleidingen van de GH. Het overleg leverde zinvolle suggesties op voor
aanpassingen van het plan, waar overigens met waardering over gesproken werd. In 2012 is dit proces afgerond
met de vaststelling van een doelscenario, de formulering van het Strategisch Plan 2013-2016 en het voorstel
Prestatieafspraken.
Op het niveau van de opleidingen fungeren, zoals al aangegeven, opleidingscommissies (bestaande uit docenten en
studenten) en werkveldcommissies (vertegenwoordigers uit het werkveld). Deze commissies hebben een
adviserende functie ten aanzien van het opleidingscurriculum. Studenten worden betrokken bij de evaluaties van
de opleidingen; voorstellen voor verbetering worden met hen besproken. In het kwaliteitszorgsysteem is ook
voorzien in evaluaties door middel van onderzoek onder afgestudeerden, stage-instellingen, stagebegeleiders en
werkgevers.
Rond de lectoraten zijn adviesgroepen georganiseerd: vertegenwoordigers vanuit het werkveld en de wereld van
de wetenschap adviseren de lector en de kenniskring over het onderzoeksprogramma.
De adviesdiensten onderhouden structureel contact met klanten. Regelmatig spreken directeuren, coördinatoren
en/of contactpersonen (groepen) klanten (overigens is dat ook onderdeel van het kwaliteits-certificeringssysteem).
In de verslaggeving van de academies en de lectoraten staan de resultaten van de horizontale dialoog beschreven.
U kunt daarin ook meer lezen over conferenties, symposia, studiedagen met externen, onderzoek voor gemeenten
en dergelijke.
Examencommissies
Aan elke opleiding is een Examencommissie verbonden. Doelen en taken zijn omschreven in het Algemeen deel van
het Studentenstatuut en verder uitgewerkt in de opleidingsspecifieke delen. De reglementen zijn in 2011-2012 in
belangrijke mate aangepast aan de eisen van de tijd. Een deel van die eisen komt voort uit nieuwe bepalingen in de
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WHW, een ander deel is verwerkt vanuit de Handreiking Examencommissies van de Vereniging Hogescholen. Door
deze aanpassingen zijn de Examencommissies weer meer onafhankelijk geworden. Leidinggevenden (of andere
functionarissen met een financiële verantwoordelijkheid binnen de instelling) zijn in de GH geen lid van de
Examencommissies. De opleidingen van Social Work en Theologie hebben sinds najaar 2012 dezelfde
examencommissie. Sinds 2013 hebben de drie Examencommissies van de GH externe leden, vooreerst
medewerkers van de GH die aan een andere opleiding verbonden zijn.
De aanpassingen in de reglementen zijn in nauw overleg met de Examencommissies ontwikkeld en doorgevoerd.
Om de kwaliteit van het werk van Examencommissies te versterken wordt minimaal twee keer per jaar met de
hogeschoolleiding over beleidszaken en over de toepassing van de reglementen en de activiteiten van de
Examencommissies gesproken. Dat is in 2013 ook weer het geval geweest. Besproken zijn zaken als scholing van
leden Examencommissies, verandering in de WHW als gevolg van bijvoorbeeld de wetgeving Kwaliteit in
Verscheidenheid, over de facilitering, de kwaliteitsborging van de toetscommissie, en diverse casussen.
Vanzelfsprekend zijn deze zaken ook aan de orde in het docentenoverleg van elke opleiding. Sinds 2011 leggen
Examencommissies per studiejaar verantwoording van hun werkzaamheden af aan het CvB, volgens een vast
format.
Uit de verslagen van de Examencommissies blijkt onder andere dat er in het studiejaar 2012-2013 234 bachelor
getuigschriften (tegen 2011-2012: 185) en 222 propedeusediploma’s (tegen 2011-2012: 134) zijn verstrekt. Een
aanzienlijke toename.
Elke Examencommissie vermeldt in het verslag op welke wijze gewerkt is aan de kwaliteitsborging van tentamens,
hoe de beoordelingsnormen worden vastgesteld en of en op welke manier eventuele klachten zijn behandeld. Deze
verslagen worden ook in het gezamenlijke overleg van leden Examencommissies en directie besproken.
Examencommissies behandelden vele aanvragen voor vrijstellingen. Op basis van de vastgestelde criteria zijn ook
vele vrijstellingen verleend, maar evengoed ook vele niet toegekend. Bij de Pabo, SW en Theologie opleidingen zijn
geen assesments afgenomen waarbij ook EVC’s zijn vastgesteld.
In het verslagjaar is ook besloten tot het aanstellen van een ambtelijk secretaris voor alle drie de
Examencommissies. Inmiddels is een dergelijke functionaris benoemd (start: 1 januari 2014). Het is de bedoeling
dat deze secretaris ook een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de verdere uniformering van regelgeving voor en
van de Examencommissies in de GH. Het spreekt voor zich dat allen (opleidingen, directie, docenten en leden van
Opleidings- en Examencommissies) ervoor willen zorgen dat er op zijn minst geen twijfels zijn over door de GH
afgegeven diploma’s.

Klachten en beroepsprocedures
Studenten en medewerkers van de Gereformeerde Hogeschool mogen bij een geschil of klacht rekenen op een
onafhankelijke en rechtvaardige uitspraak.
Voor studenten is er het College van Beroep voor de Examens, dit College heeft in 2013 één klacht ontvangen. Het
college heeft het beroep tegen het bestreden besluit gedeeltelijk gegrond verklaard, heeft het bestreden besluit
vernietigd en heeft de opleiding opgedragen een nieuw besluit te nemen met inachtneming van de uitspraak van
het College. De opleiding heeft hieraan gehoor gegeven.
Het College van beroep voor studenten GH is in 2012 opgeheven. Gelet op de zeer geringe mate waarin er gebruik
van werd gemaakt werd besloten dit ‘eigen’ College niet langer in stand te houden. De rechtsgang voor studenten
is voldoende geborgd door het College van Beroep hoger onderwijs in Den Haag.
Het Klachtenmeldpunt van de GH heeft in 2013 drie klachten behandeld (in 2010 werden drie klachten ingediend,
in 2011 één, in 2012 één), zo blijkt uit het jaarverslag 2013 van dit meldpunt. Eén klacht had betrekking op het bij
een opleiding niet tijdig beschikbaar zijn van de tentamenresultaten; de andere klachten gingen over kapotte
student-computers. De klachten zijn volgens de geldende procedure en uiteindelijk naar tevredenheid afgehandeld.
Voor studenten is er, ten slotte, nog de Geschillenregeling. Deze regeling is ingesteld naar aanleiding van de Wet
Versterking Besturing. In het verslagjaar zijn er geen klachten geweest (in 2012: twee).
Medewerkers kunnen zich wenden tot de Bezwarencommissie functiewaardering hbo en de Commissie van beroep
voor voortgezet en hoger beroepsonderwijs van het LVGS (Landelijk Verband van Gereformeerde
Schoolverenigingen). In 2013 zijn er (evenals in 2012) geen klachten ingediend.
Daarnaast zijn er voor studenten en medewerkers de Klachtenregeling Gereformeerd Onderwijs en de
Geschillencommissie Medezeggenschapsaangelegenheden. Ook deze commissies hebben in het verslagjaar,
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evenals vorige jaren, geen klachten ontvangen.
De GH heeft één externe en twee interne vertrouwenspersonen. Uit het jaarverslag van de vertrouwenspersonen
blijkt dat zij ook in 2013 studenten voorlichting hebben gegeven over hun rol binnen de GH. Daarnaast hebben zij
aangegeven in 2013 drie klachten te hebben ontvangen (verzoeken om ondersteuning bij een interne
klachtenroute); twee meldingen (m.b.t. intimidatie op de stageplaats); één procedurevraag (er is hulp geboden
vanuit de vertrouwenspersoon door informatie over de procedure te geven) en 11 adviesvragen (over,
bijvoorbeeld, zorg en advies bij persoonlijke problemen of bij problemen in de thuissituatie). In 2013 zijn geen
klagers naar de externe vertrouwenspersoon doorgestuurd en er zijn ook geen klachten bij de externe
vertrouwenspersoon binnen gekomen.
Profileringsfonds
In het Algemeen deel van het Studentenstatuut GH is het beleid geformuleerd met betrekking tot het
Profileringsfonds. Daarbij gaat het om de financiële ondersteuning voor studenten op grond van artikel 7.51 WHW.
In 2013 zijn er geen aanvragen ingediend.

Studentenpastoraat
Het Studentenpastoraat binnen de GH ging tot en met 31 juli 2013 uit van de Stichting Gereformeerd
Studentenpastoraat Zwolle. De stichting had in 2013 één studentenpastor in dienst. Van het Studentenpastoraat
komt in de loop van het jaar een separaat jaarverslag beschikbaar op de website van het studentenpastoraat
(http://studentenpastoraatzwolle.nl) en op de website van de GH (www.gh.nl). Per augustus 2013 is de
studentenpastor in dienst gekomen van de stichting GH. De Stichting Gereformeerd Studentenpastoraat is
opgeheven per 31 december 2013.

Ondersteunende diensten
Onder de facilitaire dienst vallen de mediatheek, systeembeheer en de audiovisuele dienst, de financiële
administratie, de afdeling studentenzaken en de afdeling Marketing & Communicatie. Het organisatieschema op de
volgende pagina geeft de huidige structuur weer.
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Organisatieschema GH per september 2013
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Hoofdstuk 2

Strategisch beleid

Missie
De Gereformeerde Hogeschool heeft sinds de start van haar bestaan een christelijke identiteit, diep geworteld in
het gereformeerd-protestantisme, en stelt zich bij de uitvoering van de doelen dienend op naar de gehele
samenleving. Uitgangspunt daarvoor is de christelijke overtuiging dat God zich in Jezus Christus actief toewendt
naar mensen en de menselijke samenleving. Gods handelen in de verlossing door Jezus Christus en de vernieuwing
door de Heilige Geest is gericht op de komst van Zijn koninkrijk. Daarin zijn vrede, gerechtigheid, wederkerige
betrokkenheid en zorg voor de medemens weer hersteld, zoals ze ooit waren bedoeld door God. Christenen, die in
hun professionele beroepsuitoefening navolgers van Christus willen zijn, mogen iets laten zien van dat een ander
als je naaste (h)erkennen, in sociale verbanden, binnen en buiten organisaties, waardevol is voor ieder individu en
voor de samenleving.
De hogeschool heeft in haar vigerende Strategisch Plan de volgende missie geformuleerd:

De Gereformeerde Hogeschool is een centrum van kennis. We leveren vanuit onze identiteit op relevante,
inspirerende en professionele wijze een bijdrage aan de ontwikkeling van (jonge) mensen, ontplooiing van
talenten, welzijn en sociale samenhang.
We leiden studenten op en onderzoeken de beroepspraktijk in de sectoren onderwijs, zorg, welzijn, theologie,
management en bestuur. Volgend op opleiding en onderzoek bieden we kennisdienstverlening, vooral in de
vorm van (na)scholing en advies.
Wij verbinden onze expertise met de expertise van nationale en internationale partners, om samen te werken
aan vernieuwing en verbetering van de beroepspraktijk.
We werken vanuit Bijbelse kaders. We staan in de traditie van het christelijk geloof zoals verwoord in het
Apostolicum2 en de drie formulieren van Enigheid3. Op basis hiervan willen we in de context van een open
samenleving onze identiteit ontwikkelen en laten doorwerken in onze praktijk van opleiding, onderzoek en
kennisdienstverlening.
De missie van de GH is kortweg samen te vatten met ‘Als je gelooft in je werk!’.

Voor wat betreft de identiteit is die korte missieformulering uitgewerkt in het Identiteitsdocument van de GH. ‘Als
je gelooft in je werk’ verwijst allereerst naar de basis van waaruit wij in de GH willen werken: ons geloof in Jezus
Christus. De missie heeft een tweede laag, namelijk dat het geloof ook betekenis heeft voor het werken in de
beroepspraktijk. De derde laag is de overtuiging dat de betekenis die we vanuit dat geloof geven aan onze sociale
en maatschappelijke omgeving van belang is voor de werkvelden waar de GH zich op richt. We willen een
geprofileerde bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de werkvelden, in een open samenleving, met respect voor
andersdenkenden.
Kernwaarden
Het ondernemende krijgt vorm in het proces van kennisontwikkeling. We zijn daarbij gericht op sociale innovatie.
Bovendien zijn we vanuit onze christelijke identiteit waarden-gedreven in de omgang met mensen en organisaties
en met onze omgeving (duurzaamheid). Het betekent ook dat we nadrukkelijk over de muren van onze organisatie
heen kijken. We mengen ons in discussies en nemen deel aan ontwikkelingen buiten onze instelling. We zoeken
vanuit onze identiteit naar betekenisgeving. Studenten, partners, klanten en stakeholders mogen een
2

De apostolische geloofsbelijdenis die in twaalf artikelen de kern van het christelijk geloof samenvat.
De geschriften die in de 16e en 17e eeuw zijn ontstaan tijdens de Reformatie, namelijk: de Heidelbergse Catechismus (1563), de
Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561) en de Dordtse Leerregels (1618-1619).
3
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betekenisvolle bijdrage verwachten aan de zingeving en de vormgeving van hun professioneel handelen. Van
hieruit richten wij onze organisatie in: de opleidingen en daarbij behorend onderzoek staan centraal, (na)scholing
en advisering zijn daarvan afgeleid.
Concreet verbinden we aan de missie een aantal kernwaarden voor de organisatie. Deze waarden komen voort uit
onze identiteit. Ze vormen de basis voor de samenwerking met onze stakeholders, vooral ook met de werkvelden,
en natuurlijk breder in de samenleving. In het Instellingsplan zijn de waarden nader geduid. Hier volstaan we met
ze te noemen:
 Wij werken uit bezieling
 Wij zijn dienstbaar en respectvol.
 Wij tonen eigenaarschap.
 Wij tonen moed.

Visie
We willen de Gereformeerde Hogeschool verder uitbouwen tot een centrum van kennis voor professionele
ontwikkeling, waarin de meerwaarde van ‘geloven in je werk’ in de opleiding geïntegreerd aangeboden en
doorlopend nader onderzocht en uitgewerkt wordt. Kennis en identiteit zijn stevig aan elkaar verbonden. ‘Als je
gelooft in je werk’ geeft dat perspectief op de praktijk en op de wijze waarop die praktijk kan bijdragen aan
zingeving van mensen in hun diverse situaties. En vice versa: vanuit dat perspectief kan het zingevingproces van
mensen in hun context worden onderzocht en begrepen, en vertaald naar de inrichting van de praktijk. Die bijdrage
van identiteit is niet in de eerste plaats theoretisch, maar gebaseerd op kennis van de praktijk en kennis van
maatschappelijke ontwikkelingen. We richten ons daarom op kennisontwikkeling waarin opleiding, onderzoek en
advies elkaar versterken en waar - vanuit een kritische reflectie op de maatschappelijke context van de
beroepsuitoefening - de verbinding tussen persoon, professie, instelling, maatschappij en identiteit de focus is.
Opleiden
Wij leiden studenten op voor het beroep van hun keuze, in afstemming en samenwerking met het werkveld.
Bovendien willen we studenten bewegen om vanuit hun christelijk geloof betekenis te geven aan het beroep.
Daarin krijgen zij veelal te maken met mensen die in de knel komen in de steeds veranderende samenleving,
mensen die zorg nodig hebben of jongeren die in hun leer- en gedragsontwikkeling moeten worden (be)geleid. De
GH heeft vanuit de identiteit gekozen voor opleidingen voor beroepen die gericht zijn op mensen in vaak kwetsbare
posities en jongeren in ontwikkeling: dat zijn de werkvelden onderwijs, zorg, welzijn en theologie. Vanuit de
reflectie op de beroepspraktijk en maatschappelijke vraagstukken willen wij ook bijdragen aan de professionele
ontwikkeling op het gebied van management, personeel en bestuur in deze werkvelden.
Onderzoek
De GH wil het bestaande onderzoek versterken en kennis ontwikkelen en delen. Daarvoor wordt een
hogeschoolbreed gezamenlijk onderzoeksbeleid gedefinieerd, in aanvulling op wat er binnen academies gericht op
de specifieke werkvelden is geformuleerd. Daarbij gaat het om kennis over vraagstukken die uit de beroepspraktijk
voortkomen of die ontstaan door de dynamiek van maatschappelijke veranderingen en gewijzigd bestuurlijk beleid.
Externe relaties (onder andere het werkveld) worden direct betrokken bij de uitvoering van zowel onderwijs als
onderzoek, zodat de hogeschool een positie inneemt in een diversiteit van netwerken van kennisuitwisseling.
Kennisdienstverlening
De Gereformeerde Hogeschool ziet vanuit de identiteit van de instelling voor zichzelf en voor christenen een
duidelijke maatschappelijke opdracht. De GH wil daarom daar waar realistische kansen liggen voor nascholing en
adviesdienstverlening ondernemend zijn, met een beperkt risicoprofiel. Zo willen we vormgeven aan onze
maatschappelijke opdracht, wel grotendeels in het verlengde van de werkvelden van onze opleidingen. Anders
gezegd: we richten ons daarbij op adviesdiensten die een logische samenhang hebben met het kennisdomein van
de GH, en bij kunnen dragen aan de kenniscirculatie in en om de opleidingen.

Instellingsplan
De hierboven vermelde missie en visie zijn ontleend aan het Instellingsplan van de Gereformeerde Hogeschool
2013-2016. Het Instellingsplan is ontwikkeld in interactie met het werkveld en met medewerkers en studenten.
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Voor de input van het Strategisch Plan is gebruik gemaakt van het voorstel Prestatieafspraken (mei 2012). Dat
voorstel werd opgesteld op uitnodiging van de toenmalige staatssecretaris, op basis van het Hoofdlijnenakkoord
dat gesloten is tussen de staatssecretaris van OCW, de VSNU en de HBO-raad (december 2011). In het voorstel zijn
de strategische koers en de resultaten van de discussie over het doelscenario verwerkt. Het voorstel
Prestatieafspraken is met stakeholders besproken; het is vastgesteld eind april 2012. Het voorstel
Prestatieafspraken en het Strategisch Plan 2013-2016 staan op de website van de GH: www.gh.nl.

Profiel en ambities
De Gereformeerde Hogeschool is in 2016 een multisectorale hogeschool met een duidelijk christelijke identiteit die
zich als doel stelt uiteindelijk een bijdrage te leveren aan de bevordering van een duurzame kwaliteit van het
menselijk samenleven.
De hogeschool streeft dit doel na door het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs in de sectoren
Educatie, Gedrag & Maatschappij en Health Care, het doen van praktijkgericht onderzoek op die terreinen en het
verrichten van ondersteuning aan de betrokken werkvelden, instellingen en actoren op die terreinen door na- en
bijscholing en daarmee verbonden advisering.
De relatie tussen de drie hoofdactiviteiten is zodanig dat de primaire hoofdactiviteit ‘onderwijs’ in de sectoren
Educatie, Health Care en Gedrag en Maatschappij wordt ondersteund door onderzoek georiënteerd op versterking
van de beroepspraktijk van professionals en instellingen. Uitkomsten van onderwijs en onderzoek worden
daarnaast ook ter beschikking gesteld aan de professionals en de werkvelden middels na- en bijscholing en
aanpalende kennisdienstverlening. De drie hoofdactiviteiten zijn ten opzichte van elkaar leverancier van informatie
over nieuwe vraagstukken en antwoorden. Daarmee worden de externe relaties direct betrokken bij de uitvoering
van de drie hoofdactiviteiten, zodat de hogeschool een positie inneemt in een diversiteit van netwerken van
kennisuitwisseling. De (financiële, personele en facilitaire) middelen worden volgens bovenstaande prioritering
ingezet, op zodanige wijze dat de maatschappelijke relevantie erkend wordt in aansluiting op de standaarden in de
werkvelden, het onderwijs en onderzoek, de kennisdienstverlening en de beleidszwaartepunten van de overheid.
In 2009 zijn de eerste stappen gezet om de ontwikkelingen binnen de hogeschool uit te werken naar de
consequenties voor het functioneren van de staf en de ondersteunende functies binnen de hogeschool. Kern van
deze verandering is de wijziging van een product- en aanbodgestuurde opstelling naar een klant- en
vraaggestuurde opstelling. De staffunctie zowel als de ondersteuning dienen de vraag van het primair proces als
vertrekpunt te nemen bij de inrichting van de eigen processen. Daarbij is van belang de actuele vraag te faciliteren
en het primair proces mee te nemen bij de ontwikkeling van haar toekomstige vraag (initiëren). Bij de vormgeving
van de staf en de ondersteunende organisatie is een proces van herstructurering van functies en processen in gang
gezet, dat moet leiden tot een flexibele, klant- en vraaggerichte wijze van ondersteunen van de primaire processen
onderwijs, onderzoek en na- en bijscholing/kennisdienstverlening. Door meer te organiseren vanuit de vraag van
de (potentiële) gebruiker en meer aandacht voor uniformiteit en effectiviteit van processen kunnen de staf en de
ondersteunende organisatie meer als de ‘ruggengraat’ van de organisatie worden gesitueerd.
De hogeschool heeft daarbij (thema-gewijs) de ambitie om:
Thema 1: Identiteit
1.
de levensbeschouwelijke identiteit van de hogeschool blijvend en duurzaam te doordenken, gekoppeld
aan een nieuwe naam per medio 2013;
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Thema 2: Kwaliteit
2.
het huidig niveau van de onderwijskwaliteit te handhaven (op hogeschoolniveau) en te versterken op
onderdelen binnen de sectoren; het kwaliteitsbeleid uit te werken vanuit de verschillende
stakeholdersperspectieven;
3.
het niveau van het kwaliteitszorgsysteem van het onderzoek te verhogen naar de standaarden van het
VKO, inclusief daarmee verbonden samenwerking met nationale en internationale partners;
4.
de internationale inbedding van het onderzoek te versterken; het vigerende internationaliseringsbeleid
van de opleidingen voort te zetten;
5.
de samenhang tussen de lectoraten te versterken door de vormgeving van een hogeschoolonderzoeksprofiel;
6.
de samenhang tussen onderzoek, opleiding, advies en nascholing te versterken door meer combinaties van
docenttaken en onderzoekstaken vorm te geven;
7.
ondernemerschapsonderwijs aan te bieden toegespitst op het functioneren in publieke sectoren en
binnen (grotendeels) publieke vormen van bekostiging;
8.
een GH-professionaliseringplan op te stellen met daarin aandacht voor actuele HRM-vraagstukken en de
nieuwe professionaliteit;
Thema 3: Valorisatie
9.
de samenhang tussen beroepsuitoefening, onderzoek en ondernemingszin te versterken door studenten,
alumni en werkveldvertegenwoordigers gericht bij het onderzoek van lectoraten en kenniskringen te
betrekken;
10.
te participeren in zwaartepuntvorming op de ‘Grand challenges’ ‘gezondheidszorg, demografische
veranderingen en welzijn’ en ‘inclusieve, innoverende en veilige samenlevingen’ door deel te nemen aan
initiatieven gericht op de vormgeving van Centers of Excellence gericht op versterking van het
professioneel handelen ten aanzien van opvoeding & toerusting, zorg & participatie,
gemeenschapsvorming & zingeving;
11.
de valorisatie te versterken door uitkomsten van activiteiten gericht ter beschikking te stellen door middel
van na- en bijscholing, advisering en begeleiding en publicaties ten behoeve van beroepsgroepen,
werkvelden en het algemeen publiek;
Thema 4: Bedrijfsvoering
12.
de vastgestelde financiële doelstellingen per kalenderjaar te behalen, gekoppeld aan de
Prestatieafspraken;
13.
gedurende de planperiode een bescheiden groei van studenten te behalen;
14.
een minimaal bescheiden toename van betaald onderzoek en scholing/advies te realiseren met in principe
een positief financieel rendement;
15.
de verhouding tussen de inzet van middelen voor de overhead en het primair proces te verlagen. Kern bij
deze verlaging is de wijziging van een product- en aanbodgestuurde opstelling naar een klant- en
vraaggestuurde opstelling in met name de ondersteuning en waar mogelijk uniformering van
ondersteunende processen;
16.
een geografische en/of identitaire partner te vinden waarmee duurzaam wordt samengewerkt;
17.
de huidige locatie ingrijpend te renoveren;
18.
de efficiëntie van bacheloropleidingen te versterken door samenwerking tussen de verschillende
opleidingen te realiseren (academie-overstijgend);
19.
het onderwijsaanbod voornamelijk in te richten op (in gedifferentieerde vorm aan te bieden) bacheloropleidingen, en daarnaast masteropleidingen in samenwerkingsverbanden aan te bieden en uit te voeren.

Bereikte resultaten
Om te borgen dat de gekozen strategische koers (ook via de Prestatieafspraken) wordt uitgevoerd is een overzicht
opgesteld van de concrete ambities en doelen in een (meerjaren-)Uitvoeringsplan. Begin 2013 is het
Uitvoeringsplan vastgesteld. Het Uitvoeringsplan wordt ook gebruikt in de monitoring van wat per periode bereikt
moet zijn. In de kwartaalrapportages is kwalitatief inhoudelijke informatie opgenomen aangaande de ambities en
plannen in het Uitvoeringsplan, inclusief de zogenaamde Prestatieafspraken. Niet elke kwartaalrapportage bevat
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dus dezelfde informatie: de hoeveelheid en soort informatie per kwartaal wisselt. Daar is een schema voor
opgesteld.
In de Kaderbrief 2013 is gesteld dat het financiële rendement van de GH 3% moet zijn. De streefnorm voor
solvabiliteit is minimaal 25%, de liquiditeitsratio minimaal 1. Dat is het beleid voor de komende jaren (net als voor
de jaren 2011 en 2012), waarmee bereikt moet worden dat de hogeschool financieel gezond blijft. Deze
doelstelling voor 2013 is duidelijk gehaald (net als in 2011 en 2012). In hoofdstuk 9, Financiën, wordt hier nader op
ingegaan.
Een volgende belangrijke conclusie kan zijn dat het primaire proces voor studenten, opleidingen, onderzoek en de
voor 2013 beoogde adviesdienstverlening goed kon worden gecontinueerd. Van de resultaten, waarvan vele als
prima beoordeeld kunnen worden, wordt in de verschillende onderdelen van dit jaarverslag verder verslag gedaan.
De instroom was in 2013 (612) beduidend hoger (23%) dan in 2012 (496) en 2011 (479) (zie hoofdstuk 4,
Studenten). Door de ontwikkelde marketingaanpak bij de wervingsactiviteiten en met extra inspanningen (door
zowel medewerkers als studenten) hebben we de gestelde doelen kunnen realiseren. Het totaal aantal studenten
groeide van 1460 per 1 oktober 2012 naar 1620 per 1 oktober 2013 (ruim 10% groei).
In de in de volgende hoofdstukken weergegeven resultaten en activiteiten komen voornamelijk de punten aan bod
die de academies betreffen. Daarbij wordt vooral een kwalitatieve duiding gegeven.
We presenteren hieronder in schema beknopt de stand van zaken per ambitie met daarna ook een overzicht van de
stand van zaken van de afgesproken indicatoren in het kader van de Prestatieafspraken. Als geheel kan de conclusie
zijn: wat we ons hadden voorgenomen gaat - wanneer de omstandigheden niet verder verslechteren - aardig in de
richting van realisatie in 2016.
Ambities
Thema 1
1.

Identiteit
Nieuwe naam

Benoemingsbeleid

Thema 2
2.

Kwaliteit
Handhaven
kwaliteitsniveau

Gereed: juli 2013

Gereed januari
2014

Doorlopend

In het voorjaar 2013 is een werkgroep van start
gegaan op basis van een projectopdracht. De
werkgroep heeft uit vele namen vier gekozen
die geschikt lijken. Die zijn voorgelegd aan
mensen binnen en buiten de hogeschool, onder
andere via een extern onderzoeksbureau.
In april 2014 is de nieuwe naam gepresenteerd
die vanaf september 2014 gevoerd zal worden,
nl. Viaa, met als ondertitel: Gereformeerde
Hogeschool.
De opdracht voor een werkgroep die gevraagd
is een advies aan te leveren aan het CvB,
Beleidsoverleg, RvT en MR over verbreding
benoemingsbeleid (binnen bepaalde kaders) is
eind 2013 voorbereid, en begin 2014 verstrekt.
De werkgroep is gevraagd voor 1 juni 2014 met
een advies te komen.
Met alle deeltijdstudenten zijn
intakegesprekken gevoerd. Met reguliere
voltijdstudenten worden vroegtijdig
intakegesprekken gevoerd als hun intakeformulier daartoe aanleiding geeft. Daarnaast
worden met in principe alle voltijd aspirantstudenten op de instroomdag in groepjes
gesprekken gevoerd door docenten met het oog
op studiemotivatie, identiteit, waarom keuze
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Kwaliteitsbeleid

Gereed
december 2014

3.

Onderzoek op VKOniveau

4.

Herijking
Internationaliseringsbeleid, waaronder
internationale inbedding
van het onderzoek

Plan gereed
2013

5.

Hogeschoolonderzoeksprofiel

Plan gereed
2013

6.

Combinaties van
docenttaken en
onderzoekstaken

7.

Ondernemerschapsonderwijs binnen nonprofits
Professionaliseringsplan
Valorisatie
Betrekken studenten,
alumni en werkveld bij
onderzoek

8.
Thema 3
9.

10.

Participatie Centers of
Excellence

11.

Versterking valorisatie

Start 2014/2015

voor GH, voor die opleiding etc. Tijdens die
welkomdag wordt studiesucces gemeten. Met
studenten die onder de 80% scoren wordt
alsnog individueel doorgesproken. Voor 2014 is
een studiekeuzecheck in voorbereiding i.v.m. de
aanmeldingsdatum 1 mei; voorjaar 2014
gereed. De gezamenlijke afstudeercoördinator
voor de sociale en theologische opleidingen is
aangesteld. Zie verder de indicatoren uitval,
switch, bachelor rendement en
kwaliteit/excellentie.
Voor de primaire processen is de visie op en zijn
de systemen van kwaliteitszorg ge-update.
Besluitvorming afgerond begin 2014.
Het GH onderzoeksbeleid is drastisch
aangescherpt en uitgewerkt. Het handboek
Kwaliteitszorg Onderzoek is geheel herzien.
Besluitvorming afgerond in maart 2014. De
Zelfevaluatie voor de VKO is inhoudelijk gereed
eind 2013. In april 2014 komt het bezoek van de
VKO. Het lectoraat Zorg en Zingeving heeft een
audit gehad.
Het internationaliseringsbeleid is in 2013
herijkt. In samenhang met onderzoeksbeleid is
daarbij de internationalseringscomponent
verwerkt. Er is een activiteitenplan voor hele GH
gereed. In mei 2014 zal het vervolgplan
internationalisering besproken kunnen worden.
De samenhang tussen de lectoraten is versterkt
door de ontwikkeling en vormgeving van het
hogeschoolonderzoeksprofiel (zie ook punt 3).
Onderdeel van het herijkte onderzoeksbeleid
was het versterken van de samenhang tussen
onderzoek, opleiding en kennisdienstverlening.
In de verschillende academies zijn die
combinaties van docenttaken en
onderzoekstaken gerealiseerd; zie ook
hoofdstuk 3, Onderwijs en onderzoek.
Binnen elke academie zijn de voorbereidingen
in gang gezet om ondernemerschapsonderwijs
in modulevorm aan te bieden vanaf 2014/2015.
Is vastgesteld.
Is beleidsmatig voor gezorgd en geborgd onder
andere via de documenten genoemd onder 3, 4
en 5; meer info ook in hoofdstuk 3, Onderwijs
en onderzoek.
De GH participeert in het Center of Expertise
Persoonlijk Meesterschap; ook voor 2014 heeft
de minister subsidie toegekend op grond van
advies van de Reviewcommissie
In het traject ontwikkeling en herijking GH
Onderzoeksbeleid zijn indicatoren vastgesteld
die de versterking valorisatie weerspiegelen.
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Thema 4
12.

Bedrijfsvoering
Financiële doelstellingen

13.

Studentengroei

14.

Toename betaalde
kennisdienstverlening,
met positief rendement

15.

Verlagen overhead

16.

Samenwerking

17.

Renovatie gebouw

18.

Efficiëntie (o.a. via
samenwerking)
bacheloropleidingen

19.

Samenwerking
masteropleidingen

De kostenbeheersing is op orde; solvabiliteit
(ruim boven 25%, nl. 33,6%) en liquiditeit (ruim
boven de 1.0; nl. 1,33). De indicatoren zijn ook
in 2013 gehaald; zie verder de jaarrekening
2013.
De GH streeft in de planperiode een bescheiden
groei na. Die was gecentreerd rond 2,5% groei
per jaar. Dat zou uitmonden in ten opzichte van
2011-2012 een 1500-1600 studenten in 2016.
Per oktober 2013 was het totaal aantal
studenten gestegen tot boven de 1600.
De omzet van de kennisdienstverlening is in
2013 niet gestegen ten opzichte van 2012; had
door goede kostenbeheersing wel positief
rendement.
De ontwikkeling van de ratio OP/OBP gaat in de
goede richting, nl. van 1,53 naar 1,58; de
streefwaarde is >1.63. Het spant erom of de
streefwaarde gehaald zal worden. Door
toename van wet-en regelgeving is meer
overhead-werk nodig. De generieke overhead
moet >24%; ligt ultimo 2013 op 21,8%.
Met vele partners wordt samengewerkt; is
elders in het jaarverslag over te lezen. Een
exclusieve relatie met een geografische en/of
identitaire partner is nog niet gevonden.
In het verslagjaar is een Voorlopig Ontwerp
voor renovatie gereed gekomen; de verkenning
van de financiering van de renovatie zal medio
2014 afgerond kunnen worden.
Vanaf 2012 is een gezamenlijk Keuzejaar
ingevoerd; de voorbereidingen voor het herzien
van het gezamenlijke programma Studium
Generale voor 2014-2015 zijn in ver gevorderd
stadium; de module
ondernemerschapsonderwijs is gezamenlijk
voorbereid; en door de gezamenlijke
ontwikkeling van het onderzoeksbeleid is de
samenwerking tussen onderzoek en opleiding
mee verbeterd; in 2014 komt het
taaklastsysteem in de revisie, dat is een halfjaar
later dan gepland.
De masteropleidingen die de GH aanbiedt
worden via samenwerkingsverbanden
aangeboden en uitgevoerd: SEN, MLI, MEL.
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Indicatoren
Indicator

Omschrijving

Studiesucces: uitval

Het aandeel van het totaal aantal voltijd
bachelorstudenten (1e jaars hoger onderwijs)
dat na een jaar niet meer bij dezelfde
instelling staat ingeschreven.
Het aandeel van het totaal aantal voltijd
bachelor studenten (eerstejaars HO) dat na 1
jaar studie staat ingeschreven bij een andere
studie bij dezelfde instelling.
Het aandeel van de voltijd bachelorstudenten
dat zich na het eerste studiejaar opnieuw
inschrijft bij dezelfde instelling
(herinschrijvers) dat in de nominale studietijd
+ 1 jaar bij dezelfde instelling het
bachelordiploma behaalt.
Het percentage scores 4 of 5 (= ‘tevreden’ en
‘zeer tevreden’) op het NSE-item
“Tevredenheid over je opleiding in het
algemeen”.
De ratio van “aantal docenten met een
master of PhD / totaal aantal docenten”.
Het aandeel voltijd bacheloropleidingen met
< 12 geprogrammeerde contacturen
(klokuren per week) in het eerste jaar (of
alternatieve periode op verzoek instelling).
Bij een contactuur gaat het om de fysieke
aanwezigheid van een docent bij een
onderwijsactiviteit, inclusief
studiebegeleiding, stagebegeleiding,
tentamens en dergelijke).
De ratio tussen fte’s onderwijsgevend
personeel / fte’s onderwijsondersteunend
personeel
ratio: generieke overhead/totaal volgens
Berenschot

Studiesucces switch

Studiesucces bachelorrendement

Kwaliteit/excellentie

Maatregelen
docentkwaliteit
Maatregelen
onderwijsintensiteit

Maatregelen indirecte
kosten
Maatregelen indirecte
kosten

Waarde
2012
28%

Waarde
2013
25,50%

Streefwaarde
<25%

2,40%

2,12%

<5%

85%

74%

>80%

86%

87%

>80%

61%

61%

>70%

0%

0%

0%

1,54

1,58

1,63

23,80%

21,80%

24%

Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap
Nadat in het najaar 2012 het voorstel voor het Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap (CEPM) positief
beoordeeld was is in 2013 dit voorstel verder uitgewerkt door onder meer het vormgeven en invullen van de
organisatie(structuur). De insteek hierbij was, conform het gehonoreerde voorstel, via praktijkonderzoek (in
gezamenlijkheid met de belangrijkste stakeholders) te komen tot bewezen praktijken die èn zouden kunnen
worden toegepast èn verder zouden kunnen worden doorontwikkeld. Projectgroepen zijn op deze basis ingericht
en gestart.
Tijdens het gesprek in het najaar 2013 met de reviewcommissie bleek dat dit niet de juiste weg was. De
reviewcommissie miste de participatie van studenten en stakeholders uit het werkveld en concludeerde dat sprake
was van een Center met een eenzijdige focus op onderzoek, wat onvoldoende garantie biedt voor een (financieel)
zelfstandig voorbestaan na 2016. Dit heeft eind 2013 en begin 2014 geleid tot een rigoureuze wending binnen het
CEPM. Het begrip Persoonlijk Meesterschap is hierbij scherper geformuleerd zijnde de continue dialoog waarin
professionals hun persoonlijke waarden in relatie tot de beroepsuitoefening verbinden met relevante
concurrerende waarden en middels co-creatie de belangen van de leerling dienen.
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Het onderzoeksprogramma is gewijzigd in een programma dat is gegrondvest op de drie vereiste pijlers: onderwijs,
onderzoek en dienstverlening. De vraag vanuit de stakeholders is daarbij leidend, gericht op optimalisatie van
bestaande werkpraktijken en validatie van deze praktijktijken door middel van kortdurende cycli van praktijkgericht
onderzoek. Tevens is een passende organisatie-structuur ontwikkeld, waarin ook de stakeholders zijn
gepositioneerd.
Complicerende factor bij deze overgang is de bemensing. De projecten nieuwe stijl vragen voor een deel
andersoortige competenties en door de verdeling van taken per studiejaar zijn de benodigde mensen niet per
direct vrij te maken.
Begin 2014 is de omslag in denken gemaakt, worden de stakeholders middels intentieverklaringen betrokken bij de
in gang te zetten trajecten en zullen de juiste mensen vanaf het studiejaar 2014-2015 zijn vrijgemaakt teneinde het
CEPM 2.0 de gewenste en benodigde invulling te geven. Dit geldt overigens ook voor de participatie van de
stakeholders.
Rond de zomer van 2014 zal het hierop aangepaste businessplan klaar zijn.
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Hoofdstuk 3

Onderwijs en onderzoek

Visie
De visie van de GH op onderwijs heeft een duidelijke relatie met de missie van de hogeschool. Die visie is als volgt
verwoord: de Gereformeerde Hogeschool richt zich in opleiden, onderzoeken en adviseren op wat God voor
mensen betekent en welke plaats Hij aan de mens heeft toegekend. In samenwerking met het werkveld wil de GH
een actieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onderwijs, zorg, welzijn en theologie. Onze studenten leren
niet alleen de bekwaamheden die nodig zijn voor de uitoefening van hun beroep, zij leren ook om vanuit hun
christelijke geloofsovertuiging verantwoordelijkheid te dragen in hun visie op mens en samenleving. Daarbij vervult
het ontwikkelen van kennis via onderzoek en het delen ervan in toenemende mate een rol.

Onderwijs
Algemeen
De Gereformeerde Hogeschool biedt, zoals al aangegeven in Hoofdstuk 1, Algemeen, de volgende
bacheloropleidingen en opleidingsvarianten:
 Het Keuzejaar (een brede propedeuse voor onderstaande opleidingen) in voltijd;
 Verpleegkunde (HBO-V) in voltijd, deeltijd en duaal;
 Opleiding tot leraar basisonderwijs (Pabo) in voltijd en deeltijd, een traject ‘Opleiden in de school’ en een
Universitaire Pabo;
 Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) in voltijd (waaronder een verkorte route) en deeltijd;
 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) in voltijd en deeltijd;
 Godsdienst Pastoraal Werk (GPW) in voltijd en deeltijd;
 Godsdienstleraar (GL) in deeltijd.
GH zowel in Keuzegids als Elsevier op nummer 1
De voltijdstudies van de Gereformeerde Hogeschool behaalden in 2013 opnieuw de top van Nederland. In de
Keuzegids HBO Voltijd 2013 is de GH nummer 1 in de categorie ‘middelgrote hogescholen’. Over de opleiding
Verpleegkunde is de Keuzegids buitengewoon lovend: ‘Er is dit jaar één opleiding Verpleegkunde die met kop en
schouders boven de rest uitsteekt en dat is de opleiding aan de Gereformeerde Hogeschool Zwolle. De studie
scoort op de inhoud, docenten, het aanleren van algemene vaardigheden en communicatie richting de student
beter dan welke andere instelling dan ook.’ (pag. 143).
In de bijlage ‘Beste Studies’ van opinieblad Elsevier (nummer 39, 28 september 2013) komt de GH als beste
specialistische hogeschool uit de bus. Elsevier baseert zich op cijfers uit de Nationale Studenten Enquête (NSE), een
landelijk onderzoek onder alle hbo's en universiteiten in Nederland. De opleidingen van de GH haalden stuk voor
stuk hoge cijfers in de Elsevier. Zowel de opleiding Verpleegkunde als de opleidingen MWD, SPH en GPW scoorden
een eerste plek. De opleiding tot leraar basisonderwijs (pabo) eindigde met een totaalscore van 71 punten op de
tweede plaats, direct achter koploper Hogeschool Leiden (78 punten).
De goede scores zijn een bevestiging van de kwaliteit die de GH wil bieden. Ook de deeltijdopleidingen van de
Gereformeerde Hogeschool behoren tot de landelijke top. Zowel Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) als
Godsdienstleraar mogen zich volgens de Keuzegids 2013 Deeltijd & Duaal de beste deeltijdopleidingen van
Nederland noemen.
Uit de onderzoeksresultaten van de Keuzegids en van de Nationale Studenten Enquête (waar Elsevier de ranking op
baseert) blijkt dat studenten de GH vooral waarderen om de christelijke identiteit, die ook tot uitdrukking komt in
de persoonlijke betrokkenheid van het personeel bij de studenten. Daarnaast valt de grote waardering voor
kwaliteit en deskundigheid van docenten op.
Dit beeld komt overeen met de gegevens uit het jaarlijkse interne curriculum- en instroomonderzoek van de GH.
Een voordeel van kleinschaligheid is dat de opleidingen meestal adequaat kunnen reageren op klachten. Studenten
weten in de open setting van de opleidingen de weg naar verbeteringen over het algemeen snel te vinden.
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Verbeterpunten voor de opleiding worden door de studenten zelf aangedragen, of komen aan het licht door de
diverse evaluaties die plaatsvinden in het kader van de kwaliteitszorg.

Rendementen
In onderstaande tabellen worden de verschillende rendementscijfers met betrekking tot opleidingen weergegeven.
Al jaren behaalt de GH een behoorlijk rendement. Natuurlijk is het van belang bij het denken in termen van
rendement te zien of diploma’s behaald zijn. Maar daarnaast moet ook vermeld worden dat het rendement van
studeren vooral ook immateriële kanten heeft. Misschien moeilijk of niet te meten, maar van onschatbare waarde.
Als eerste het propedeuserendement:
Percentage propedeuse behaald
Cohort
2012
2011
Na 1 jaar vt
28,9
26,3
>1 jaar vt
40,2
Totaal vt
28,9
66,5

2010
20,1
46,5
66,6

2009
15,6
49,4
64,0

2008
22,3
45,1
67,4

2007
18,7
47,0
65,7

2006
14,5
50,3
64,8

Na 1 jaar dt
>1 jaar dt
Totaal dt

24,7
29,4
54,1

28,1
30,5
58,6

32,9
25,3
58,2

20,8
27,3
48,1

25,8
43,8
69,6

21,7
21,7

17,7
35,3
53,0

Percentage uitval propedeutische fase
Cohort

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Na 1 jaar vt

25,5

28,0

27,6

31,7

29,0

30,8

29,3

4,3

5,6

3,3

3,7

3,3

5,9

>1 jaar
Totaal vt

25,5

32,3

33,2

35,0

32,7

34,1

35,2

Na 1 jaar dt

34,8

47,1

41,2

39,0

40,5

40,3

28,1

0,0

4,7

2,4

1,3

11,7

2,3

52,0

30,4

>1 jaar
Totaal dt

34,8

47,1

45,9

41,4

41,8

Het percentage studenten dat binnen een jaar de propedeuse haalt blijft de laatste jaren redelijk constant. In 2012
is dat percentage van het cohort 2011 ten opzichte van dat van 2011 voor de voltijd iets gestegen. Voor de
deeltijdopleidingen is het propedeuserendement gestegen. Voor wat betreft de deeltijdopleidingen gaat het
overigens om kleine aantallen, waardoor percentages soms groot lijken. We streven ernaar de uitval na het eerste
jaar zoveel als mogelijk te beperken. Daar slagen we redelijk goed in. In de afgelopen periode is gebleken dat het
totaal aantal voltijdstudenten dat een propedeusediploma haalt stabiliseert, en in 2013 is gedaald. Dit is mee een
gevolg van betere studievoorlichting, scherpere studiebegeleiding en selectie in de propedeuse.
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Percentage Diploma hoofdfase behaald
Cohort
2011
2010
< 4 jaar vt
11,4
Na 4 jaar vt
>=5 jaar vt
Totaal vt
11,4
< 4 jaar dt
na 4 jaar dt
>= 5 jaar
Totaal dt

2009
8,9
33,1

2008
14,6
32,3

42,0

46,9

2007
15,2
31,6
9,1
55,9

2006
12,0
37,7
8,4
58,1

2005
15,0
38,8
8,6
62,4

18,0
20,2
9,0
47,2

9,5
21,9
13,3
44,7

7,4

20,0

15,9
14,6

16,5
20,3

7,4

20,0

30,5

36,8

15,6
11,7
9,1
36,4

Percentage uitval hoofdfase
Cohort
2010

2009

2008

2007

2006

Na 1 jaar HF vt

3,6

3,6

3,4

1,8

2,0

< 1 jaar HF vt

0,6

1,9

0,9

1,5

1,1

Totaal vt

4,2

5,5

4,3

3,3

3,1

Na 1 jaar HF dt

7,1

3,7

3,8

2,6

9,0

3,7

1,3

2,6

5,6

7,4

5,1

5,2

14,6

< 1 jaar HF dt
Totaal dt

7,1

Percentage nog ingeschreven
Cohort

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Voltijd

73,5

63,4

47,5

12,2

3,4

2,3

0,3

Deeltijd

63,8

38,2

23,5

31,4

2,5

2,6

1,1

Het aantal voltijdstudenten dat in de hoofdfase uitvalt vertoonde in 2012 een dalende tendens; voor de
deeltijdopleidingen is dit niet het geval. Voor 2013 geldt dat er sprake is van vergelijkbare situatie als in 2012.
Het aantal studenten (aan voltijd- en deeltijdopleidingen) dat binnen vier jaar afstudeert is in 2013 niet gestegen
ten opzichte van 2012. De verschillende opleidingen zijn bezig om de rendementscijfers te verbeteren door het
intensiveren van de studieloopbaanbegeleiding en/of het uitvoeren van gerichte verbeterplannen. Vooralsnog
heeft dat nog niet voldoende resultaat gehad. Tegelijk zijn ook de eisen in de studie opgeschroefd: de lat is hoger
gelegd. Desalniettemin: uit de Keuzegids HBO 2012 blijkt dat de Gereformeerde Hogeschool een relatief hoog
uitstroomrendement kent. Voor 2014 is een studiekeuzecheck ingevoerd, om te bevorderen dat studenten zo veel
als mogelijk de bij hen passende opleiding kiezen.
Verbeterbeleid
De opleidingen werken voortdurend aan verbeteringen in het onderwijs. Dit gebeurt op basis van het strategisch
beleid, naar aanleiding van de interne kwaliteitsmetingen, op basis van aanbevelingen van visitatie- en
beoordelingscommissies (VBI) en aanbevelingen vanuit accrediteringsrapporten. Hieronder wordt per academie
inzicht gegeven in onder andere de aard van de verbeteractiviteiten.
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Samenwerking
De GH werkt regionaal, nationaal en internationaal samen met partners in onderwijs, zorg, welzijn en theologie. In
de onderstaande paragrafen wordt per academie uiteengezet met welke organisatie wordt samengewerkt. In het
kader van de implementatie van de nieuwe Branchecode Governance HBO wordt in 2014 voorzien in beleid met
betrekking tot criteria voor samenwerking met andere instellingen. De informatie met betrekking tot activiteiten en
beleid van samenwerking is academie-gewijs verantwoord en in het hoofdstuk Internationalisering.

Educatieve Academie
Verbeterbeleid
Het in 2011 gevormde consortium van basisscholen en opleiding is in 2013 doorgegroeid naar 14 clusters van
scholen. Er is een nieuwe bestuursstructuur ingericht waarbij een stuurgroep bestaande uit bestuurders uit het
veld en vertegenwoordigers van de Educatieve Academie (EA) van de GH samen leiding geven aan het gezamenlijk
door-ontwikkelen van de kwaliteit van het onderwijs op de betrokken scholen. Binnen het consortium zijn er vier
academische basisscholen, waar onderzoek wordt verricht ten behoeve ook van de andere scholen en de Pabo. Dat
onderzoek wordt mede gefinancierd vanuit subsidie van OCW. Daarnaast neemt het aantal opleidingsscholen
binnen het samenwerkingsverband gestadig toe. Mee met behulp van subsidie wordt ingezoomd op het versterken
van werkplekleren. Er is een scan ontwikkeld op basis waarvan kan worden bepaald of een school voldoet aan de
kwaliteitseisen. Najaar 2013 is een subsidie van OCW verkregen om de samenwerking met het veld verder te
versterken. Deze versterking heeft betrekking op een aantal specifieke thema’s, waaronder omgaan met
verschillen, pesten en opbrengstgericht werken. Er zijn samen met scholen onderzoeksgroepen ingericht die aan de
slag gaan met deze thema’s.
De curriculumontwikkeling is gekoppeld aan de samenwerking binnen het consortium vanuit de gedachte dat we
samen verantwoordelijkheid dragen voor goed opgeleide professionals. De eerder gereedgekomen funderende
documenten zijn doorvertaald in een vijftal leerlijnen die de ruggengraat vormen van het nieuwe programma. Alle
docenten zijn betrokken bij dit proces omdat we dat ook zien als een professionaliseringsslag waarbij naast in
gemeenschappelijke bijeenkomsten ook in kleiner verband geleerd wordt. Een voorbeeld daarvan zijn de leerteams
waarin groepen van drie à vier medewerkers ontwikkelvragen relateren aan de persoonlijke ontwikkeling.
In het kader van de invoering van de kennisbases participeren we in het traject ‘10 voor de leraar’. Logistiek is dat
een complex traject. Het wordt landelijk aangestuurd en is intern belegd bij een toetscoördinator die regelmatig
afstemt met het management. Het project ‘10 voor de leraar’ dat voorziet in de gemeenschappelijke toetsing van
een deel van het curriculum vormt wel steeds ook een uitdaging omdat daarmee de eigen autonomie t.a.v. de
inrichting van het curriculum enigszins onder druk wordt gezet.
Kennisdienstverlening (maatwerk en contractactiviteiten)
Binnen de EA wordt integraal gewerkt. Dat betekent dat opleiden, onderzoeken en adviseren door dezelfde
medewerkers gebeurt. De ook elders al gememoreerde samenwerking tussen de EA en groepen van scholen is een
mooi voorbeeld van hoe vanuit de kennisdienstverleningskant de integratie en de samenwerking met het veld
wordt gerealiseerd. Met het werkveld zijn intentieverklaringen getekend die geleid hebben tot het ontstaan van
het Consortium. In de clusterteams werken scholen en medewerkers van de EA nauw samen, waarbij de
vraag/behoefte van de scholen centraal staat en maximale synergie gezocht wordt tussen theorie en praktijk. Doel
is om docenten/opleiders en de praktijk op de scholen te koppelen en via co-creatie aan onderwijsontwikkeling te
werken. Hiervoor zijn een vijftal cursussen ontwikkeld als bijvoorbeeld Leiding geven aan een onderzoekende
organisatie, Onderzoek als motor van innovatie en werkplekleren. Een ander initiatief is de samenwerking met vier
academische basisscholen in de regio, waarbij de nadruk ligt op onderzoek en het ontwikkelen van best practices.
Daarbij wordt de expertise vanuit onze masters Penta Nova als academie voor schoolleiderschap en Leren
Innoveren goed benut. Het Expertisecentrum dyslexie heeft in ONL een grote omvang en impact gekregen. De
omzet en opbrengsten zijn toegenomen. Er is een nieuw project gestart ten aanzien van herziening Levend Water,
een methode voor het bijbelonderwijs in de basisschool. De contractactiviteiten over 2013 zijn afgenomen ten
gunste van grote derde geldstroom projecten die we benutten binnen het Consortium. De totale netto omzet van
Advies en Scholing voor de Educatieve Academie bedroeg € 923.000 over 2013 tegen € 1.898.493 in 2012.
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Belangrijk doel voor 2013 was het vergroten van de inzet van docenten als parttime adviseurs op de scholen. Sinds
kort werkt men EA-breed in schoolontwikkelteams, waaraan adviseurs, docenten en onderzoekers deelnemen.
Men benut zo ook het netwerk van de studentenbegeleiders van de Pabo, men kijkt 'breder' en richt zich in de
acquisitie meer op de vraag van scholen. Dit betekent een meer integrale benadering van het onderwijsveld: de
grenzen tussen de afdelingen en de verschillende diensten vervagen. In de clusterteams van het consortium zit ook
de klant (scholen, besturen) aan tafel. Dit vraagt een andere benadering door de medewerkers. Een tweede doel is
daarom het verder verhogen van de professionaliteit. In leerteams werken adviseurs en docenten aan zelf gekozen
competenties.
Via de werkwijze van de schoolontwikkel- en clusterteams is er goede focus op de vraag van het werkveld. We
transformeren de klassieke schoolbegeleiding. Voor de schoolbegeleiding zijn diverse scholingstrajecten gekomen
die vooral gericht zijn op de leden van het consortium. Binnen deze samenwerking met het veld werken we vanuit
principes van co-creatie, partnership en gedeelde verantwoordelijkheid. De verhouding klant-leverancier verandert
hiermee ingrijpend. De klanttevredenheid is hoog, blijkt uit de jaarlijkse Certiked Basiserkenning Onderwijsadvies
en de Cedeo-erkenning (onderzoek: 1x per 2 jaar). De gedeelde identiteit zorgt voor veel wederzijds vertrouwen en
betrokkenheid. Incidenten worden adequaat opgepakt en ter lering besproken. Evaluatie vindt nu meer op
continue basis plaats, in het kader van het nieuwe relatiebeheer, binnen de clusterteams en het
Consortiumoverleg. De EA houdt hierdoor goed zicht op de ontwikkeling van de klanttevredenheid.
Relatie met het werkveld
De Educatieve Academie vertoont in toenemende mate de kenmerken van een netwerkorganisatie. Het aantal
partners waarmee wordt samengewerkt breidt zich gestadig uit. Bestuurlijk levert dat complexiteit op, maar tegen
de achtergrond van verschillende ontwikkelingen is het noodzakelijk de samenwerking te zoeken en te
intensiveren. Al eerder is de samenwerking binnen het consortium genoemd. Maar ook de contacten met scholen
voor vo en mbo worden intensiever. Dat heeft te maken met het toenemende belang te denken vanuit de keten,
maar ook met het overheidsbeleid dat gericht is op doorgaande leerlijnen met zo weinig mogelijk hindernissen.
Voor instromende mbo-ers zijn aparte instroomtrajecten georganiseerd om de overgang van mbo naar hbo zo
soepel mogelijk te laten verlopen. Daarnaast verlopen de contacten met het werkveld ook via de PC Besturenraad
en het inmiddels daarmee verbonden Landelijk Verband voor Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS). Er zijn
regelmatig bijeenkomsten waar vraagstukken die het po en het vo betreffen aan de orde komen. Identitaire zaken
zijn hiervan een belangrijk deel. Omdat steeds meer scholen de wens te kennen geven door te groeien naar een
opleidingsschool is er ook meer vraag naar goed opgeleide werkplekcoaches en Opleiders in de School. Jaarlijks
wordt in dit kader een reeks van cursussen gegeven aan schoolteams. Tenslotte kan hier ook onderzoek worden
genoemd omdat een toenemend aantal scholen aan de slag gaat met het ontwikkelen van een onderzoekende
houding binnen de school. Ook door dergelijke trajecten worden de verbindingen met het veld steeds hechter,
omdat op steeds meer terreinen collega’s uit het onderwijs veld en van de instelling samenwerken.
Relatie met andere opleidingen
In 2012 is afgesproken om binnen de GH meer opleidingsoverstijgend te gaan werken. Dat heeft voor een
belangrijk deel te maken met ontwikkelingen in de zorg en het onderwijs waarbij de grenzen tussen beide
domeinen vloeiender wordt. Concreet wordt gewerkt aan een gecombineerd programmadeel voor studenten Pabo
en SPH. Extern zijn er intensieve contacten met de Vrije Universiteit in het kader van het gezamenlijk aanbieden
van de zogenaamde Academische Pabo. Via landelijke overleggen wordt in veel landelijke netwerken
geparticipeerd, waaronder het LOBO, de knooppunten Wetenschap en Techniek, Zestor en andere, waar we samen
met collega’s van andere opleidingen actuele vraagstukken bespreken. Ook op vakgroep-niveau zijn er veel
contacten met verwante instellingen waarbij collega’s samen nieuwe kennis ontwikkelen ten behoeven van het
eigen vak.
Samenwerking
 Regionaal
Hierboven werden al verschillende voorbeelden genoemd van samenwerking met andere instellingen. Dat stond
vooral in het teken van samenwerking met het werkveld en de relatie met andere opleidingen. Daarnaast wordt
ook op andere manieren samengewerkt. In Zwolle participeren we in de Zwolse Acht, een groep van vier mbo- en
vier hbo-instellingen. In samenwerking met de gemeente komen vraagstukken aan de orde die alle instellingen
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aangaan op het gebied van Zwolle Studentenstad. Met de instellingen zijn succesvolle trajecten ontwikkeld rond de
instroom van studenten. Met gemeenten en zorginstellingen zijn plannen ontwikkeld om vanuit de gedachte van
de participatiesamenleving gericht activiteiten te ontplooien inzake de versterking van de buurt, maar dan vooral
gedacht vanuit het onderwijs. Landelijk werken we met zes andere hbo-instellingen samen in het Center of
Expertise Persoonlijk Meesterschap. Er zijn onderzoeken opgestart die tot doel hebben nieuwe kennis te genereren
omtrent het functioneren van de leerkracht of de zorgaanbieder als persoon. Met een deel van deze groep van
hogescholen bieden we masters aan. Collega’s van de deelnemende instellingen participeren als docent of
onderzoeker in deze opleidingen. Regionaal werken we samen met onder andere de Katholieke Pabo en het
Seminarium voor Orthopedagogiek, concreet in het aanbieden van de Master Special Educational Needs (SEN),
maar ook in het ontwikkelen en aanbieden van post-hbo trajecten. Met Saxion en Windesheim bieden we post-hbo
opleidingen aan op het gebied van bewegen en trainingen op het terrein van wetenschap en techniek.
 Nationaal
De opleiding Pabo participeert in Penta Nova, een samenwerkingsverband van vijf hogescholen die gezamenlijk
managementopleidingen verzorgen voor het primair, voortgezet en mbo/bve-onderwijs. In samenwerking met de
Marnix Academie te Utrecht, Driestar Educatief te Gouda en de Christelijke Hogeschool Ede wordt onder andere de
master Educational Leadership aangeboden. De master SEN wordt aangeboden in samenwerking met de
Hogeschool Utrecht; de master Leren en Innoveren in ZEG-verband. Deze laatste master is omgezet in de
masteropleiding Masterteacher, de opleiding is gericht op versterking van de professional in de groep op de
basisschool.
De Pabo werkt ook samen met de Vrije Universiteit in Amsterdam (voor de Universitaire Pabo) en met de
hogescholen Saxion, KPZ, Windesheim, Edith Stein (inmiddels deel van Saxion) en de Universiteit van Twente op
het gebied van wetenschap en techniek.
Samen met een vijftal andere Pabo’s wordt hard gewerkt aan de concrete vormgeving van het Center of Expertise
Persoonlijk Meesterschap. Jaarlijks is een miljoen euro beschikbaar voor het hele expertisecentrum (voor een
periode van vier jaar). Ook kan hier nog genoemd worden de samenwerking met Optiment (onderdeel van Eleos)
en CPS te Amersfoort in het kader van de ontschotting van zorg en onderwijs.
De opleiding heeft neemt deel aan de landelijke overlegplatforms.

Academie Health Care
Verbeterbeleid
De HBO-V heeft in 2013 de definitieve uitslag van de NVAO ontvangen van de in mei 2012 doorlopen accreditatie.
De opleiding Verpleegkunde krijgt driemaal een goed met sporen van excellentie. De punten worden hieronder
kort geschetst.
Met betrekking tot beoogde eindkwalificaties
Het panel constateert dat er sprake is van kritische studenten die onderbouwd kunnen weergeven op welk niveau
zij leren en functioneren. De studenten maken een bovengemiddelde indruk.
Het is een degelijke opleiding, die veel begeleiding biedt in het leren van studenten. De opleiding maakt op
respectvolle en onderbouwde wijze een kritische selectie van studenten. Studenten maken een excellente indruk.
Duidelijk is dat studenten die de propedeuse halen binnen de gestelde vier jaar hun diploma halen met ten hoogste
een vertraging van een half jaar.
Er is sprake van een goed eindproduct met betrekking tot de studenten die afstuderen op een goed niveau.
De eigenheid van de opleiding wordt goed verwoord. Er is sprake van een mooie actuele set van eindkwalificaties,
goed geconcretiseerd en duidelijk opgebouwd qua niveaubeheersing.
Met betrekking tot leeromgeving
De leeromgeving is passend ingericht naar de doelgroep Verpleegkunde, er is sprake van een goede afstemming
met de praktijk. Er is een goede balans in studeerbaarheid. Er is veel aandacht vanuit de opleiding met betrekking
tot geschiktheid van de student. Er vindt een goede censuur plaats met betrekking tot studenten die mogelijk niet
de opleiding kunnen behalen qua beroepshouding of cognitief niveau.
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Er is sprake van een gedreven en gemotiveerd team, dat goed onderlegd is met betrekking tot de wo-kwalificaties,
medewerkers die niet op wo-niveau zitten krijgen voldoende ontwikkelruimte om daar te komen.
Er is sprake van een actueel en transparant programma, dat goed wordt ge-update, dit is voor studenten ook
zichtbaar terug te lezen voorin de moduleboeken. Bij de ontwikkeling van de blokboeken wordt het werkveld
betrokken.
Het programma heeft een goede samenhang, mede door het Neuman Systems Model (NSM). Er zijn duidelijk
didactische werkvormen. Deze kunnen klassiek genoemd worden, mogelijk dat in de verdere ontwikkeling gekeken
kan worden naar de mogelijkheden met betrekking tot andersoortige werkvormen, nieuwe media, techniek et
cetera. Ook zou deze opleiding zich bij uitstek lenen voor het werken met een portfolio.
Met betrekking tot toetsing en eindkwalificaties
Er is sprake van een goed eindproduct: hoe de student in totaal als afgestudeerde de opleiding verlaat.
Wel zijn er enkele slordigheden gesignaleerd m.b.t. toetsing, voorbeelden zijn aangereikt aan de toetscommissie.
De borging van het toetsingsproces is voldoende maar dat kan een ’goed’ worden door meer vast te leggen hoe de
borging tot stand komt. Hiermee wordt het proces formeler en duidelijker. Dit is een punt van aandacht voor de
toetscommissie.
Met betrekking tot het afstudeeronderzoek heeft het panel vijftien afstudeerscripties beoordeeld. Zij concludeert
dat de studenten ook echt een 6 ontvangen voor een scriptie waar het een 6 moet zijn, en een 8 is echt een 8. Er is
sprake van een goede adequate beoordeling op niveau, in dezelfde lijn als de beoordeling van het visitatiepanel.
De scripties zijn verpleegkundig relevant.
Punt voor discussie is de mate waarop de individuele bijdrage van de student in het groepsonderzoek voldoende
geborgd is, ook in relatie tot een aardige beoordelaar in het veld en docent. Met betrekking tot de eindevaluatie
stage wordt geadviseerd om de stagedocent ook bij de eindevaluatie aanwezig te laten zijn.
Ten aanzien van identiteit en opleiding: krachtige visie, komt goed doordacht steeds terug. Sterke visie op het
verpleegkundige vak, sterke samenhang in het docententeam, straalt dit ook uit naar buiten en naar studenten. Dit
maakt ook de verbinding van de studenten naar de opleiding zo sterk. Het is de manier van leven die naar voren
komt. Er is sprake van goede omgangsvormen en sterke mate van reflectie. Studenten zijn goed kritisch en
assertief.
Verdere relevante ontwikkelingen Health Care
Binnen de HBO-V draaien nu op basis van de recente curriculumherziening vier nieuwe minoren. Die zijn
trapsgewijs ingevoerd, de laatste minor is gestart per september 2013. De minoren zijn:
 Transculturele Verpleegkunde;
 Management van Zorg;
 Community Care;
 Mensgerichte Zorg (onder regie van het lectoraat Zorg & Zingeving).
Alle afstudeeronderzoeken van studenten Verpleegkunde vinden sinds september 2011 plaats onder de
verantwoordelijkheid en nauwe aansturing van het lectoraat Zorg & Zingeving. De afstudeeronderzoeken zijn
daardoor ook gerelateerd aan de inhouden van het lectoraat.
Mede omdat er landelijk een grote bijstelling loopt van het opleidingsprofiel Verpleegkunde (project Bachelor
Nursing 2020) is een aantal ontwikkelzaken op hold gezet zodat dit efficiënt - straks in één keer - meegenomen kan
worden in de curriculumherziening van de opleiding Verpleegkunde.
De huisvesting en de materiële voorzieningen zijn voldoende toereikend voor de realisatie van het programma. Wel
stond er door de toenemende instroom druk op het gebruik van het skills lab. Om die reden zijn er in augustus
2013 twee nieuwe skills labs voor de opleiding gerealiseerd.
Kennisdienstverlening (maatwerk en contractactiviteiten)
De academie Health Care verzorgde ook in 2013 de succesvolle opleiding ‘Praktijkondersteuner voor de
Huisartsenpraktijk’. De instroom van nieuwe cursisten in deze opleiding stabiliseerde. De opleiding wordt landelijk
goed gewaardeerd, wat ook blijkt uit de komst van cursisten uit heel Nederland. Daarnaast wordt de cursus
‘Ouderenzorg in de eerste lijn’ nog steeds tweemaal per jaar aangeboden. Deze cursus bevat een
samenwerkingsonderdeel met betrekking tot het programma Easycare. Deze samenwerking wordt onderhouden
met de afdeling Geriatrie van het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. In 2013 zijn twee groepen cursisten
gecertificeerd en is een derde groep gestart. Kerndocenten en coördinator POH participeren in verschillende
landelijke overlegvormen en platformen.
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De academie Health Care heeft in 2012 een training ‘Zelfsturende teams’ gegeven aan de laatste groepen
medewerkers van een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Als follow-up van die training
zijn in 2013 nog korte coaching-dagen gegeven aan teams die behoefte hadden aan een inhoudelijk vervolg.
Relatie met het werkveld
De academie Health Care onderhoudt contact met een grote groep stage-instellingen, zowel regionaal als landelijk.
Het werkveld waardeert de kwaliteit van studenten die komen stagelopen en is tevreden over het intensieve
contact met de opleiding, via de docenten. Het werkveld wordt tevens ingezet bij excursies met studenten aan
instellingen, het geven van gastlessen en het leveren van een bijdrage aan de werkveldendag. Ook participeert het
werkveld in de afstudeeronderzoeken van studenten, in samenwerking met het lectoraat. De academie Health Care
heeft verschillende convenanten met zorginstellingen en andere betrokkenen om zo de kwaliteit van
leerwerkplaatsen en het uitwisselen van kennis te bevorderen en te garanderen. Een voorbeeld hiervan is het
ziekenhuis te Meppel. Afstemming met het werkveld van de gezondheidszorg is hierbij van essentieel belang. De
academie participeert hiervoor onder andere in regionale samenwerkingsverbanden en werkt samen met
verschillende zorginstellingen op het gebied van praktijkonderwijs en praktijkgericht onderzoek. De academie zal
de bestaande vormen van samenwerking met het werkveld in het komende jaar evalueren en waar nodig
optimaliseren. De vraag is of de werkveldcommissie in haar traditionele samenstelling en werkwijze nog passend is
bij de huidige manier van samenwerking met instellingen. Belangrijk is dat het werkveld direct invloed heeft op de
inhoud van het onderwijs. Blokcoördinatoren maken nu al gebruik van hun eigen netwerk in de zorg om van daaruit
professionals actief te betrekken bij de inhoud van het blok als kritische meelezer, gastdocent, peer reviewer et
cetera.
Relatie met andere opleidingen
Alle opleidingen van de Gereformeerde Hogeschool erkennen studiepunten die aan andere opleidingen zijn
behaald. Voorwaarde is dat de eindtermen van het behaalde curriculumonderdeel in grote mate overeenkomen
met de eindtermen die de GH-opleiding hanteert.
Als een vrijstelling wordt aangevraagd op grond van elders behaalde studiepunten dan gebeurt dat altijd in overleg
met de studiecoördinator. De examencommissie beslist uiteindelijk over het toekennen van
vrijstellingen/studiepunten.
Studenten kunnen ergens anders behaalde studiepunten ook opvoeren binnen de vrije studieruimte. Wie elders
een propedeuse van een verwante opleiding heeft gehaald kan in het tweede jaar instromen. Meestal gaat dat
gepaard met een nauwkeurige vergelijking van de inhoud van de studieonderdelen. Doel daarvan is eventuele
manco’s vroegtijdig te signaleren, zodat studievertraging kan worden voorkomen.
Samenwerking
De samenwerking regionaal is hierboven al geduid, zie ‘Relatie met het werkveld’.
 Nationaal
De HBO-V participeert in het landelijke project Bachelor Nursing 2020, het ontwikkelen van een eenduidig HBO-V
opleidingsprofiel voor alle 17 HBO-V’s in Nederland. Op basis daarvan kan de HBO-V dan het eigen curriculum
herzien en aanpassen, zodat studenten per september 2016 kunnen starten volgens de nieuwste eisen en
afspraken. De directeur van de academie Health Care is sinds 2013 lid van het dagelijks bestuur Landelijk Overleg
Opleidingen Verpleegkunde, waarin alle HBO-V’s participeren.
De academie Health Care werkt voor de hbo-georiënteerde opleiding POH en de cursus ‘Ouderenzorg in de eerste
lijn’ samen met de afdeling Geriatrie van het UMC Radboud te Nijmegen, vanuit het onderdeel Easy Care.
De opleiding heeft contact met verschillende instellingen rondom de stages.

Academie Social Work & Theologie
Verbeterbeleid
In 2013 zijn verdere stappen gezet in het samenwerken van de opleidingen Social Work, Theologie en het Centrum
voor Samenlevingsvraagstukken. Zo zijn er academiedagen (werken aan curriculumvernieuwing) en
academiemomenten (elkaar informeren/betrekken aan de hand van een actueel thema) georganiseerd. Net voor
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de zomer en in de herfst van 2013 is er een vergelijking gemaakt van de verschillende curricula en is er een voorstel
gemaakt voor de gezamenlijke BOVKAS (Body of values, knowlegde, attitudes and skills). In 2014 wordt dit verder
uitgewerkt.
In de zomer van 2013 is besloten de integratie van onderwijs en onderzoek verder te versterken. Het Centrum van
Samenlevingsvraagstukken is geen aparte onderzoekspoot die zelfstandig beslissingen neemt over inhoud en
financiën van het onderzoek. De verantwoordelijkheid hiervoor is bij het managementteam van de academie
komen te liggen. De lector schuift bij bepaalde MT-vergaderingen aan om de aansluiting te borgen. De
onderzoekers horen nu bij een van de opleidingsteams. De teams zijn ook verantwoordelijk voor onderzoek en de
financiën hiervan. Op deze manier wordt het onderzoek op meerdere plaatsen geagendeerd; niet meer alleen bij
het CvSv.
Toetsing is verder opgepakt (opstellen van nieuw toetsbeleid en het ontwikkelen van toetsplannen). Ook is er een
academiebrede toetscommissie ingesteld.
Verder is in het cursusjaar 2013/2014 gestart met het afstemmen van de kwaliteitszorginstrumenten. In het
verleden werden door SW en Theologie verschillende instrumenten gebruikt. Nu wordt bij alle opleidingen de HBOspiegel gebruikt. Voor de opleidingen van SW en Theologie is één examencommissie actief.
Kennisdienstverlening (maatwerk en contractactiviteiten)
In 2013 waren de contractactiviteiten van de opleidingen Theologie vooral gericht op ondersteuning van kerkelijke
gemeenten in transitieprocessen. Daartoe zijn in overleg met kerkelijke gemeenten verschillende instrumenten
ontwikkeld die ook voor andere kerkelijke gemeenten nuttig zijn. Daarnaast is gewerkt aan het opzetten van het
Praktijkcentrum i.o., in samenwerking met diverse partners. Vanaf september 2013 is een aantal medewerkers
gedetacheerd naar het Praktijkcentrum. Er worden door de opleiding Theologie verder geen contractactiviteiten
uitgevoerd.
De opleidingen Social Work hebben in het verslagjaar geen contractactiviteiten verricht, anders dan die via het
Centrum voor Samenlevingsvraagstukken.
Relatie met het werkveld
Alle opleidingen binnen de academie onderhouden contact met een grote groep stage-instellingen, zowel regionaal
als landelijk. Het werkveld waardeert de kwaliteit van studenten die komen stagelopen. Het werkveld wordt tevens
ingezet bij excursies met studenten aan instellingen, het geven van gastlessen en het leveren van een bijdrage aan
de werkveldendag. Ook participeert het werkveld in de afstudeeronderzoeken van studenten, in samenwerking
met het lectoraat.
De opleidingen SPH en MWD hebben twee keer per jaar een overleg met de werkveldcommissie. In 2013 zijn de
vernieuwde competenties besproken en is er een evaluatie gehouden onder de werkveldcommissieleden.
De opleidingen GPW en GL hebben regelmatig overleg met de Theologische Universiteiten in Kampen en
Apeldoorn, om op de hoogte te blijven van elkaars ontwikkelingen en voor het afstemmen van de werkzaamheden
voor de kerken. Gezamenlijk worden cursussen voor geïnteresseerde gemeenteleden georganiseerd op het terrein
van de theologie in het samenwerkingsverband AKZ+. Deze cursussen voorzien in een behoefte, gezien de
toenemende belangstelling.
De werkveldcommissie Theologie is in 2013 twee keer bijeengekomen. De werkveldcommissie is een
gecombineerde commissie voor de opleidingen GPW en GL. Bijeenkomsten kennen een gezamenlijk deel en een
opleidingsspecifiek deel. In het opleidingsspecifieke deel GL is veel aandacht besteed aan de invoering van de
verplichte kennisbasis en de landelijke toetsing daarvan. In het opleidingsspecifieke deel GPW is aandacht geweest
voor de accreditatie en de voorbereidingen daarvan.
De opleidingen Theologie participeren in het Landelijk Overleg Orgaan Theologie. In dit overlegorgaan is gestart
met regelmatige bijeenkomsten tussen LOO-partners, vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers en
beroepsverenigingen om de actualiteit en kwaliteit van de opleidingen te borgen: het brancheoverleg. Verder
participeert de opleiding GL in het LVO.
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Relatie met andere opleidingen
Alle opleidingen van de Gereformeerde Hogeschool erkennen studiepunten die aan andere opleidingen zijn
behaald. Voorwaarde is dat de eindtermen van het behaalde curriculumonderdeel in grote mate overeenkomen
met de eindtermen die de GH-opleiding hanteert.
Als een vrijstelling wordt aangevraagd op grond van elders behaalde studiepunten dan gebeurt dat altijd in overleg
met de studiecoördinator. De examencommissie beslist uiteindelijk over het toekennen van
vrijstellingen/studiepunten.
Studenten kunnen ergens anders behaalde studiepunten ook opvoeren binnen de vrije studieruimte. Wie elders
een propedeuse van een verwante opleiding heeft gehaald kan in het tweede jaar instromen, maar ook dan zal er
dan altijd een programmavergelijking gedaan worden en evt. deficienties worden vastgesteld. Social Work
participeert in het Zwols vierkant: een samenwerking tussen Windesheim, Landstede, Deltion en de GH. Dit overleg
heeft als doel de aansluiting tussen mbo en hbo te verbeteren. Binnen de GH wordt er ook een brugmodule
aangeboden voor mbo’ers.
Samenwerking
 Regionaal
Vanuit het CvSv is verder gewerkt aan regionale samenwerking met het oog op de WMO-werkplaats die in januari
2014 zal starten. Begin 2014 zullen dan ook met verschillende partners samenwerkingsovereenkomsten getekend
worden.
 Nationaal
In de opleidingen Godsdienst Pastoraal Werk en Godsdienstleraar werkt de Gereformeerde Hogeschool samen met
de Theologische Universiteiten in Kampen en Apeldoorn en het diaconaal steunpunt van de Gereformeerde kerken
(vrijgemaakt). Deze opleidingen werken sinds 1 september 2013 samen met de Theologische Universiteit Kampen
en deputaten OOG in het Praktijkcentrum voor Theologie, voor praktijkgericht onderzoek en kennisdienstverlening.
Alle opleidingen hebben contact met verschillende instellingen rondom de stages van studenten en nemen deel
aan de landelijke overlegplatforms.

Onderzoek
Algemeen
Het onderzoek in de GH vindt voornamelijk plaats vanuit de lectoraten. Binnen de opleidingen is in samenwerking
met de lectoraten de onderzoekende houding van studenten versterkt. In elke opleiding maakt een samenhangend
pakket studieonderdelen deel uit van het curriculum waarbij (bachelor)studenten ingeleid worden in de beginselen
van (wetenschappelijk) praktijkonderzoek; steeds ook met onderdelen waarbij de studenten zelf ervaring opdoen
met dat type onderzoek.
Aan de Gereformeerde Hogeschool zijn drie lectoraten met kenniskringen verbonden:
- het lectoraat Samenlevingsvraagstukken richt zich binnen sociaal-maatschappelijke situaties op mensen die
extra ondersteuning of begeleiding nodig hebben;
- het lectoraat Morele Vorming richt zich binnen het onderwijs op de morele vorming van kinderen in de leeftijd
van 4 tot en met 18 jaar. Dit lectoraat is heeft in 2013 een andere focus gekregen: Vormend Onderwijs
- Het lectoraat Zorg & Zingeving houdt zich bezig met de spirituele hulpverlening binnen de gezondheidszorg.
Elk lectoraat heeft een eigen website waarop de resultaten van de onderzoeken worden gepubliceerd. De
lectoraten zijn sinds 2011 formeel ondergebracht in de academies. De belangrijkste reden daarvoor was de wens
de wisselwerking en samenhang tussen opleiding(en) en lectoraten te optimaliseren.
Onder andere is initiatief genomen voor een GH-kenniscentrum rond het thema ‘Bezielde professionaliteit’. Door
middel van samenwerking tussen de GH-lectoraten en de opleidingen wordt beoogd focus en massa in het
onderzoeksprogramma aan te brengen, en via gezamenlijke presentatie de zichtbaarheid te vergroten. Het
beleidsplan ‘Naar een GH-kenniscentrum’ en een nadere uitwerking daarvan zijn gereedgekomen in 2013, en ook is
het handboek Kwaliteitszorg Onderzoek ingrijpend herzien. Het gekozen thema ‘Bezielde professionaliteit’ heeft
een directe lijn naar de inhoudelijke kant van het Center of Expertise ‘Persoonlijk Meesterschap’.
Hieronder geven we de belangrijkste resultaten van de drie lectoraten weer.
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Lectoraat Morele Vorming
Het lectoraat Morele Vorming is gepositioneerd binnen de Educatieve Academie. Het lectoraat is in 2013 actief
geweest op het gebied van kennisontwikkeling, onderzoek, advies, kennisdeling en onderwijs. Het stond vanaf
2006 tot en met 2012 onder leiding van lector dr. Pieter Vos. Eind 2012 nam de lector afscheid van de GH. Hij heeft
ervoor gekozen zich geheel te gaan richten op zijn functie als universitair docent Ethiek aan de Protestantse
Theologische Universiteit, een functie die hij sinds 2010 al combineerde met het lectoraat. Met dit afscheid werd
een periode van bijna zeven jaar lectoraat afgesloten. In 2013 zijn we er niet in geslaagd een nieuwe lector te
benoemen, ondanks de inspanning die hiervoor geleverd werd. Gelukkig kunnen we melden dat met ingang van 1
februari 2014 Prof. Dr. J. (Jan) Hoogland de nieuwe lector binnen het lectoraat van de EA zal zijn. Zijn opdracht ligt
in het verlengde van het lectoraat Morele Vorming, namelijk het Lectoraat Vormend Onderwijs, dat direct in
verbinding staat met het inhoudelijke thema van het Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap. Drie
kenniskringleden participeren in dit centrum.
Ondanks het ontbreken van een lector is er door de kenniskring van het lectoraat in 2013 veel werk verzet.
Hieronder volgt een greep uit de activiteiten. Er is een onderzoeksproject opgezet met als titel: ‘De diepte in op de
brede school’. Binnen dit project worden antwoorden gezocht op de vraag hoe je als brede school een
gezamenlijke identiteit overeind kunt houden. Dit traject heeft inmiddels een viertal onderzoeksrapporten
opgeleverd. Door groepen studenten is onderzoek gedaan naar “Waardenvol onderwijzen”, onder begeleiding van
het lectoraat. Onderwerpen waren: De Kanjertraining, Positive Behavior Support, en de relatie tussen
Ontwikkelingsgericht onderwijs en morele ontwikkeling. Verder is er een scan ontwikkeld waarmee scholen in
beeld kunnen brengen wat er gebeurt op het gebied van morele vorming.
Het lectoraat is op drie niveaus betrokken bij het vierjarige (2012-2015), gesubsidieerde project ‘Academische
Opleidingsschool’, een samenwerkingsproject van de Educatieve Academie en vier scholenclusters voor primair
onderwijs in de regio. Het lectoraat verzorgt trainingen en cursussen op het gebied van onderzoeksvaardigheden
aan leerkrachten, participeert in kenniskringen die samen met de basisscholen worden opgestart en geeft
methodologische ondersteuning bij de uit te voeren onderzoeken.
Leden van de kenniskring publiceerden resultaten van onderzoek in diverse vaktijdschriften. De leden van de
kenniskring hebben ook in 2013 diverse lezingen, workshops, presentaties van onderzoeken en adviserende
bijdragen verzorgd. Het lectoraat participeert in het Center of Expertise Persoonlijk Meesterschap en heeft
meegewerkt aan de publicaties ‘Persoonlijk Meesterschap, Onderwijs dat deugt en deugd doet’. Op de website
www.lectoraatmorelevorming.nl staat uitgebreide informatie over de activiteiten van het lectoraat.

Lectoraat Zorg & Zingeving
Het jaar 2013 heeft voor het lectoraat in het teken gestaan van evaluatie en herpositionering. In het voorjaar (23
maart 2013) vond de externe audit van het lectoraat plaats. Hiervoor was door het lectoraat een
zelfevaluatierapport geschreven4. De auditcommissie oordeelde positief over het lectoraat in de afgelopen
beleidsperiode vooral als het gaat om de kwaliteit van het geleverde onderzoek, de rapportage en de kwaliteit van
de onderzoekers. Ook werden aanbevelingen gegeven die als volgt zijn samen te vatten 5:
 Inhoudelijk: werk meer beleidsmatig, breng meer focus aan in het onderzoek, stel innovatie centraal, doe
kennisaanbod aan het werkveld en ontwikkel de inbedding in de opleiding verder.
 Werkwijze: zet het kenniscentrum GH door, zorg voor uitbreiding formatie, bevorder promotiebeleid, zoek
samenwerking met universitaire partners en breid externe financiering uit.
Op basis van deze aanbevelingen heeft het lectoraat een beleidsplan ontwikkeld voor de beleidsperiode 20142018. Het plan is onderdeel van het academieplan Health Care 2014-20186. De beleidsdoelen zijn als volgt samen te
vatten:
 focus op praktijkgericht onderzoek op het gebied van zorg en zingeving;
4

Leeuwen R.R. van (2013). Zelfevaluatierapport 2008-2012, Lectoraat Zorg en Spiritualiteit. Gereformeerde Hogeschool.
Mulder A, Vocht H.M. de, Boonstra K., Huizinga H (2013). Rapportage Evaluatie Lectoraat Zorg en Spiritualiteit Gereformeerde
Hogeschool Zwolle.
6 Academie Health Care (2013). Samen met visie voor kwaliteit. Academieplan Academie Health Care 2014-2018.
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structurele samenwerking met universitaire partners en kennisinstituten;
ontwikkelen en evalueren van de leerlijn ‘Zingevingscompetentie’ in het curriculum van de bacheloropleiding
Verpleegkunde;
participatie in het GH-kenniscentrum rond het thema ‘Bezielde professionaliteit’;
ontwikkelen en aanbieden van een kennisaanbod ‘Zorg en zingeving’ voor het werkveld;
ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden van studenten en docenten;
realiseren van een goede financiële basis.

Het realiseren van deze beleidsdoelen wordt de komende jaren in jaarplannen in meetbare doelen uitgewerkt.
Het lectoraat heeft dit jaar een naamswijziging ondergaan. De nieuwe naam is lectoraat Zorg & Zingeving. De reden
hiervoor is dat in het werkveld de onderzoekthematiek van het lectoraat meer herkenning vindt in het begrip
‘zingeving’. Het begrip spiritualiteit riep nogal eens vragen en ook weerstand op. Het begrip zingeving maakt ook
expliciet onderdeel uit van het nieuwe beroepsprofiel voor verpleegkundigen. Het lectoraat wil met de nieuwe
naam een voor het werkveld beter herkenbaar profiel realiseren. In internationaal verband zal de term ‘spiritual’
gehandhaafd blijven, omdat deze term binnen die context gebezigd wordt.
Dit jaar zijn de volgende onderzoeken in het kader van de kennisontwikkeling in uitvoering/uitgevoerd:
 Godsbeelden in de GGZ. Ontwikkeling van een kwalitatief meetinstrument. Dit is een promotiestudie die wordt
uitgevoerd door drs. H.P. (Henk) Stulp, lid van de kenniskring van het lectoraat. In februari van 2013 kreeg hij
daarvoor een promotiebeurs uitgereikt door minister Jet Bussemaker (zie foto). In dit onderzoek wordt
samengewerkt met Eleos GGZ.







Het internationale longitudinale onderzoek over de ontwikkeling van spirituele competenties bij studenten
Verpleegkunde is voortgezet. Voor de derde keer is een meting verricht bij studenten Verpleegkunde van
verschillende hogescholen; van de pilot verscheen een Engelstalige publicatie.
Het lectoraat startte een internationale studie naar identiteitsgebonden onderwijs Verpleegkunde. De centrale
vraag is hoe de christelijke identiteit doorwerkt in het onderwijs en in het gedrag van docenten. Dit is een
samenwerkingsproject met partners uit Noorwegen en Finland.
In samenwerking met de opleiding Toegepaste Gerontologie van Hogeschool Windesheim is een onderzoek
gestart naar de doorwerking van principes van bewarende zorg in de reflectie op zorg en het methodisch
denken door studenten Verpleegkunde.

Binnen het onderzoekdomein van het lectoraat zijn in 2013 negen afstudeeronderzoeken afgerond:
Het levensverhaal van de zorgvrager met psychogeriatrische problematiek. In opdracht van Accolade
Zorggroep, locatie De Wijngaard, Bosch en Duin;
Depressie en spiritualiteit. De manier waarop depressie en spiritualiteit elkaar beïnvloeden, met aandacht voor
zorgbehoeften en verpleegkundige interventies. In opdracht van het lectoraat;
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-

-

De meerwaarde van beeldbellen. Een onderzoek onder zorgvragers, formele en informele zorgverleners. In
opdracht van Medisch Coördinatie Centrum Flevoland, Lelystad;
Steun en inspiratie in de oncologische zorg. Opdracht van Helen Dowling Instituut en lectoraat. De studenten
die dit onderzoek hebben uitgevoerd ontvingen voor hun eindverslag de scriptieprijs van de academie Health
Care van de GH;
Pastorale zorg in de GGZ. Onderzoek onder cliënten van Eleos GGZ;
Spiritualiteit bij patiënten met nieraandoeningen. Opdracht van het lectoraat;
Spiritualiteit bij patiënten met hartfalen. Opdracht van het lectoraat;
Godsbeelden en coping. Onderdeel van een promotiestudie;
Aandacht voor zingeving in mentorgesprekken. Berechja College, Urk.

De betrokkenheid van het werkveld komt vooral tot uitdrukking in de rol als opdrachtgever voor
afstudeeronderzoeken binnen het onderzoeksdomein van het lectoraat (zoals hierboven te zien is). Uit evaluaties
met de opdrachtgevers blijkt dat men tevreden is over het eindresultaat. In veel gevallen leidde dat ook tot een
vervolgopdracht.
Voortvloeiend uit de aanbeveling van de audit zijn plannen ontwikkeld om de aandacht explicieter te richten op
implementatie van nieuwe werkwijzen, methodieken en interventies. In dit verband is er met veldpartners en
andere kennisinstituten een start gemaakt met projectaanvragen over:
spirituele anamnese in de oncologie zorg;
gebruik van het levensverhaal in het verpleeghuis.
Er zijn in het kader van de valorisatie vele publicaties verschenen en presentaties verzorgd, van zowel lector als
kenniskringleden.
Net als andere jaren heeft het lectoraat intensief bijgedragen aan het onderwijs: colleges over inhoudelijke
thema’s, verzorgen methodologische workshops voor studenten en dergelijke. Met een groep van 35 studenten
Verpleegkunde van de GH hebben leden van de kenniskring de 6e Internationale studentenconferentie in Lissabon
bezocht.
Vermeldenswaard ten aanzien van professionaliseringsactiviteiten van lector en leden kenniskring is dat lector dr.
René van Leeuwen de Education Award uitgereikt kreeg voor zijn onderzoek naar spiritualiteit in de zorg en het
zorgonderwijs tijdens het 14th Bi-annual Neuman System Model Symposium in Vancouver.

Lectoraat Samenlevingsvraagstukken
Het lectoraat Samenlevingsvraagstukken is onderdeel van de academie Social Work & Theologie. In 2013 is binnen
het Centrum voor Samenlevingsvraagstukken verder gewerkt aan de belangrijkste speerpunten van de strategie
2010-2013:
De kenniskring verbonden aan het lectoraat Samenlevingsvraagstukken zal in het komende jaar werken aan
een dusdanig profiel, dat zij:
- de beide opleidingen binnen Social Work effectief ondersteunt in de ontwikkeling van hun eigen profiel;
- een onderscheiden plek inneemt op de markt voor onderzoek op de volgende gebieden:
o Zorg en Welzijn in Wijk en Buurt;
o Profiel en Effectiviteit van de Nieuwe Professional;
o Kerken en Vrijwilligersorganisaties in de Civil Society;
- verder ontwikkeld kan worden op basis van een solide financieel fundament.
Aan de doorwerking van de binnen het Centrum verkregen kennis in het onderwijs is vormgegeven door het
leveren van een belangrijke bijdrage aan de integrale herijking van het curriculum van de verschillende opleidingen
binnen de academie. Verder wordt in verschillende onderdelen van het huidige curriculum expliciet aandacht
besteed aan centrale thema’s van het lectoraat, onder andere in het ‘Project Samenlevingsopbouw’ en de minor
‘Burgerkracht’.
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In de loop van 2013 zijn enkele belangrijke onderzoeken afgerond:
 het RAAK-onderzoek: ‘Netwerkondersteuning voor steunbehoevende burgers’;
 het onderzoek ‘Geven en nemen’;
 het onderzoek ‘Tijd voor elkaar’.
Belangrijke onderzoeken in de onderzoeksportefeuille in 2013 waren:
 de afronding van het RAAK-onderzoek ‘Netwerkondersteuning voor steunbehoevende burgers’;
 het onderzoek ‘Geven en nemen’ in samenwerking met Frion en RIBW Groep Overijssel;
 het onderzoek ‘Tijd voor elkaar’ te Utrecht;
 het promotie-onderzoek van Femmianne Bredewold;
 en enkele wat kleinere onderzoeken in opdracht van ZonMW en van het Gereformeerd Diaconaal
Deputaatschap.
In verband met het onderzoek heeft het Centrum de volgende symposia georganiseerd (in samenwerking met
verschillende partners):
 Studiedag ‘Het ideaal van christelijke vorming’, 6 februari 2013 te Amersfoort;
 ‘Netwerkondersteuning van A(lmere) tot Z(wolle)’, inleiding en voorzitterschap van de afsluitende conferentie
van het RAAK-publiek project ‘Netwerkondersteuning voor steunbehoevende burgers’ in de Pijler te Lelystad,
21 mei 2013;
 ZEG-Lectoratendag te Gouda, 7 november 2013.
Meer informatie is te vinden op www.samenlevingsvraagstukken.nl.
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Hoofdstuk 4

Studenten

Marketing en Communicatie
Beleid
Evenals in 2012 heeft de GH in 2013 de manier van studentenwerving verder ontwikkeld. De visie op de werving
van nieuwe studenten sluit goed aan bij de visie van overheid en politiek, dus van de samenleving: de juiste student
op de juiste plek. Eerlijke voorlichting vanuit de opleidingen speelt daarin een belangrijke rol. In afstemming met
decanen en studieloopbaanbegeleiders van het voortgezet en middelbaar onderwijs richt de GH onder leiding van
de afdeling Marketing en Communicatie de voorlichting zo optimaal mogelijk in. Het belang van de studiezoeker
staat daarbij voorop.
Geheel in lijn met de visie op werving van studenten heeft de GH in 2013 de website: www.gh.nl doorontwikkeld.
De website scoort op inhoud, bereikbaarheid, vormgeving en interactiviteit prima cijfers, zo blijkt uit de Benchmark
hbo-websites 2013, uitgevoerd door Strategy on Demand en ScienceGuide. Volgens dat onderzoek behoort de
website van de GH niet tot de (tot doel gestelde) top-10 van websites in het hoger onderwijs, maar toch staat gh.nl
met in totaal 71 punten in het ‘linker rijtje’. De afdeling Marketing en Communicatie heeft zich voor 2014 tot doel
gesteld om verbeteringen door te voeren op de onderdelen Social Media en Vormgeving, om zo toch richting de
top-10 te komen.
Activiteiten
In 2013 organiseerde de Gereformeerde Hogeschool vijf open dagen en open avonden voor potentiële studenten.
Daarnaast heeft een groot aantal belangstellenden gedurende het studiejaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om een proefstudie- of meeloopdag te volgen. Ook hebben GH-studenten bij belangrijke (christelijke)
evenementen als de EO-jongerendag, het Flavorfestival, Festival 316, het Vecht Gospel Festival en Opwekking
voorlichting gegeven over de verschillende opleidingen. Daarnaast heeft de GH in 2013 op beperkte schaal
studenten geworven in Duitsland.
De GH participeerde in 2013 actief in de ‘Zwolse Acht’, een samenwerkingsverband tussen de Zwolse hbo- en mboinstellingen en de Gemeente Zwolle. De werkgroepen die onder de Zwolse Acht vallen hebben tot doel Zwolle als
studiestad te promoten, bijvoorbeeld met de organisatie van Studiebeurs Zwolle en de introductieweek voor alle
Zwolse studenten, de BRUISweken; meer info daarover vindt u op www.bruisweken.nl.
Aansluiting met vo en mbo
In nauw contact met decanen en studieloopbaanbegeleiders in het voortgezet en middelbaar onderwijs wordt
bekeken hoe de aansluiting op de GH verbeterd kan worden. Daar zijn zowel medewerkers van de opleidingen als
van de afdeling Marketing en Communicatie bij betrokken. In de voorlichting proberen we studenten gericht te
benaderen voor het opleidingstraject dat het best past bij hun vooropleiding.
Verschillende opleidingen bieden mbo-studenten de mogelijkheid voor een versneld traject. De Pabo biedt mbostudenten de mogelijkheid om plaats te nemen in een ‘digiklas’, waarin ze worden bijgeschoold op het gebied van
taal, rekenen en de zaakvakken en tevens de mogelijkheid hebben om alvast toetsen te doen. Ook bij de opleiding
HBO-V is er op het gebied van aansluiting met vooropleidingen nauw contact met ‘toeleverende scholen’, waar veel
van onze verpleegkundestudenten vandaan komen. Binnen de afdeling Social Work werpt de ‘brugmodule’ voor
mbo-studenten steeds meer zijn vruchten af. In het voorjaar van 2013 is deze brugmodule aangeboden, met
succes. Deelnemers vanuit het mbo hebben deze module afgesloten met een capaciteitentest. Deze studenten zijn
in september goed voorbereid gestart met hun hbo-studie SPH of MWD.
Keuzejaar
In september 2013 is de tweede lichting van het Keuzejaar gestart. Het Keuzejaar is bedoeld voor studenten die
graag met mensen willen werken (de beroepenvelden van de GH), maar het nog lastig vinden om te bepalen wat
de juiste studie is. Het eerste half jaar is een oriënterende kennismaking met alle studies die de GH aanbiedt. In
februari maakt de student zijn definitieve keuze en stroomt in bij de Pabo, SPH, MWD, HBO-V of GPW. Onderdeel
van het Keuzejaar is ook een drietal werk-studieweken in Roemenië.
Voordat een student in het Keuzejaar kan starten is er een uitvoerig intakegesprek en een screening.
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Met behulp van de variant Keuzejaar krijgen de studenten meer tijd om gefundeerd hun definitieve keus te maken.
Voor de hogeschool van belang omdat daarmee de kans groter is dat uitval voorkomen wordt. Afgelopen jaar zijn
we met een groep van 26 studenten gestart. Eind 2013 heeft een inhoudelijke evaluatie plaatsgevonden over onder
meer de aansluiting met de verschillende opleidingen. Hoewel het opstarten van het Keuzejaar wat tegenslagen
kende, zijn de reacties van de studenten van zowel de eerste lichting als de lichting van 2013 positief. Qua
aansluiting zijn er vanuit de opleidingen (met name vanuit de HBO-V) nog wel verbeterpunten. Die punten worden
meegenomen in de vormgeving van het programma dat in 2014 zal starten. Het Beleidsoverleg van de GH heeft aan
de hand van het evaluatierapport eind 2013 unaniem besloten de pilot ‘Keuzejaar’ voort te zetten voor in elk geval
het jaar 2014/2015.
Studiekeuzegesprekken – intakegesprekken
Met het oog op het terugdringen van de uitval vonden ook in 2013 intakegesprekken plaats met instromende
studenten. Basis voor dit gesprek vormt de motivatie van studenten zoals zij die bij hun inschrijving aangeven. De
vragenlijst bij de inschrijving draagt ertoe bij dat er een goede voorspelling van de geschiktheid van de student kan
worden gedaan als het gaat om de voorgenomen studie. De welkomdag in juni 2013 speelde in dit proces een
belangrijke rol. Een groot deel van de eerstejaars GH-studenten voerde op die dag een motivatiegesprek met de
propedeusecoördinatoren. Daarnaast bood de welkomdag de nieuwe GH-studenten de gelegenheid om alvast
kennis met elkaar te maken. Met in principe alle studenten die zich na de zomervakantie aanmelden is een
motivatie-intake gesprek gevoerd.

Ontwikkeling totaal aantal studenten
Aantal studenten per 1 oktober per opleiding:
Pabo
Voltijd
Deeltijd
HBO-V
Voltijd
Deeltijd
MWD
Voltijd
Deeltijd
SPH
Voltijd
Deeltijd
GPW
Voltijd
Deeltijd
GL2
Deeltijd
GL1
Deeltijd
Keuzejaar
Voltijd
Totaal

2013
507
72

2012
512
77

2011
510
88

2010
525
97

2009
531
101

335
80

266
39

225
25

213
30

221
24

207
34

186
30

175
40

145
51

139
52

227
24

174
29

172
35

173
29

187
33

52

48

38

29

22

42

47

46

55

65

14

17

21

14

6

0

7

6

12

15

26

28

-

-

-

1620

1460

1381

1373

1396
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In 2013 zien we een forse stijging (bijna 11%) in het totale studentenaantal van de GH. Het studentenaantal
passeerde in 2012 de grens van 1400 studenten. Dat was sinds 2007 niet meer gebeurd. In 2012 spraken we de
ambitie uit om door te groeien naar tenminste 1500 studenten in 2016. Dat aantal is reeds in 2013 ruimschoots
gehaald! Met 1620 studenten konden we in oktober 2013 opnieuw een record vaststellen: niet eerder studeerden
er zoveel studenten aan de GH. Hoewel landelijk gezien de hogescholen gemiddeld genomen een stijging in de
aanmeldingen hadden, is de groei bij de GH opmerkelijk te noemen. Een groei waar we vanzelfsprekend dankbaar
voor zijn! We ambiëren voor 2014 en volgende jaren een instroom van tenminste 525 nieuwe studenten.

Ontwikkeling studenteninstroom
Instroom studenten in de propedeutische fase (eerste keer hoger onderwijs)
Pabo
Voltijd
Deeltijd
HBO-V
Voltijd
Deeltijd
MWD
Voltijd
Deeltijd
SPH
Voltijd
Deeltijd
GPW
Voltijd
Deeltijd
GL2
Deeltijd
GL1
Deeltijd
Keuzejaar
Voltijd
Totaal
Voltijd
Deeltijd

2013
166
22

2012
142
23

2011
159
25

2010
179
37

2009
177
38

124
54

100
19

94
10

64
12

58
7

71
14

67
5

73
10

48
17

55
14

93
6

66
5

61
14

54
14

62
11

22
13

18
20

15
10

12
15

12
18

1

3

7

2

2

0

1

1

2

10

26

27

-

-

-

502
110

420
76

402
77

357
99

364
100

In 2013 zien we zowel een stijging in de instroom van voltijdstudenten als van deeltijdstudenten, bij elkaar 23% ten
opzichte van 2012. Sinds 2008 is het totale aantal nieuw ingeschreven studenten gestegen. Nadere analyse van de
instroom leert dat vooral bij de Pabo, bij SPH en bij de HBO-V een forse toename van het aantal nieuwe studenten
te zien is. Bij MWD, GPW en het Keuzejaar is de instroom nagenoeg gelijk gebleven.
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Bindend afwijzend studieadvies
Uit de jaarverslagen van de examencommissies blijken de volgende aantallen:
Bindend afwijzend studieadvies
2012- 20112013
2012
HBO-V vt
1
9
HBO-V dt
10
3
Pabo vt
19
6
Pabo dt
1
6
Pabo Universitair
1
Pabo Onderwijs
10
5
Assistent
Pabo VWO route
2
Pabo Opleiden in
0
3
de School
GPW vt
1
1
GPW dt
0
2
SPH vt
6
5
SPH dt
1
1
MWD vt
6
5
MWD dt
1
2
Totaal
45
43

20102011*
12
3
10
3

2010

2009

2008

3

13

16

23

24

23

1
2
1
0
0
1
36

4

4

2

9

8

34

7

6

23

46

55

98

*: de cijfers zijn niet helemaal vergelijkbaar met de voorgaande jaren omdat ervoor gekozen is deze cijfers op te nemen in de
jaarverslagen van examencommissies per studiejaar; en niet meer, zoals voorheen, per kalenderjaar.

Het totaal aantal bindende afwijzende studieadviezen is vergelijkbaar met de twee voorgaande studiejaren, terwijl
overigens de instroom de laatste twee jaren hoger was. Bij bijna al deze adviezen gaat het om studenten die de
propedeuse nog niet hebben behaald. Het beleid is er op gericht in het eerste jaar scherp te selecteren. Als er
sprake is van een negatief bindend studieadvies wordt - indien door de student gewenst - studiekeuzebegeleiding
geboden bij het zoeken naar een andere studie of begeleiding in de richting van een baan. Met deze selectie in de
propedeuse wordt beoogd de uitval in hogere jaren te reduceren.
Bij de Onderwijs Assistent-route in de Educatieve Academie is het aantal BSA’s toegenomen. Er is een sterk
vermoeden dat dat samenhangt met verandering van het curriculum. Voorheen kregen de studenten in de
propedeuse nogal wat vrijstellingen. In de nieuwe Onderwijs Assistent-route moeten zij ook daadwerkelijk 45
punten halen. Maar vaak hangt het BSA op bijvoorbeeld de Cito-toetsen en nadere analyse wijst er op dat er meer
mensen de Cito-toetsen niet gehaald hebben. Overigens verdwijnt route Onderwijs Assistent volgend jaar.

Handicap en studie
In het verslagjaar is verder uitvoering gegeven aan het in 2006 vastgestelde instellingsplan Handicap en Studie van
de GH. Het plan is gericht op het verder terugdringen van belemmeringen op de Gereformeerde Hogeschool voor
studenten met een functiebeperking. Het bevat een knelpuntenplan, een voorlichtingsplan en een beleidsplan.
Zodra er sprake is van studeren met een beperking vindt een intakegesprek plaats met gebruikmaking van het
vastgestelde intakeformulier. Bij deze intake zijn de coördinator en de interne contactpersoon die zich bezig houdt
met de begeleiding van studeren met een beperking aanwezig.
Vanuit de intake komt een helder studieadvies en maken we als opleiding duidelijk waar het spannend kan worden
in het te volgen studietraject. De dossiers moeten goed worden bijgehouden.
Bij de gebruikerstoets ‘Studeren met een handicap 2013’, gehouden onder de kleinere hogescholen (21
hogescholen), eindigde de Gereformeerde Hogeschool op de tweede plaats. Een mooie score!
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In de collegezaal worden colleges opgenomen op video zodat ook studenten met een functiebeperking deze thuis
kunnen volgen.
Momenteel wordt gekeken naar mogelijkheden om een dyslexietest binnen de eigen school af te nemen.

Alumni
In het alumnibeleid hanteert de Gereformeerde Hogeschool het uitgangspunt een levenslange relatie te willen
onderhouden met iedere alumnus. Deze relatie moet voor de alumni een meerwaarde hebben op kennis- en
netwerkniveau. Bij het afstuderen ontvangt de gediplomeerde een cadeau; een onderdeel daarvan wil de blijvende
relatie tussen GH en de alumnus ondersteunen.
De GH heeft voor een decentraal alumnibeleid gekozen dat vanuit de verschillende opleidingen/academies wordt
ingevuld. De opleidingen werken aan het optimaliseren van de registratie van de alumni en de overgang naar het
contact met alumni via met name sociale media.
De verschillende opleidingen organiseren jaarlijks een congres of workshop voor alumni.
SPH & MWD
 Bijeenkomst tijdens GH Open over ‘netwerken’. Hiervoor is een spreker uitgenodigd. Deze bijeenkomst is
georganiseerd door het alumnibestuur (5 alumni + docent).
 Enkele alumni zijn ingezet tijdens voorlichting studenten Keuzejaar.
 Enkele alumni zijn ingezet in het onderwijs voor mentoraat aan eerstejaars studenten i.v.m. het grote aantal
eerstejaars studenten (en minder vierdejaars). Ook zijn twee alumni die na HBO-V een master hebben gedaan
ingezet bij het beoordelen van een afstudeeronderzoek.
 Deze alumni bereiken we door de LinkedIn-pagina voor alumni van Social Work. Zowel docenten als alumni
plaatsen hier af toe iets op.
GPW/GL
 Alumni worden uitgenodigd voor de integratiedagen / congressen die door de opleiding worden
georganiseerd. In 2013 was het thema van de integratiedag ‘In de ban van de Ring’.
 Enkele alumni zijn ingezet bij mentoraat aan eerstejaars studenten.
Pabo
 in het verslagjaar organiseerden we een reünie voor alumni, die we zeer geslaagd kunnen noemen.
HBO-V
 De HBO-V heeft contact met alumni, met name individueel of in kleine verbanden. Daarbij valt te denken aan
participatie in audits en accreditaties. Het kritisch meelezen in module-inhouden, het verzorgen van gastlessen
en lotus zijn tijdens toetsing. Daarnaast het deelnemen in symposia of het leveren van een bijdrage aan een
artikel of PR-materiaal in de vorm van video’s en aanwezigheid op open dagen. Hier wordt ook altijd direct en
enthousiast vorm aan gegeven. De band met alumni is sterk, men draagt de GH een warm hart toe. De alumni
lijken minder de behoefte te hebben aan grootschalig georganiseerde bijeenkomsten voor alumni. In 2014 zal
daarom met een aantal alumni gekeken worden wat hun wensen zijn en op welke wijze de academie dit vorm
kan geven.

44

Hoofdstuk 5

Personeel

Personeelsbeleid
Algemeen
De GH kenmerkt zich de afgelopen jaren door een goede kwaliteit van onderwijs. Dat onderwijs wordt vooral
vormgegeven door alle medewerkers die werkzaam zijn bij de GH. We zijn ons er goed van bewust dat we de
doelen die we ons hebben gesteld alleen kunnen halen als alle medewerkers zich daar gezamenlijk voor inspannen.
Dat vraagt om professionals die zich willen verbinden aan de GH-missie en -doelstellingen en die zich willen blijven
ontwikkelen. Vanwege allerlei met name externe omstandigheden wordt een groot beroep op de professionaliteit
en inzet van onze medewerkers gedaan. Er wordt veel van ieder gevraagd. Ondanks dat wil de GH graag een goede
en aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. Dat gaat niet vanzelf en daarom is het sociaal beleid een punt dat
blijvend de aandacht vraagt.
Vanuit HR-doelstellingen vinden we het belangrijk dat medewerkers hun door God gekregen talenten verder
kunnen ontwikkelen. Professionaliseringsbeleid heeft daarom in 2013 hoog op de agenda gestaan. Door
organisatie- en medewerkerontwikkeling aan elkaar te verbinden kunnen we vorm geven aan onze ambities zoals
beschreven in het Strategisch Plan 2013-2016. Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van een hogeschoolbreed
Professionaliseringsplan (zie hierover verder de paragraaf ‘Professionalisering’).
Ook de bestrijding van het oplopende ziekteverzuim in de laatste jaren heeft ruim de aandacht gehad. Het is
onderdeel van het integrale Arbobeleid zoals dat in de afgelopen jaar is ontwikkeld (zie hierover verder de
paragraaf over Arbozaken).

Personeelsbestand: 2013 in cijfers (peildatum 31 december 2013)
Jaar
Aantal medewerkers

2013
214

2012
209

2011
217

2010
234

2009
246

Het aantal medewerkers in vaste of tijdelijke dienst is iets gestegen vergeleken met het vorige jaar. Dat geldt ook
voor het aantal fte (zie volgende tabel). De oorzaak daarvoor moet worden gezocht in het hogere aantal
ingeschreven studenten.
Op peildatum 31 december 2013 waren er 10 medewerkers in dienst via Randstad Payroll Solutions. Gezamenlijk
hadden zij een formatie van 4,6 fte. Op hetzelfde moment in 2012 waren dat 8 medewerkers met een totale
formatie van 2,9 fte.
De verdeling fulltime/parttime in fte 2009-2013
Omvang dienstverband
Fulltime
>= 75% en < 100%
>= 50% en < 75%
> 0% en < 50%
Totaal

2013
59
24,6
40,9
14,1
138,6

2012
63
24,6
32
15,7
135,3

2011
63
23,66
34,62
16,13
137,41
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2010
72
22,35
41,18
15,4
150,9

2009
70
29,6
35,6
18,6
153,80

Verdeling fulltime/ part-time in percentages 2009-2013
60,0
50,0
40,0
Fulltime
>=75% en <100%

30,0

>=50% en <75%
20,0

>0% en <50%

10,0
0,0
2013

2012

2011

2010

2009

Het aantal fulltimers zien we door de jaren heen langzaam dalen. De oorzaak van de daling ten opzichte van 2012
ligt met name in het feit dat oudere medewerkers ervoor hebben gekozen minder te gaan werken. Nieuwe
medewerkers zijn vooral aangenomen in de categorie 50%-75%.
In de gemiddelde omvang van de dienstverbanden is niets gewijzigd ten opzichte van een jaar geleden.
De gemiddelde werktijdfactor per medewerker is nog steeds 0,65 fte.
Verhouding man-vrouw in percentages

2013
2012
2011
2010
2009

Onderwijs Beheer Personeel
incl. management
m/v
30/70
35/65
39/61
42/58
40/60

Onderwijzend
personeel
m/v
44/56
49/51
48/52
50/50
50/50

Totaal
m/v
39/61
44/56
45/55
47/53
46/54

De trend die begon in 2007, namelijk dat het vrouwelijk deel van het personeelsbestand groter is dan het mannelijk
deel, zette zich in 2013 weer verder voort. Dit is een trend die te zien is in het hele hoger beroepsonderwijs (bron:
werkgeversspiegel ABP 2013), maar de GH feminiseert iets sterker. De oorzaak daarvoor lijkt te vinden in het feit
dat de GH alleen studies aanbiedt in de onderwijs, zorg en welzijn, waar juist ook veel vrouwen werkzaam zijn.
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Leeftijdsopbouw personeel GH
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De gemiddelde leeftijd over 2013 bedroeg ruim 46 jaar. Dat betekent een hele lichte stijging ten opzichte van 2012
toen de gemiddelde leeftijd bijna 46 jaar was. Wat opvalt is het relatief oude mannelijke personeelsbestand binnen
het onderwijzend personeel en het relatief jonge vrouwelijke personeelsbestand binnen dezelfde categorie.
Wat niet uit de grafiek is te zien, maar wat wel een bijzonder en frappant feit is, is dat de gemiddelde leeftijd van
het OP en het OBP/MT precies even hoog is.
De gesprekscyclus Beoordelen & Belonen
De tweejaarlijkse gesprekscyclus bestaat uit een functioneringsgesprek, een of meerdere
voortgangsgesprekken en een beoordelingsgesprek. Het is beleid dat elk jaar òf een functioneringsgesprek, òf een
beoordelingsgesprek plaatsvindt. Door onder andere de reorganisatie en de vele managementwisselingen zijn deze
gesprekken in de jaren 2010 t/m 2012 niet op alle afdelingen even structureel gevoerd. Vanaf studiejaar 2013-2014
is de draad weer opgepakt en zijn veel gesprekken gevoerd dan wel gepland. Een jaar binnen de gesprekscyclus
loopt van september t/m augustus. Dat betekent dat over het studiejaar 2013-2014 op peildatum 31 december
2013 de planning nog in volle gang is.
Zowel de logistiek m.b.t. registratie als ook de registratie zelf bevindt zich nog in een verbeteringsfase, daarom is
het nog niet mogelijk een betrouwbare rapportage op te nemen.
Een peiling geeft aan dat ongeveer 1/3 van de te voeren gesprekken op peildatum 31 december 2013 gehouden is.
De gesprekken worden positief beoordeeld, alle teams scoren hoger dan in 2011.

Arbobeleid
Ziekteverzuim en begeleiding
De Gereformeerde Hogeschool hanteert een ziekteverzuimbeleid met als voor de hand liggend motto ‘voorkomen
is beter dan genezen’. De individuele medewerker en zijn of haar leidinggevende zijn gezamenlijk verantwoordelijk
voor preventieve maatregelen om ziekte zoveel als mogelijk te voorkomen. De gesprekscyclus is daarbij het meest
aangewezen instrument. Het arbeid-gerelateerde zorgpakket Livvit (van Zilveren Kruis Achmea) wordt vaak ingezet,
zowel preventief als curatief.
Het ziekteverzuim is ten opzichte van 2012 gedaald en weer op een voor de GH gebruikelijker niveau terecht
gekomen. Met name het verzuimpercentage onder de vrouwen is sterk gedaald. Een aantal langdurig zieken heeft
gelukkig het werk weer op kunnen pakken. Het verzuim onder de mannen is licht gestegen. De oorzaak ligt in
langduriger verzuim van de mannen.

47

Ziekteverzuimgegevens GH (in %)
Ziekteverzuimpercentage

2013

2012

2011

2010

2009

mannen

3,3

2,1

2,6

4,5

2,6

vrouwen

5,5

9,0

5,8

5,7

4,5

totaal

4,3

5,2

4,1

5,1

3,5

In mei 2013 heeft het jaarlijkse Sociaal Medisch Overleg plaatsgevonden tussen de Arboarts, de diverse
leidinggevenden en de manager P&O. Tijdens dit overleg worden medewerkers die langdurig of frequent
verzuimen (frequent is meer dan 3x per jaar, ongeacht de ziekteduur) besproken, met als doel het onderling
afstemmen of afspreken van activiteiten die gericht zijn op re-integratie. Ook wordt overlegd over algemene
preventieve maatregelen om ziekteverzuim te voorkomen of te verminderen.

Arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden
Algemeen
Het arbeidsomstandighedenbeleid is gericht op optimale arbeidsomstandigheden, zodat de veiligheid en de
gezondheid van de medewerkers van de Gereformeerde Hogeschool zo veel mogelijk worden gewaarborgd en
bevorderd. De motivatie daarvoor is tweeledig. De GH wil een goede werkgever zijn en is daarnaast gebaat bij
gezonde en vitale medewerkers.
De Arbocommisie die in 2012 is ingesteld heeft in 2013 vier maal vergaderd. Doel van de Arbocommissie is het
integraal verder ontwikkelen en uitwerken van de thema’s arbeidsomstandigheden, veiligheid en duurzaamheid.
Op de agenda stonden met name de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), het plan van Aanpak behorend bij de
RI&E, de Health Check en crisismanagement.
Risico Inventarisatie & Evaluatie
De RI&E is in 2013 in hoofdzaak door de beide preventiemedewerkers uitgevoerd, maar wel in nauwe
samenwerking met een arbeidsdeskundig adviseur van Achmea Vitale. De RI&E is door Achmea Vitale getoetst en
akkoord bevonden. De MR heeft er mee ingestemd. Naar aanleiding van de RI&E is een plan van aanpak opgesteld
dat in de komende jaren wordt uitgevoerd. De belangrijkste conclusies uit de RI&E waren dat veel zaken op het
gebied van arbeidsomstandigheden al goed zijn geregeld. Sinds de vorige RI&E zijn vrijwel alle risico’s aangepakt en
opgelost, wat betekent dat de arbeidsomstandigheden de afgelopen jaren duidelijk zijn verbeterd. Dat wil niet
zeggen dat er geen verbeterpunten zijn. Met name op beleidsniveau zijn zeker nog verbeteringen te behalen.
Beleid kan nog beter worden geborgd en moet worden gemoderniseerd. Kort gezegd is het zo dat veel goed wordt
gedaan maar dat het nog beter kan worden vastgelegd in beleidsstukken. Dit wordt gestructureerd opgepakt vanuit
de Arbocommisie.
Health Check en persoonlijke leefstijl coaching
In oktober 2013 heeft een Health Check onder medewerkers, op vrijwillige basis, plaatsgevonden met extra
aandacht voor de punten zoals in de RI&E genoemd. Aan deze Health Check heeft 62% van de medewerkers
deelgenomen. Naar aanleiding van persoonlijke aandachtspunten m.b.t. gezondheid en leefstijl was het mogelijk
om coaching in te zetten. Van deze coaching hebben 50 medewerkers gebruik gemaakt. De coaching loopt door tot
in 2014.
Werkplekken controle
De interne werkplekonderzoeker is aan het eind van 2013 gestart met een check op alle werkplekken binnen de
hogeschool. Rapportage vindt plaats in 2014. Verder is tot een onderzoek besloten naar beleefde werkdruk. Het
onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Integron, in het eerste kwartaal van 2014.
Livvit
Het arbeidsgerelateerde pakket Livvit draagt ook bij aan goede arbeidsomstandigheden. In totaal is er in 2013 30
keer gebruik van gemaakt. De meest ingezette interventie is kortdurende psychologische zorg (10 keer) en er is
taxivervoer ingezet voor 5 medewerkers die door hun lichamelijke toestand tijdelijk niet in staat waren de woonwerkafstand zelfstandig af te leggen. Er is 4 keer gebruik gemaakt van de driedaagse leefstijltraining en 2 keer is
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met succes zorgbemiddeling ingeschakeld zodat onderzoek of behandeling eerder plaats kon vinden dan
oorspronkelijk gepland was. Voor 3 medewerkers is preventieve coaching ingezet m.b.t. hun belastbaarheid. De
overige interventies betroffen eenmalige individuele activiteiten. De Health Check met het aansluitende
coachingsprogramma is ook volledig vanuit Livvit bekostigd.
Vanuit het pakket Livvit was het ook weer mogelijk om beeldschermbrillen gedeeltelijk te bekostigen.
Bedrijfsarts
In het kader van ziekteverzuim zijn in 2013 in totaal 13 medewerkers door de bedrijfsarts begeleid. Dat is een
duidelijke afname ten opzicht van 2012, toen 20 medewerkers werden begeleid. Dat is in lijn met het gedaalde
ziekteverzuimpercentage. Bij 8 van hen was sprake van verminderde psychische belastbaarheid waarvan het bij 4
van hen deels ook arbeid gerelateerd was. Bij de overige 4 medewerkers was het volledig privé-gerelateerd .
In 2013 heeft 1 medewerker een gedeeltelijke WIA-uitkering aan moeten vragen en ook toegewezen gekregen.
Medewerkerstevredenheidonderzoek (MTO)
Tweejaarlijks wordt de tevredenheid van medewerkers gemeten binnen de hogeschool. In 2013 heeft het MTO
plaatsgevonden in mei. De respons was 60%. Dat is voldoende voor een goed beeld maar wel 10% minder dan in
2011.
Over het algemeen zijn de scores positief. Vooral waar het gaat om de algemene tevredenheid, waardering van
sfeer en collegialiteit zijn de scores hoog en ook hoger dan in 2011. Dat geldt ook voor de vragen over de identiteit.
Ook vinden de respondenten de identiteit voldoende merkbaar in het leidinggeven.
De scores met betrekking tot tijd- en werkdruk verdienen de aandacht. 25,7% van de vrouwen vindt de werkdruk
niet acceptabel (50% wel), tegenover 25,4% van de mannen.
Daarentegen zijn de scores met betrekking tot zelfsturing hoog te noemen. Er is een hoge waardering voor de
ruimte die er is om de eigen werkzaamheden vorm te geven en de invloed die medewerkers kunnen hebben op de
planning. De gevoelens rond de informatievoorziening m.b.t. kwaliteitszorg en de opvolging van de uitkomsten van
kwaliteitsonderzoek scoren weer wat lager en vormen daarmee een punt van aandacht.
De scores over de tevredenheid over voorzieningen en diensten zijn goed en ronduit hoog scoren de conciërges, de
receptie en de mediatheek. Ten opzichte van 2011 vallen systeembeheer (van 3,44 naar 3,70) en Marketing &
Communicatie (van 3,29 naar 3,74) positief op. 38% van de medewerkers is tevreden over de huisvesting van de
GH, 30% is ontevreden, waarbij de huisvesting (nog) niet aan de standaarden voldoet. De resultaten van het MTO
zijn in de vorm van een Algemeen rapport medewerkersenquête 2013 op intranet geplaatst (november 2013). De
GH overweegt zich voor het volgende MTO aan te sluiten bij het MTO van Integron (Zestor).

Scholing en promotietrajecten
Een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid is professionalisering. Het is een structureel onderwerp van
gesprek in de beoordelingscyclus, en uiteraard wordt er ook buiten die cyclus over gesproken. In 2013 is ruim
€ 175.000 (alleen out of pocket kosten) geïnvesteerd in het op peil houden en uitbreiden van kennis en
vaardigheden van medewerkers. Dat is minder dan in 2012 toen € 342.00 werd geïnvesteerd, maar meer dan in
2011 toen er € 140.000,- is geïnvesteerd.
In het kader van de Prestatieafspraken is uitgebreid gesproken over het opleidingsniveau van het docerend
personeel. De afspraak is dat in 2016 minimaal 70% van hen een opleiding op masterniveau of hoger heeft.
Opleidingsniveau onderwijzend personeel GH
aantal
%
HBO
36
26,7%
HBO +
17
12,6%
HBO master
14
10,4%
WO master
60
44,4%
WO promotie
8
5,9%
Op de peildatum 31 december 2013 was het percentage docenten met minimaal een master 61%. Dat is nog
hetzelfde percentage als in 2012. Dat komt omdat het totaal aantal docenten meer is gestegen dan het aantal
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docenten met minimaal een masterniveau. In absolute zin zijn er meer masters (+ 3) en gepromoveerden (+ 1). Op
datum 31 december 2013 volgen 11 medewerkers een masteropleiding en 5 medewerkers zijn bezig met een
promotietraject. Bij werving van nieuw personeel voor de opleidingen wordt het beschikken over een master als
criterium voor selectie gezien. Verwacht wordt dat het percentage 70% masterniveau net gehaald kan worden.
Het team van de academie Health Care volgde een studiedag over het nieuwe beroepsprofiel bachelor Nursing
2020. Dit nieuwe profiel vormt de basis voor het landelijke nieuwe opleidingsprofiel dat ontwikkeld wordt lopende
het jaar 2014. In 2014-2015 wordt het curriculum daar verder op aangepast. Eén docent volgt de master
Onderwijskunde aan de Open Universiteit. Een andere docent is gestart met de Master Leren en Innoveren. Eén
collega zit in het laatste jaar van de Master Verplegingswetenschappen, een ander is daar net mee gestart en een
andere collega is in het laatste jaar van de Master Onderwijskunde.
Een andere collega is gestart met de Master Evidence Based Nursing. Ook worden vooropleidingen gevolgd als
aanloop naar een masterstudie.
Naast de individuele professionalisering heeft iedere docent studiedagen en symposia bezocht met betrekking tot
het eigen expertisegebied. Twee medewerkers binnen de onderwijs- en managementondersteuning zijn bezig met
een studie Office Management. In samenwerking met de academie Social Work & Theologie is een lid van de
kenniskring van het lectoraat Zorg & Zingeving bezig met een promotietraject.
Binnen de Educatieve Academie zijn drie medewerkers bezig met een Masterstudie en twee met een
promotieonderzoek. Ook dit jaar zijn er weer zes dagen beschikbaar gesteld voor het op peil houden en verhogen
van de begeleidingsvaardigheden van studieloopbaanbegeleiders. Daarnaast waren zeven dagen gereserveerd voor
professionalisering van alle medewerkers. Deze dagen werden gebruikt om nieuwe onderwijskundige inzichten
gerelateerd aan de eigen werkzaamheden in te brengen in de organisatie. Naast deze activiteiten kwam de
persoonlijke ontwikkeling aan de orde in de leerteams: groepen van drie tot vier medewerkers die werken aan hun
gezamenlijke competentieontwikkeling. De supervisoren hadden in 2013 drie bijscholingsdagen. Een deel van de
collega’s participeerde in kenniskringen, samen met het werkveld, met het oog op nieuwe kennisontwikkeling
gericht op schoolinnovatie. Tenslotte bezochten alle vakgroepen symposia en congressen gericht op het eigen
vakgebied.
In de academie Social Work & Theologie heeft een docent een master Begeleidingskunde afgerond. Daarnaast zijn
drie docenten bezig aan of in 2013 gestart met een masterstudie: een master Social Work, een master Teaching
and learning in Higher Education en een master Contextuele Hulpverlening. Ook waren/zijn vier docenten bezig
met een promotiestudie en heeft in 2013 één van de docent-onderzoekers haar promotiestudie succesvol
afgerond.
Eén van de docenten volgt een hbo-studie Contextueel pastoraat, één docent een cursus Coaching en er werden
door docenten verschillende leergangen en congressen bezocht. Deze waren met name gericht op een verdieping
van de eigen discipline of gericht op praktijkgericht onderzoek en onderwerpen die te maken hebben met de
WMO.
Aan alle docenten en onderzoekers van de academie is een cursus SPSS aangeboden, hier hebben ongeveer 20 van
hen aan meegedaan. Ook zijn er bijeenkomsten georganiseerd rondom het maken van toetsplannen (een
verantwoording van de toets inclusief een toetsmatrijs) onder leiding van een onderwijskundige.
Binnen de facilitaire dienst zijn diverse medewerkers actief bezig met hun persoonlijke ontwikkeling. Onderdeel
hiervan kan zijn een extern loopbaantraject, met als doel heroriëntatie op de persoonlijke loopbaanontwikkeling.
Een aantal medewerkers volgt een meerjarige opleiding. Daarnaast zijn er enkele trainingen en cursussen gevolgd
met als doel het op pijl houden van het kennisniveau.
Het managementteam heeft het in 2011 gestarte traject voor leiderschapsontwikkeling ook in 2013 voortgezet.
De meeste afspraken voor scholing en deskundigheidsbevordering worden vastgelegd in de gesprekscyclus
Beoordelen en Belonen en op basis daarvan meegenomen in de begroting of waar mogelijk gefinancierd vanuit een
lerarenbeurs.
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Inschrijving personeelsleden
In 2013 volgde één medewerker (met een klein contract) van de GH (een mentor van MWD) de opleiding GPW. In
2012 stond geen enkele medewerker ingeschreven bij een van de opleidingen van de GH.
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Hoofdstuk 6

Kwaliteitszorg

In het Instellingsplan 2013-2016 staat over het kwaliteitsbeleid o.a. de volgende passage: “De Gereformeerde
Hogeschool is een centrum van kennis. We leveren vanuit onze identiteit op relevante, inspirerende en
professionele wijze een bijdrage aan de ontwikkeling van (jonge) mensen, ontplooiing van talenten, welzijn en
sociale samenhang. We leiden studenten op en onderzoeken de beroepspraktijk in de sectoren onderwijs, zorg,
welzijn en theologie, management en bestuur. Volgend op opleiding en onderzoek bieden we
kennisdienstverlening, voornamelijk in de vorm van (na)scholing. Wij verbinden onze expertise met de expertise
van nationale en internationale partners, om samen te werken aan vernieuwing en verbetering van de
beroepspraktijk.”.
Onder het thema Kwaliteit zijn in het Instellinsplan volgende doelen geformuleerd:
Thema 2: Kwaliteit
20.
het huidig niveau van de onderwijskwaliteit te handhaven (op hogeschoolniveau) en te versterken op
onderdelen binnen de sectoren; het kwaliteitsbeleid uit te werken vanuit de verschillende
stakeholdersperspectieven;
21.
het niveau van het kwaliteitszorgsysteem van het onderzoek te verhogen naar de standaarden van het
VKO, inclusief daarmee verbonden samenwerking met nationale en internationale partners;
22.
de internationale inbedding van het onderzoek te versterken; het vigerende internationaliseringsbeleid
van de opleidingen voort te zetten;
23.
de samenhang tussen de lectoraten te versterken door de vormgeving van een
hogeschoolonderzoeksprofiel;
24.
de samenhang tussen onderzoek, opleiding, advies en nascholing te versterken door meer combinaties van
docenttaken en onderzoekstaken vorm te geven;
25.
ondernemerschapsonderwijs aan te bieden toegespitst op het functioneren in publieke sectoren en
binnen (grotendeels) publieke vormen van bekostiging;
26.
een GH-professionaliseringplan op te stellen met daarin aandacht voor actuele HRM-vraagstukken en de
nieuwe professionaliteit.
In dit hoofdstuk komen diverse aspecten van dit thema aan de orde.

Kwaliteitsresultaten: uitkomsten diverse basis-instrumenten
Nationale Studentenenquête
Ook in 2013 deed de GH mee met de Nationale Studentenenquête. De meeste resultaten van de NSE liggen ook in
2013 op een hoog tot zeer hoog niveau. Mee door deze resultaten werden de positieve kwaliteiten van de GH in
diverse HBO-rankings voor het voetlicht gebracht.
In de Prestatieafspraken met het ministerie van OCW is voor ‘Kwaliteit/excellentie’ een indicator gedefinieerd als
het percentage scores 4 en 5 op de NSE-vraag: ‘Hoe tevreden ben je over je studie in het algemeen’ voor de
voltijdstudenten. De GH heeft een norm van 80% afgesproken op deze indicator. Onderstaande tabel laat zien dat
deze waarden in de afgelopen jaar ruimschoots zijn gehaald. Hoewel de indicator alleen voltijdstudenten betreft
wordt ook in de deeltijdopleidingen boven de norm gescoord.
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Tevredenheid met studie in het algemeen
2013

2012

2011

VT 4+5

87%

88%

86%

DT 4+5

85%

82%

83%

norm in prestatieafspraken > 80%
Tabel 1 Prestatie-indicator Tevredenheid in het Algemeen (Voltijd)
De NSE kent themascores die een gemiddelde zijn van een aantal vragen rond dat thema. Deze score wordt gezien
als de meest robuuste en betrouwbare score rond dat thema.
In de volgende tabellen zijn op themascores de belangrijkste variabelen rond het curriculum en die de uitvoering
daarvan betreffen het resultaat in de jaren 2011-2013 weergegeven.

4,1000
3,9000
3,7000
3,5000
3,3000
3,1000
2,9000

2011

2,7000

2012

2,5000

2013

Tabel 2 Themascores in 2011-2013, voltijd
Zichtbaar wordt dat in 2013 een aantal relevante themascores weer hogere waarden heeft dan in de jaren
daarvoor. Vooral de stijging bij Toetsing/beoordeling en bij Studielast is verheugend. Verrassend is de groei bij het
thema Voorbereiding beroepsopleiding – een nog hogere score dan in 2012. Ook bij de deeltijd zijn de scores
stabiel en hoog (zie tabel 3 hieronder).
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5,0
4,0
3,0
2,0
2011
1,0

2012
2013

0,0

Tabel 3 Themascores 2011-2013, deeltijd. Bron: NSE 2011 - 2013
Kwaliteitssysteem
In 2012 is een grondige herziening van het kwaliteitssysteem van de opleidingen gestart, die in 2013 heeft geleid
tot een helder en samenhangend kwaliteitsbeleid, onder andere met het oog op het goed kunnen doorstaan van
een eventuele instellingsaudit van de NVAO. Belangrijk in het beleid was de introductie in 2012 van een
directiebeoordeling (van opleidingen en facilitaire/ondersteunende afdelingen) over de effectiviteit van het
kwaliteitssysteem van de opleiding/afdeling. De eerste effectueringen van dit beoordelingsinstrument stemmen tot
tevredenheid.
Veel aandacht is in 2013 gegeven aan het toetsbeleid van de opleidingen en het functioneren van de
Examencommissies ‘nieuwe stijl’. Externe invloeden speelden daarbij een belangrijke rol, onder andere de notitie
‘Vreemde ogen dwingen’ vanuit de Vereniging Hogescholen en nieuwe wetgeving als Kwaliteit in Verscheidenheid.
Accreditaties NVAO
In 2012 werden visitaties uitgevoerd bij de bachelor-opleidingen HBO-V, GPW, GL en voor de master-opleiding GL7.
De accrediteringsbesluiten voor die opleidingen zijn in 2013 ontvangen. Voor de opleiding MWD geldt dat deze
gevisiteerd is in 2013, en dat aanvraag voor accreditering bij de NVAO ligt.
In het voorjaar van 2013 is besloten vooralsnog af te zien van het doen van de instellingstoets Kwaliteitszorg van de
NVAO. Dat betekende wel dat voor de opleidingen HBO-V, GPW, GL en MWD aanvullende accreditering nodig was.
De voorbereidingen daarvoor zijn eind 2013 goed afgerond (onder andere in de vorm van een Zelfevaluatierapport
op de verschillende standaards die niet bij een beperkte beoordeling betrokken worden). In januari 2014 komt het
visitatiepanel van Certiked voor genoemde opleidingen op bezoek, en voor 1 april 2014 zal de rapportage bij de
NVAO zijn ingediend. De accreditatie is reeds in het najaar van 2013 aangevraagd (na overleg met de NVAO).

7

De opleiding M-GL is in 2013 beëindigd.
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Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek
Begin 2012 is het rapport van de VKO van de visitatie in 2011 ontvangen. Het kwaliteitssysteem voor onderzoek
kreeg het oordeel “voorwaardelijk gevalideerd”. Voor de verdere ontwikkeling van het kwaliteitszorgsysteem acht
de commissie het van belang dat een meer normatief kader ontstaat waarin concrete indicatoren voor kwaliteit en
prestaties zijn opgenomen. Bureau Kwaliteitszorg van de GH is betrokken bij dit verbetertraject en het beleid voor
het versterken van de relatie tussen onderzoek en opleiding en de samenhang tussen de verschillende lectoraten in
de GH. Ook is de afdeling betrokken geweest bij de audit van het lectoraat Zorg & Spiritualiteit (sinds september
2013 ‘Zorg & Zingeving’ genoemd) in maart 2013. In 2013 is gewerkt aan de voorbereiding van het controle-bezoek
van de VKO. Het controle-bezoek van de VKO staat gepland voor april 2014.
Er is inmiddels een gezamenlijk onderzoekpofiel ontwikkeld, mee ten behoeve van de samenwerking van de
lectoraten in een GH-kenniscentrum. Er is eveneens een kwaliteitshandboek Onderzoek ontworpen.

Kwaliteitsresultaten: waardering stakeholders
Medewerkers
Een van de ambities uit het Instellingsplan betreft de versterking van het lerend vermogen en kennisdeling. Ten
aanzien van deze ambitie blijkt nog een slag te maken, volgens de uitkomsten van de medewerker-enquêtes in
2011 en 2013. Er is aan dit thema gewerkt, onder andere door gezamenlijk te werken aan het opstellen van een
nieuw Strategisch Plan en een Uitvoeringsplan dat daarbij gemaakt is. Ook binnen de opleidingen is dit opgepakt.
Over het algemeen zijn de werkenden in het primair proces tevreden tot zeer tevreden over hun competenties, de
eigen ruimte in hun planning, de werksfeer en collegialiteit en de voorzieningen. Werkdruk en werkbelasting zijn
aandachtspunten.
Werkveld
Uit diverse bronnen blijkt dat ook in 2013 de kwaliteit van afgestudeerden positief gewaardeerd werd. Uit alumnionderzoeken en hearings komt naar voren dat de werkloosheid onder afgestudeerden iets is toegenomen, met
name bij afgestudeerden van de Pabo. Wel is opnieuw bevestigd, onder andere in de accreditatietrajecten van
HBO-V, MWD, GPW en GL, dat alumni in het werk waardering ondervinden voor de reflectieve vaardigheden die
naast de specifieke beroepscompetenties vanuit de opleiding zijn meegegeven.
Evaluaties van onderzoek en advies zijn overwegend positief.
Studenten
Zie o.a. boven bij NSE. De waardering van de studenten voor de GH komt pregnant naar voren in de ranking van
diverse GH-opleidingen binnen het hbo.

Kwaliteitsresultaten: diverse regelingen
Governance
In 2013 is de bijgestelde branchecode Governance door de Vereniging Hogescholen vastgesteld. Afgesproken is dat
de branchecode voor 2015 in de GH zal zijn geïmplementeerd.
Bezwaar en Beroep
In 2013 is een zaak voorgelegd aan het College van Beroep voor de Examens GH. Deze zaak is ontvankelijk
verklaard, en klager is in een aantal opzichten in het gelijk gesteld. In 2012 waren er geen zaken aan de orde
geweest bij het College van Beroep voor de Examens.
Er zijn geen zaken voorgelegd aan het College van Beroep Hoger Onderwijs.
Profileringsfonds
Er zijn in het jaar 2013 geen verzoeken om bijdragen uit het profileringsfonds ingediend.
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Privacyreglement
In 2012 is het ‘Privacyreglement GH’ herijkt en vastgesteld. In 2013 zijn op basis van dit reglement audits gehouden
naar de huidige stand van zaken op dit terrein. Er zijn geen ernstige tekortkomingen geconstateerd. Wel diende
een aantal instructies te worden aangepast, c.q. gemaakt.
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Hoofdstuk 7

Internationalisering

Beleid
Beleidsmatig is 2013 op het terrein van internationalisering te typeren als een jaar van voorbereiding op herziening
van het tot op heden geldende internationaliseringsbeleid van de GH.
Op basis van een analyse is vastgesteld dat het noodzakelijk is om een inhoudelijke verandering met betrekking tot
beleid en strategie op gang te brengen. De verandering gaat om het vormgeven en vaststellen van een eenduidiger
en helder hogeschoolbreed beleid en strategie ten aanzien van internationalisering voor de komende planperiode
(2013-1016). Uitgangspunt daarbij is dat de eisen hogeschoolbreed vormgegeven en aangestuurd moeten worden.
De academies zijn daarin volgend en uitvoerend. Simpelweg om daarmee zekerheid te verkrijgen dat de GH voldoet
aan de hbo-eisen en de accrediteringseisen. Daarnaast is deze beleidsvoorbereiding ingezet om helder te krijgen
wat voor iedere academie de kaders zijn waarbinnen zij hun internationaliseringsbeleid verder vorm kunnen geven,
vanuit de eigen academiekleur. Daarbij moest ook duidelijk worden waar en bij wie het eigenaarschap voor
internationaliseringsbeleid op hogeschoolniveau en op academieniveau ligt. Vanzelfsprekend komt dan ook de
vraag aan de orde hoe dit zich dan verhoudt tot de eindverantwoordelijkheid van het College van Bestuur. In dat
beleid moet, tenslotte, duidelijk worden op welke wijze verbinding wordt gemaakt met de medewerkers en
studenten van de hogeschool die dragers zullen moeten zijn van het beleid op het gebied van internationalisering.
Hiervoor is een projectplan Internationalisering 2013 opgesteld. Voortvloeiend uit dit projectplan is in 2013 een
werkgroep gestart met het uitwerken van het beleid en het daaraan koppelen van gerichte activiteiten. Dit zal in
een adviesnotitie worden uitgewerkt, die verwacht wordt in het late voorjaar van 2014.
Vooralsnog is ook in 2013 doorgewerkt aan beleid dat toewerkt naar interculturele competentie van
afgestudeerden. Studenten moeten zich immers professioneel kunnen bewegen in de multiculturele
beroepspraktijk, zowel in binnen- als in buitenland. En ook docenten moeten in staat zijn kennis te verwerven uit
andere contexten en die kunnen inzetten in hun eigen leerproces en dat van de studenten. Dat houdt in: werken
aan studentmobiliteit, docentmobiliteit, inzet op ontwikkelingssamenwerking via stage- en afstudeerprojecten, en
het blijven nastreven van goede kwaliteit bij de lopende internationaliseringsactiviteiten.

Internationale uitwisseling
De GH continueerde en onderhield in 2013 de goede contacten met het Dordt College (VS) in het kader van
studentuitwisseling en het SPICE-programma (SPICE: Studies Program in Contemporary Europe). In oktober 2013 is
het jaarlijkse bezoek aan Dordt College gebracht, er wordt dan al een eerste contact gelegd met studenten die
mogelijk gaan deelnemen in het SPICE programma. Daarnaast vind er afstemming plaats met de betrokken
verantwoordelijken. In januari 2013 kwamen 18 studenten uit de USA en Canada naar Zwolle voor een periode van
5 maanden. Die studenten verblijven in gastgezinnen en volgen een op maat gemaakt Engelstalig programma.
Het beleid van de Educatieve Academie (waaronder de Pabo) is gericht op een internationale oriëntatie van het
curriculum. We realiseren dat op verschillende manieren:
1.

2.

De minor internationalisering is uitgevoerd.
Rond de 22 studenten hebben in de volgende landen stage gelopen: de Verenigde Staten, Suriname, Peru, Zuid
Afrika.
De minor omvat een lespakket waarbij studenten worden voorbereid op een internationale stage. Deze cursus
werd door een van onze docenten gegeven.
Talencursussen werden aangeboden: Engels, Spaans, Zuid-Afrikaans.
Erkenning voor deze activiteit bleek uit het toekennen van een beurs van het Europees platform Haarlem.
De studenten werden in de periode dat zij in Peru waren bezocht door een docent ( 9 – 22 oktober 2013).
Naast het begeleiden van de studenten zijn andere professionele activiteiten ontplooid: het verstevigen en
verdiepen van (nieuwe) contacten, het voorbereiden van een mogelijk te houden internationale conferentie
voor christelijk onderwijs in Peru, een cursus voor docenten, gesprekken over verbreding van het SPICEprogramma voor studenten uit Peru.
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3.

4.
5.

6.

Deelname aan de Teacher in Europe conferentie door docenten, ondersteunend personeel en zes studenten
uit de internationale minor. Deze conferentie, waarvoor een subsidie werd gekregen, werd gehouden onder
auspiciën van het Europees Platform. Thema was hoe projecten voor het basisonderwijs in Europa te starten
en uit te voeren. De conferentie is samen met de Katholieke Pabo Zwolle georganiseerd, en werd uitgevoerd
op beide locaties, met medewerking van docenten en studenten. De conferentie is geëvalueerd door de
deelnemers: door de meesten werd de conferentie als zeer waardevol ervaren.
Vanuit het Erasmus-traject is een universitair docent uit Cluj- Napoca een week op de GH geweest en heeft
diverse gastlessen gegeven.
Twee collega’s hebben de ICRE conferentie in Canada bezocht. Een conferentie voor wereldwijd Reformed
Christian Education. Daarnaast bezochten die collega’s het Redeemer College in Hamilton. Daar werden
besprekingen gehouden met de afdeling Educatie om op termijn tot samenwerking te komen. Er wordt nog
bekeken of er een samenwerkingsproject op gang gebracht kan worden.
Een docent onderhoudt contacten met een instelling in Sárospatak, Hongarije.

Vanuit de HBO-V (onderdeel van de academie Health Care) hebben docenten en studenten geparticipeerd in een
internationale conferentie over Spiritualiteit in Lissabon, Portugal.
Er is daarnaast gericht gewerkt aan de verdere verkenning van de contacten met de Noorse hogeschool
Diakonhjemet Hogskole, Oslo, onder andere via een Erasmus Agreement. Deze samenwerking betreft de sociale en
theologische opleidingen en de HBO-V.
Vertegenwoordigers van deze Hogskole uit Noorwegen hebben een bezoek gebracht aan onze opleidingen; in mei
2013 heeft een delegatie van de GH opnieuw een tegenbezoek gebracht aan de hogeschool in Oslo. Overleg gericht
op concretisering en structurering van de samenwerking is gaande. Dat zal over uitwisseling gaan, maar ook over
ontwikkeling van gemeenschappelijk delen van het curriculum, onder andere in de vorm van een Engelstalige
minor. Uit die samenwerking is nu ook een verdere samenwerking met Noorwegen en Finland ontstaan waarbij het
lectoraat participeert in internationaal onderzoek over Faith based Institiutes. Ook twee docenten uit het HBO-Vteam participeren hierin.
Vertegenwoordigers van de academie Social Work hebben in het voorjaar 2013 een eerste bezoek gebracht aan de
universiteit van Malta, voor uitwisseling van docenten en voor stageplaatsen / afstudeeronderzoek. Er lopen nu
verschillende studenten lopen stage, of zij doen daar afstudeeronderzoek. In 2014 zullen de eerste Maltese
studenten naar Nederland komen.
Vanuit Health Care is er deelname geweest aan internationale conferenties rondom het NSM in Vancouver en
rondom spiritualiteit in Londen en Malta. Daarnaast hebben de lector en de kenniskring van Zorg & Zingeving in
oktober 2013 samen met de derde- en vierdejaars studenten Verpleegkunde deelgenomen aan een internationale
studentenconferentie over zorg en zingeving in Lissabon.
Vanuit de theologische opleidingen zijn er verschillende contacten geweest met de Biblisch Theologische Akademie
Wiedenest in Bergneustadt, met name voor docent- en studentuitwisseling. In het najaar 2013 zijn de eerste lessen
in Wiedenest gegeven door twee docenten van de GH. Deze lessen lopen door in 2014. Deze lessen zijn
voorbereidende lessen voor tweede- en derdejaars studenten, zodat ze bij de GH het 4e jaar kunnen volgen en zo
hun internationaal geldende bachelorgraad kunnen halen. De eerste ervaringen zijn positief. Tevens is vanuit de
theologische opleidingen de relatie met de ETF Leuven nieuw leven in geblazen.
Medewerkers worden in de gelegenheid gesteld bezoeken af te leggen aan instituten in het buitenland om zo
actuele (internationale) kennis in te brengen in de organisatie. Er zijn hogeschoolbreed stage-overeenkomsten met
verschillende buitenlandse instituten in Zuid-Afrika, Zwitserland, Duitsland, België, India, Malta, Zuid-Afrika,
Suriname, Peru, de VS en Roemenië.

Beurzen – Uitwisseling studenten
De deelname aan het ‘Leven Lang Leren’-programma werd voortgezet. In 2013 maakten zeven studenten gebruik
van een Erasmusbeurs voor hun buitenlandstage (in 2011 en 2012 elk vier). De GH rondde relevante aanvragen en
rapportages met succes af. Het Centrum Internationalisering Lerarenopleidingen (CILO) kende 14 studenten een
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BIOS-beurs toe voor hun stage in een ontwikkelingsland. In het studiejaar 2013 kregen 43 studenten (van Social
Work, Pabo en HBO-V) ondersteuning in de vorm van een GH-beurs van € 400,- ten behoeve van hun
buitenlandstage of onderzoek in het buitenland.
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Hoofdstuk 8

Materiële voorzieningen

Huisvesting
2010 stond in het teken van de planontwikkeling voor nieuwbouw op een andere locatie, aan de Blaloweg te
Zwolle. Binnen deze planontwikkeling is het visie- en ambitiedocument ‘Duurzame huisvesting GH’ opgesteld. Dit
document heeft als motto ‘Rentmeesterschap is een opdracht’ meegekregen. Het zag er veelbelovend uit. Toch is
in de herfst van 2010 definitief besloten af te stappen van het scenario ‘nieuwbouw’ en het scenario ‘renovatie
Grasdorpstraat’ te onderzoeken. Net na de zomer van 2011 is het haalbaarheidsonderzoek ‘Renovatie bestaande
huisvesting aan de Grasdorpstraat’ tot stand gekomen. Besloten is tot het voorbereiden van het volgende. Het
gebouw waarin de GH is gehuisvest vergt noodzakelijk groot onderhoud, waarbij de ambitie is tegelijkertijd de
uitstraling en het binnenklimaat drastisch te verbeteren. In september 2013 heeft het ontwerpteam het Voorlopig
Ontwerp opgeleverd. In dit Voorlopig Ontwerp wordt helder welke verbeteringen van de huisvesting en welke
aanpassingen van de andere faciliteiten voor de uitvoering van onderwijs, onderzoek en kennisdienstverlening de
komende jaren aan de Grasdorpstraat nodig zijn en worden nagestreefd.
Met het opgestelde renovatieplan wordt technisch gezien de kwaliteit van ‘nieuwbouw’ benaderd. Achterstallig
onderhoud wordt weggewerkt: na de renovatie voldoet de huisvesting aan de huidige wet- en regelgeving. Het plan
zal ook zorgen voor een enorme verbetering in het binnenklimaat. De interactie (Agora) wordt sterk gestimuleerd.
De diverse maatregelen staan niet los van elkaar, maar kennen een effectieve onderlinge samenhang. Een mooi
voorbeeld hiervan is de in het plan voorgestelde nieuwe gevel. Deze gevel heeft een direct positief effect op de
uitstraling en tegelijkertijd wordt winst geboekt ten aanzien van het binnenklimaat.
Naast het opstellen van het Renovatieplan voor de langere termijn zijn er in 2013 diverse
onderhoudswerkzaamheden aan het huidige pand van de GH uitgevoerd, met als doel het verbeteren/handhaven
van de kwaliteit van het huidige gebouw. Voorbeelden hiervan zijn de renovatie en uitbreiding van de skills labs
voor de academie Health Care en het realiseren van een tweede (kleine) hoorcollegezaal. Door de toename van het
aantal studenten was uitbreiding van de capaciteit voor zowel de skills labs als de hoorcollegezaal wenselijk. Het
resultaat is een eigentijdse en representatieve onderwijsomgeving waar het voor zowel student als docent goed
toeven is.
Veiligheidsbeleid
In het kader van de veiligheid is in november 2013 een ontruimingsoefening gehouden, voor studenten en
medewerkers. Deze jaarlijkse oefening, die overigens goed verliep, is onderdeel van het jaarprogramma
bedrijfshulpverlening. Doel van dit programma is, naast het bijhouden en versterken van kennis en vaardigheden,
het creëren van een kritisch bewuste houding van studenten en medewerkers ten aanzien van de veiligheid. Naast
de jaarlijkse ontruimingsoefening heeft het management een crisistraining gehad, waarbij een bepaalde
crisissituatie werd gesimuleerd.

Mediatheek
De medewerkers van de mediatheek hebben ook in 2013 zorg gedragen voor de opbouw van een uitgebreide en
actuele collectie op de terreinen onderwijs, zorg, welzijn en theologie. De collectie bevat naast fysieke documenten
ook concrete materialen en digitale bronnen. Het opbouwen van de collectie gebeurt op basis van het
geformuleerde aanschafbeleid, in overleg met de contactpersonen vanuit de opleidingen en afdelingen.
Speerpunten in 2013 waren onder andere de transitie van de jeugdzorg, hoogbegaafdheid, passend onderwijs en
concrete onderwijsmaterialen. De fysieke collectie is in 2013 iets gestegen, naar 27.777 exemplaren, tegen 26.741
exemplaren in 2012. Het aantal aanwinsten en het aantal afgeschreven boeken houdt elkaar op dit moment dus
ongeveer in evenwicht. Het aantal online bronnen in de catalogus is opnieuw gestegen van 257 in 2012 tot 424 in
2013.
De mediatheek biedt toegang tot de databanken Academic Search Elite, Picarta, Lexis Nexis Newsportal, Invert,
Academia, Vakbibliotheek GGZ, Databank Tuchtrecht, Keesings Historisch Archief en de E-books van Bohn Stafleu
Van Loghum via Springer. In 2013 is de toegang gerealiseerd tot de databanken ScienceDirect en Springer.
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Ook in 2013 heeft de GH weer deelgenomen aan de HBO Kennisbank. Veel afstudeeronderzoeken worden in de
HBO Kennisbank opgenomen. Daarnaast worden ook de publicaties van de lectoraten van de Gereformeerde
Hogeschool via de HBO Kennisbank gepubliceerd. Deze publicaties zijn via de HBO Kennisbank ook toegankelijk in
het Forum voor Praktijkgericht Onderzoek, www.lectoren.nl. De publicaties van de lectoren zijn daarnaast via de
wetenschappelijke informatiebank Narcis te benaderen. De HBO Kennisbank wordt gevuld vanuit de repository van
de GH.
In 2013 zijn de mogelijkheden van de geautomatiseerde catalogus VubisSmart nog beter benut. Reserveren,
verlengen en rappelleren verloopt volledig elektronisch met het catalogussysteem VubisSmart via internet. De
invoer van studentleden is geautomatiseerd vanuit het studentinformatiesysteem. Op de website van de
Gereformeerde Hogeschool neemt de Mediatheek ook een duidelijke plaats in. Onderdelen op de website zijn
onder andere het zoeken en verwerken van informatie. In 2013 is gestart met het project om VubisSmart te
upgraden naar VSmart. VSmart zal in 2014 operationeel worden.
Het totaal aantal uitleningen is in 2013 met 7,7% gestegen ten opzichte van 2012, namelijk van 22.213 in 2012 tot
23.917 in 2013. Het gebruik van de papieren collectie blijft dus behoorlijk op peil, terwijl daarnaast de digitale
bronnen een steeds belangrijker rol gaan vervullen.
Vanuit de Mediatheek worden bijeenkomsten Informatievaardigheden georganiseerd voor de verschillende
opleidingen. In 2013 hebben 12 groepen, ongeveer 300 studenten, lessen Informatievaardigheden gevolgd. In deze
lessen wordt onder andere aandacht besteed aan het zoeken van literatuur via de catalogus, databanken en
internet, het beoordelen van de kwaliteit van literatuur en het maken van een literatuurlijst.
De Mediatheek biedt ook ondersteuning en advies op het gebied van het kennis- en informatiebeleid in de
organisatie. Activiteiten die in dit kader kunnen worden genoemd zijn het informatie geven m.b.t. auteursrechten
en plagiaatpreventie, advisering bij inrichten van de videoportal en de ondersteuning van het onderzoek m.b.v.
Netquestionnaires.

ICT
Voor de periode 2012-2014 zijn de volgende concrete speerpunten geformuleerd:
 vervangen studentinformatiesysteem;
 belangstellenbestand / alumni / CRM;
 digitaal archiveren / vervanging intranet (Topshare).
Het werken aan deze speerpunten vindt plaats binnen de volgende kaders:
 oplossingsrichtingen dienen de integratie binnen het applicatielandschap te bevorderen;
 oplossingsrichtingen moeten passen binnen de meerjaren-investeringsbegroting ICT;
 activiteiten dienen te passen binnen de huidige (en voorgenomen) personele formatie;
 oplossingsrichtingen moeten tijd- en plaats-onafhankelijk zijn;
 in de uitwerking wordt gebruik gemaakt van expertise vanuit SURF;
 oplossingsrichtingen moeten passen in het diensten- en productenaanbod SURF.
Het studentinformatiesysteem is vervangen. De oplevering van fase 1 van de implementatie vond plaats in januari
2013. In fase twee zijn vooral de onderdelen digitaal stagebureau, onderwijsinrichting en het digitaal portfolio
verder ontwikkeld en geïmplementeerd. Diverse medewerkers hebben hier (in werkgroepen) een actieve bijdrage
aan geleverd. Fase twee is eind 2013 ver gevorderd, maar nog niet geheel afgerond.
Voor de andere twee speerpunten geldt dat de voorbereidingen in 2013 ingang zijn gezet met als doel om in 2014
concrete oplossingen te organiseren.
De in 2012 ingezette lijn om met een interactief streaming video platform colleges digitaal beschikbaar te stellen
heeft in 2013 een structureel karakter gekregen. Voor de Educatieve Academie is in 2013 een testomgeving binnen
het thema afstandsleren georganiseerd: interactieve lessituaties waarbij studenten van het Opleiden in de Schoolprogramma in West-Nederland deelnemen aan lessen in Zwolle zonder daarvoor te hoeven reizen. De eerste
resultaten zijn positief te noemen.
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Om de diverse digitale ontwikkelingen ook blijvend te kunnen faciliteren is het GH-netwerk in 2013 drastisch geupdate. De groeiende vraag om gebruik te maken van het GH netwerk kan hierdoor beter worden ondersteund.
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Hoofdstuk 9

Financiën

Inleiding
In 2013 is de GH uitgekomen op een positief resultaat van € 1.210.000 (2012 € 526.000). Incidentele posten in
2013 waren de vrijval van de reorganisatie-voorziening € 431.000 en een uitkering van het Waarborgfonds van
€ 89.000. Het reguliere resultaat exclusief incidentele posten kwam uit op € 699.000, voor het overgrote deel door
hogere rijksbijdragen.

Afwijking 2013 versus begroting
Financiële baten en lasten
Overige lasten
Huisvestingslasten
Afschrijvingen
Personeelslasten
Overige baten
Baten werk in opdracht van derden
Collegegelden
Rijksbijdragen
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Het hogere resultaat van 2013 is te danken aan hogere rijksbijdragen, als gevolg van een hogere bijdrage per
student en de besteding van geoormerkte rijksbijdragen, hoger collegegeld door meer instroom van studenten en
hogere baten werken voor derden. Het totaal van de kosten is daar tegenover binnen de begroting gebleven.

Afwijking 2013 versus 2012
Financiële baten en lasten
Overige lasten
Huisvestingslasten
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Ten opzichte van 2012 zijn de belangrijkste verschillen: hogere collegegelden door meer studenten en hoger
collegegeld, meer werk in opdracht van derden en lagere personeelskosten, vooral door de vrijval van de
reorganisatievoorziening.
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Door het goede resultaat van 2013 is de financiële positie van de GH verder verbeterd:
Kengetallen financiële positie
2013
2012
2011 Streefwaarde
Solvabiliteit 1
Liquiditeits (current ratio)
Rentabiliteit (op eigen vermogen)
Rentabiliteit als % van de omzet

0,42
1,40
34,5%
9,05%

0,31
1,36
22,7%
4,10%

0,26
1,26
19,3%
2,70%

>,25
>1
>0
>3%

De kengetallen zijn ruim boven de streefwaarden uit gekomen.

Toekomstparagraaf

Kengetal
Studenten

2013
1621

2014
1642

2015
1669

2016
1628

5,35
48,7
84,55
138,6

5,35
50,14
90,29
145,78

5,35
50,4
91,35
147,1

5,35
50,74
92,7
148,79

situatie op 1/10 van het jaar

Personel bezetting
Management/Directie
Onderwijzend personeel
Overige medewerkers

2013

2014

2015

2016

Balans
Activa
Materiële Vaste activa
Vlottende activa
Liquidemiddelen
Totaal activa

3.427
1.311
3.811
8.549

3.454
1.311
3.766
8.531

3.151
1.087
3.336
7.574

3.152
1.087
3.974
8.213

Passiva
Eigenvermogen
Algemene reserve
Bestemmingsreserve
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal Passiva

2.015
1.511
242
1.122
3.659
8.549

2.016
1.511
222
1.122
3.660
8.531

1.352
1.511
278
1.122
3.313
7.576

2.009
1.511
258
1.122
3.314
8.214
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Baten
Rijksbijdrage
Cursusgelden
Dienstverlening
Overige baten
Lasten
Personeelskosten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Overige lasten
Totaal lasten
Saldo Baten en Lasten
Saldo Financiële bedrijfsvoering
Totaal resultaat

Solvabiliteit
Liquiditeit
Rentabiliteit in % van de omzet
Personeelskosten in % van de omzet
Deelnemer per Fte

2013

2014

2015

2016

8.904
2.534
1.566
379
13.383

8.507
2.820
1.481
352
13.160

9.112
2.914
1.481
352
13.859

9.407
3.011
1.481
352
14.251

9.482
577
530
1.586
12.175
1.208
2
1.210

10.206
624
849
1.490
13.169
-9
10
1

10.408
624
849
1.490
13.371
488
10
498

10.641
624
849
1.490
13.604
647
10
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0,41
1,40
9,0%
70,9%
11,7

0,41
1,39
0,0%
77,6%
11,3

0,45
1,53
3,6%
75,1%
11,3

0,46
1,57
4,6%
74,7%
10,9

De instroom van studenten is op het lagere niveau van 2012 begroot. Voor de realisatie van deze instroom is de
ontwikkeling van de studiefinanciering van belang.
Voor de begroting van 2014 is uitgegaan van een gelijkblijvende rijksbijdrage per student. In 2014 resulteert dit in
een lagere rijksbijdrage, die echter in de komende jaren door de stijging van het studentenaantal zal gaan
toenemen. In de dienstverlening wordt een stabilisatie van de omzet verwacht en nagestreefd.
In lijn met de krimpende inkomsten is kritisch gekeken naar het uitgavenniveau, met name op het gebied van de
personeelskosten. Door de autonome stijging van de personeelskosten betekent dit dat er toch (gedeeltelijk)
bezuinigd moet worden op de uitbreiding van personeelsbestand, die noodzakelijk is door de uitbreiding van het
aantal studenten.
Het begrote resultaat van 2014 ligt door de voorfinanciering van de studentengroei onder het ons wenselijk
geachte niveau. Meerjarig zien we een verbetering van dit resultaat.
Al enkele jaren wordt onderzoek naar de huisvestingssituatie gedaan. Vele scenario’s zijn inmiddels gepasseerd.
Werd in eerste instantie nog gedacht aan de mogelijkheid van nieuwbouw, nu richt het onder zoek zich op twee
varianten: 1. het in eigen beheer uitvoeren van groot onderhoud, eventueel gefaseerd; 2. de mogelijkheid van een
grote renovatie, waarbij het gebouw wordt overgedragen aan een derde en gerenoveerd wordt gehuurd. In beide
gevallen zal een bezuiniging op de kosten noodzakelijk zijn.
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Risicomanagement
Binnen de GH is gestart met het opzetten van risicomanagement. Het voornemen is om dit in 2014 verder uit te
werken en te implementeren. Belangrijke risico’s zijn:
1. De ontwikkeling van het aantal studenten. Belangrijke factoren hierin zijn: het imago van de instelling en de
belangstelling van studenten. Naast een goede kwaliteitsbewaking wordt er gewerkt aan PR en marketing, om
potentiële studenten met de GH bekend te maken.
2. De kwaliteit van de opleidingen. Naast kwaliteitsborging, in de vorm van accreditatie, en ontwikkeling van de
curricula is er aandacht voor adequaat personeelsbeleid onder meer in de vorm van functioneringsgesprekken
en aandacht voor opleiden en ontwikkelen.
3. De ontwikkeling van de Rijksbekostiging. De verwachting is dat er weinig extra middelen ter beschikking
worden gesteld, terwijl de eisen aan hogescholen wordt verscherpt. Om dit risico te verminderen wordt
gewerkt aan het optimaliseren van de bedrijfsvoering zodat tijdig kan worden bijgestuurd op gewijzigde
omstandigheden.
4. Ontwikkeling derde geldstroom. Door teruglopende budgetten bij partners in onderwijs en zorg en
aanscherping van regels door bijvoorbeeld verzekeraars staat deze ontwikkeling onder druk. Geprobeerd
wordt door een goede bedrijfsvoering tijdig de risico’s te onderkennen en maatregelen te nemen om de
afhankelijkheid van deze geldstroom te verminderen.

Treasurymanagement en vastgoedbeleid
De GH kent een Treasurystatuut waarin het treasurybeleid en de daarbij horende bevoegdheden zijn weergegeven.
Het treasurybeleid is risicomijdend. Alle gelden worden aangehouden bij instellingen met een A-rating. Overtollige
liquiditeiten worden ondergebracht op een spaar- en depositorekening tegen een geldend rentepercentage van
rond de 1,28% (2012: 1,86%). Ondanks de positieve financiële resultaten en de extra inspanningen in het beheer
van de, tijdelijk, overtollige liquide middelen zijn de financiële baten door het lagere rentepercentage gedaald van
€ 56.000 naar € 46.000.
Overzicht uitstaande gelden op balansdatum:
Gelden op rekening-courant:
€ 341.100 (dagelijks opvraagbaar)
Gelden op spaar- en depositorekening:
< 1 maand:
€ 2.902.400 (dagelijks opvraagbaar; bonus rente bij looptijd >> 3 maand)
< 1 maand:
€ 566.400 (dagelijks opvraagbaar; vast rentepercentage)
Publiek/Privaat
Met ingang van 2013 heeft de GH haar beleid ten aanzien van de scheiding tussen Publieke en Private activiteiten
heroverwogen. In het verleden maakte de GH geen onderscheid tussen beide soorten van activiteiten. Onder
Private activiteiten worden die activiteiten aangemerkt die niet vallen onder de wettelijke opdracht die een HBO
instelling heeft. Als Private activiteiten worden aangemerkt: Dyslectiebehandeling, nascholingsactiviteiten,
advisering, de opleidingen Praktijkondersteuner en de opleiding Godsdienstleraar. Het resultaat van deze
activiteiten wordt in een afzonderlijke bestemmingsreserve verwerkt. Gezien de complexiteit om betrouwbare
resultaten te bepalen over in het verleden gerealiseerde activiteiten is besloten om alleen een herrekening voor
2012 uit te voeren. Het resultaat voor van de Private activiteiten was is in 2013 € 16.000 en in 2012 € 12.000.
Opgave aantallen studenten en vergoedingen Profileringsfonds 2013
Aantal EERstudenten dat in
2013 een
tegemoetkoming
heeft ontvangen uit
het
Profileringsfonds
Geen

Sub-totaal van de in
2013 aan EERstudenten
verstrekte
vergoedingen uit
het
Profileringsfonds (x
€ 1.000)
€0

Aantal niet-EERstudenten dat in
2013 een
tegemoetkoming
heeft ontvangen uit
het
Profileringsfonds
0
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Sub-totaal van de in
2013 aan niet EERstudenten
verstrekte
vergoedingen uit
het
Profileringsfonds (x
€ 1.000)
€0

Grand totaal van de
in 2013 aan
verstrekte
vergoedingen uit
het
Profileringsfonds (x
€ 1.000)
€0

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.
De GH investeert geen Publieke middelen in Private partijen.
Komt wel voor: hier is een algemeen beleidskader. De beoordeling ligt bij de
afzonderlijke examencommissies. Geregeld in studentenstatuut (zie ook
hoofdstuk 3, Onderwijs, par. Relatie met andere opleidingen).
In 2013 zijn 2 studenten uit Duitsland aanwezig, zij vallen beide onder de
bekostiging.
Er is geen noodfonds o.i.d. Het komt wel voor dat derden bijv. ouders/werkgevers
de collegegelden betalen.
Komt voor als 2e studiekeus of in het kader van Kies op Maat; dan verrekening van
HBO instellingen onderling.
Komt niet voor. Controle door studentenadministratie.

Komt voor bijv. POH (48) en SPICE 16): hiervoor worden de kosten bij de
“partners” in rekening gebracht en komen derhalve niet ten laste van de publieke
middelen, tenzij er een publiek belang mee wordt gediend. E.e.a. staat los van de
bekostiging door het Rijk.
n.v.t.

Bezoldigingsbeleid
College van Bestuur
De Raad van Toezicht heeft de hoofdlijnen van het bezoldigingsbeleid van het CvB in oktober 2007 vastgesteld. De
rechtspositie van de leden van het College van Bestuur is destijds herzien op basis van de ‘Uitwerking bezoldiging
toezichthouders hogescholen’, op voorstel van de remuneratiecommissie. Op de website van de GH is de actuele
uitwerking van de hoofdlijnen weergegeven. De voorzitter van het College van Bestuur heeft een
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Er zijn geen nieuwe specifieke afvloeiingsregelingen getroffen,
behoudens de afspraak die er voor de voorzitter van het CvB al was. 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 pensioenafspraken volgen de lijnen van
de CAO-HBO. Aan het CvB is met ingang van 1 juli 2007 de mogelijkheid van een leaseauto ter beschikking gesteld,
onder de conditie van een bijdrage voor privégebruik. Een en ander is vastgelegd in een berijdersregeling.
Overzicht bezoldiging College van Bestuur 2012 en 2013
Bezoldiging CvB
Naam
jaar
J.D. Schaap,
voorzitter
J.D. Schaap,
voorzitter

Bruto jaarsalaris

belastbare
onkostenvergoeding

werkgeversbijdrage
Totale
pensioen
Bijtelling auto bezoldiging

2012

113.700,00

0,00

19.248,00

5.884,00

138.832,00

2013

113.700,00

0,00

20.281,00

5.884,00

139.865,00

De bezoldigingsgegevens voor het CvB van de GH sluiten aan op het begrippenkader van de Wet Normering
Topinkomens in de publieke en semi-publieke sector (WNT). De sociale werkgeverslasten zijn geen onderdeel van
de bezoldiging omdat de hoogte van deze premies (die voor rekening van de werkgever komen) niet samenhangen
met de hoogte van het inkomen van de bestuurder, maar met andere factoren als leeftijd en de keuze voor eigen
risicodragerschap van de hogeschool.
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Overzicht declaraties CvB

naam
J.D.
Schaap,
voorzitter
J.D.
Schaap,
voorzitter

Jaar

Representatiekosten

Reis- en
verblijfskosten

Overige
kosten

Totaal

2012

108,95

3.090,16

338,92

3.538,03

2013

190,60

324,20

38,90

553,70

Overzicht honorering Raad van Toezicht
Leden van de Raad van Toezicht van de Gereformeerde Hogeschool ontvangen een honorarium gerelateerd aan de
mate van verantwoordelijkheid en aan de reële tijdsbesteding die voor het uitoefenen van de taken nodig is.
Daarbij is een differentiatie aangebracht in de beloning voor de voorzitter, leden van commissies en overige leden.
De vergoedingen zijn gebaseerd op de door de Hay Group opgestelde richtlijnen voor de vergoedingen van leden
van de Raad van Toezicht (Uitwerking Bezoldiging toezichthouders Hogescholen, Hay Group, 2007).
De vergoedingen zijn bruto vergoedingen waarop loonheffing wordt ingehouden en waarop de BTW-regeling voor
toezichthouders van toepassing is. Een RvT-lid kan voor vrijstelling BTW in aanmerking komen, het betreffende lid
dient dat zelf aan te vragen. De leden van de Raad van Toezicht kunnen gemaakte reiskosten en de uitgaven voor
deskundigheidsbevordering declareren.
Naam

Functie Vergoeding

Reiskosten onbelast

Veer, A. van der

vz

€ 6.100,00

Wesseling, B

lid

€ 3.400,00

Jonge, D. de

lid

€ 4.300,00

Schoonbeek, R.

lid

€ 4.300,00

Segers, G.J.M.

lid

€ 3.797,00

Abbo, T.

lid

€ 4.300,00

€ 304,00

€ 26.197,00

€ 602,87

Totaal

€ 298,87

Letter of Representation
De jaarrekening 2013 bevat een Letter of Representation, waarin het College van Bestuur van de GH (uitgebreid)
verklaart dat ten behoeve van de controleverklaring, bedoeld in artikel 2.9. derde lid van de WHW, alle bij hem
bekende informatie is verstrekt aan de instellingsaccountant, en dat het College van Bestuur niet betrokken is
geweest bij onregelmatigheden in de bedrijfsvoering van de GH. Hieronder wordt in elk geval verstaan handelingen
die in strijd zijn met wet- of regelgeving of andere gedragingen, die erop gericht zijn de hoogte van de rijksbijdrage
van de instelling op oneigenlijke manier te beïnvloeden.
De controleverklaring is gevoegd bij de jaarrekening 2013.

J.D. Schaap
20 juni 2014
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Lijst met gebruikte afkortingen
CvB
CvSv
GH
GPW
hbo
HBO-V
mbo
MR
MWD
NVAO
Pabo
RvT
SPH
SPICE
ZEG

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

Informatie over de inhoud van het jaarverslag kunt u opvragen bij de Gereformeerde Hogeschool, telefoon:
038 42 555 42.
www.gh.nl
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Jaarrekening 2013 GH
Balans per 31 december 2013
(alle bedragen: x € 1.000)

2013
EUR
1

2012
EUR

EUR

EUR

Activa
Vaste activa

1.2

Materiële vaste activa

3.427

2.982
3.427

2.982

Vlottende activa
1.4
1.5
1.7

Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen

947
365
3.811

803
284
3.412
5.122

4.499

8.549

7.481

3.526

2.315

242

733

2

Passiva

2.1

Eigen vermogen

2.3

Voorzieningen

2.4

Langlopende schulden

1.122

1.122

2.5

Kortlopende schulden

3.659

3.311

8.549

7.481
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Staat van baten en lasten over 2013
STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2013
EUR
3

Baten

3.1
3.2
3.3

Rijksbijdragen
Gemeente bijdragen
Collegegelden
Baten werk in opdracht van
derden
Overige baten

3.4
3.5

Lasten

4.1
4.2
4.3
4.4

Personeelslasten
Afschrijvingen
Huisvestingslasten
Overige lasten
Totaal lasten

EUR

EUR

8.275
0
2.441

8.775
32
2.210

1.546
379

1.347
356

1.410
414

13.383

9.482
577
530
1.586

12.419

9.474
601
473
1.819

EUR

12.842

9.626
594
476
1.631

12.175

12.367

12.327

1.208

52

514

2

20

12

1.210
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526

Saldo baten en lasten
5

2012

8.904
20
2.534

Totaal baten

4

Begroting 2013
EUR
EUR

Financiële baten en lasten
Bedrijfsresultaat
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Kasstroomoverzicht

KASSTROOMOVERZICHT
2013
EUR
Bedrijfsresultaat (excl. rente)
Afschrijvingen

2012
EUR

EUR

1.208
577

EUR

514
594
1.785

Mutatie voorzieningen
Mutaties werkkapitaal (excl liquide
middelen en kortlopend bankkrediet)

1.108

491-

-139

124

29
367-

Rentebaten
Rentelasten

46
44-

1.023-

Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Langlopende leningen

56
-44
2
1.421

Kasstroom uit operationele activiteiten
Investeringen in vaste activa
Desinvesteringen in vaste activa
Overige mutaties in vaste activa

12
1.010
-619
0
0

1.023-

Mutatie liquide middelen

398

3.412
398

Eindstand liquide middelen

0
391

3.021
391
3.810
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-619
0

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

Beginstand liquide middelen
Mutatie liquide middelen

-110

3.412

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
Algemeen
Juridische vorm en voornaamste activiteiten
De organisatie is een stichting. De activiteiten van de instelling bestaan voornamelijk uit dienstverlening op het
gebied van onderwijs. De statutaire vestigingsplaats is Zwolle.
Toegepaste standaarden
De jaarrekening is opgesteld volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. In deze regeling is bepaald dat de
bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (in het bijzonder RJ 660
Onderwijsinstellingen) van toepassing zijn en met inachtneming van de daarin aangeduide uitzonderingen.
De grondslagen die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling zijn
gebaseerd op historische kosten.
Voor de uitvoering van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen in de (semi)publieke sector (WNT) heeft
de instelling zich gehouden aan de Beleidsregel toepassing WNT en deze als normenkader bij het opmaken van
deze jaarrekening gehanteerd.
Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling.
In de balans, de staat van baten en lasten en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. Met deze
referenties wordt verwezen naar de toelichting.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische voordelen
naar de organisatie zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting
wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een
uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van de organisatie. Alle financiële informatie
in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal.
Gebruik van schattingen
Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de
leiding van de instelling over verschillende zaken zich een oordeel vormt, en dat de leiding schattingen maakt die
essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in art.
2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de
bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de betreffende jaarrekeningposten.
Grondslagen voor consolidatie
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van de organisatie en haar groepsmaatschappijen
en andere rechtspersonen waarop overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend dan wel waarover de
centrale leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin de organisatie een meerderheidsbelang
heeft, of waarin op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend. Bij de bepaling of
beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten die potentiële stemrechten
bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend, betrokken.
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Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende
invloed kan worden uitgeoefend. Afgesloten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip van
beëindiging van deze invloed.
Op grond van art. 2:407 lid 1.a BW zijn de resultaten van Stichting Vrienden van de GH, gezien de beperkte omvang
van de activiteiten, niet meegeconsolideerd in deze jaarrekening van Stichting Gereformeerde Hogeschool.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige vorderingen,
geldmiddelen, leningen en overige financieringsverplichtingen, handelsschulden en overige te betalen posten. In de
jaarrekening zijn de volgende categorieën financiële instrumenten opgenomen: Verstrekte leningen en overige
vorderingen, Overige financiële verplichtingen.
Financiële instrumenten omvatten tevens in contracten besloten afgeleide financiële instrumenten (derivaten). De
stichting handelt niet in derivaten.
Financiële instrumenten worden bij de eerste opname verwerkt tegen reële waarde, waarbij (dis)agio en de direct
toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen. Indien instrumenten bij de
vervolgwaardering niet worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de
winst-en-verliesrekening, maken eventuele direct toerekenbare transactiekosten deel uit van de eerste waardering.
In contracten besloten financiële instrumenten die niet worden gescheiden van het basiscontract, worden verwerkt
in overeenstemming met het basiscontract.
Na de eerste opname worden financiële instrumenten op de hierna beschreven manier gewaardeerd.
Hedge accounting
Indien kostprijs hedge accounting wordt toegepast vindt, zolang het afgeleide instrument betrekking heeft op
afdekking van het specifieke risico van een toekomstige transactie die naar verwachting zal plaatsvinden, geen
herwaardering van dit instrument plaats. Zodra de verwachte toekomstige transactie leidt tot verantwoording in de
winst-en-verliesrekening, wordt de met het afgeleide instrument samenhangende winst of het met het afgeleide
instrument samenhangende verlies in de winst-en-verliesrekening verwerkt. Indien de afgedekte positie van een
verwachte toekomstige transactie leidt tot de opname in de balans van een niet-financieel actief of een nietfinanciële verplichting wordt de kostprijs van dit actief aangepast met de afdekkingsresultaten die nog niet in de
winst-en-verliesrekening zijn verwerkt.
Indien afgeleide instrumenten aflopen of worden verkocht, dient de cumulatieve winst die of het cumulatieve
verlies dat tot dat moment nog niet in de winst-en-verliesrekening was verwerkt, als overlopende post in de balans
opgenomen te worden, totdat de afgedekte transacties plaatsvinden. Indien de transacties naar verwachting niet
meer plaatsvinden, wordt de cumulatieve winst of het cumulatieve verlies overgeboekt naar de winst-enverliesrekening. Indien afgeleide instrumenten niet langer voldoen aan de voorwaarden voor hedge accounting,
maar het financiële instrument niet wordt verkocht, wordt ook de hedge accounting beëindigd. De
vervolgwaardering van het financiële instrument is dan tegen kostprijs of lagere marktwaarde.
Voorwaarden aan hedge accounting
De onderneming documenteert de hedgerelaties in generieke hedgedocumentatie en toetst periodiek de
effectiviteit van de hedgerelaties door vast te stellen dat er sprake is van een effectieve hedge respectievelijk dat er
geen sprake is van overhedges. De effectiviteitstest vindt plaats door vergelijking van de kritische kenmerken van
het afdekkingsinstrument met de afgedekte positie. Indien sprake is van een overhedge wordt de hiermee
samenhangende waarde op basis van kostprijs of lagere marktwaarde direct in de winst-en-verliesrekening
verwerkt.
Derivaat
Er is een effectiviteitstoets uitgevoerd waaruit geen bijzonderheden zijn gebleken. Op basis van de analyse van de
kritische kenmerken is er geen ineffectiviteit vastgesteld en mag er kostprijs hedge accounting toegepast worden
als waarderingsgrondslag.
Overige vorderingen
Overige vorderingen worden na eerste opname gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de
effectieverentemethode, verminderd met bijzondere waardeverminderingsverliezen.
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Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen
Langlopende en kortlopende schulden en overige financiële verplichtingen worden na eerste opname gewaardeerd
tegen geamortiseerde kostprijs op basis van de effectieverentemethode.
De aflossingsverplichtingen voor het komend jaar van de langlopende schulden worden opgenomen onder
kortlopende schulden.
Materiële vaste activa
Bedrijfsgebouwen en -terreinen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs plus bijkomende kosten of
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de geschatte economische levensduur. Op
terreinen wordt niet afgeschreven. Er wordt rekening gehouden met de bijzondere waardeverminderingen die op
balansdatum worden verwacht. Voor een uiteenzetting teneinde vast te kunnen stellen of voor een materieel vast
actief sprake is van een bijzondere waardevermindering, wordt verwezen naar paragraaf 2.6.
Overige vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs inclusief direct toerekenbare
kosten, onder aftrek van lineaire afschrijvingen gedurende de verwachte toekomstige gebruiksduur, of lagere
bedrijfswaarde. De vervaardigingsprijs bestaat uit de aanschaffingskosten van grond- en hulpstoffen en kosten die
rechtstreeks toerekenbaar zijn aan de vervaardiging inclusief installatiekosten.
Indien voor te vervaardigen materiële vaste activa noodzakelijkerwijs een aanmerkelijke hoeveelheid tijd nodig is
om deze gebruiksklaar te maken, worden de rentekosten opgenomen in de vervaardigingsprijs.
Subsidies op investeringen worden in mindering gebracht op de verkrijgings- of vervaardigingsprijs van de activa
waarop de subsidies betrekking hebben.
De kosten van het gebouw worden in de volgende onderdelen onderscheiden: Gebouw, Verbouwingen,
Grootonderhoud en installaties. Bij activering van Groot onderhoud wordt gebruik gemaakt van één
afschrijvingspercentage (zie overzicht).
De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis
van de economische levensduur. Op terreinen, materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op
materiële vaste activa wordt niet afgeschreven.
De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd:
Gebouwen
:
3
Groot onderhoud
:
10-20
Verbouw
:
5
Installaties
:
20
Andere vaste bedrijfsmiddelen
:
10-25
Vorderingen
De grondslagen voor de waardering van vorderingen en effecten zijn beschreven onder het hoofd Financiële
instrumenten.
Voorraden
De voorraad gebruiksgoederen is gewaardeerd tegen inkoopwaarde, onder aftrek van een voorziening voor
incourantheid.
Het onderhanden werk is gewaardeerd tegen de kosten van direct materiaalgebruik en arbeid, met een opslag voor
indirecte kosten, waarbij is rekening gehouden met de voortgang van het project. Het onderhanden werk is per
project bepaald onder aftrek van de gedeclareerde termijnen. In geval het onderhanden werk voor een project
negatief is, is dit verwerkt onder de kortlopende schulden.
Liquide middelen
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en direct opeisbare deposito’s met een looptijd korter dan twaalf
maanden. Rekening- courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder
kortlopende schulden.
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Eigen vermogen
Het eigen vermogen bestaat uit algemene reserves en bestemmingsreserves. Hierin is tevens een segmentatie
opgenomen naar publieke en private middelen.
De bestemmingsreserves zijn reserves met een beperktere bestedingsmogelijkheid, die door het bestuur is
aangebracht. Bij de GH is er één bestemmingsreserve: huisvestingsbeleid. Deze reserve wordt aangehouden als
gedeeltelijke financiering van aanpassing van het gebouw.
Voorzieningen
Onder de voorzieningen worden de personele voorzieningen en de overige voorzieningen gepresenteerd.
Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum
bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op
betrouwbare wijze is te schatten.
De voorzieningen betreffen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per
balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde van de uitgaven die
naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld.
Reorganisatievoorziening
Bij de reorganisatie in 2010 is een voorziening gevormd ter dekking van de kosten die gepaard zouden gaan met
het minderen van het aantal FTE’s dat werkzaam is bij de GH. In 2013 is het grootste deel van de voorziening
afgewikkeld. Het restant van de voorziening betreft de verplichtingen die zijn aangegaan bij het ABP.
Langlopende schulden
De grondslagen voor de waardering van langlopende zijn beschreven onder het hoofd Financiële instrumenten.
Kortlopende schulden
De grondslagen voor de waardering van schulden zijn beschreven onder het hoofd Financiële instrumenten.
Overlopende passiva betreffen vooruit ontvangen bedragen (waaronder geoormerkte bijdragen) en nog te betalen
bedragen terzake van lasten die aan een verstreken periode zijn toegekend. Van bedragen die voor meerdere jaren
beschikbaar zijn gesteld, wordt het nog niet bestede gedeelte op deze post aangehouden. Vrijval ten gunste van de
staat van baten en lasten geschiedt naar rato van de besteding.
Opbrengstverantwoording
Resultaatbepaling
De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts
genomen voor zover zij op balansdatum zijn verwezenlijkt. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het
einde van het verslagjaar, worden in acht genomen, indien zij voor het vaststellen van de jaarrekening bekend zijn
geworden.
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies
Rijksbijdragen, overige overheidsbijdragen en -subsidies uit hoofde van de basisbekostiging worden in het jaar
waarop de toekenning betrekking heeft, volledig verwerkt als baten in de staat van baten en lasten. Indien deze
opbrengsten betrekking hebben op een specifiek doel, dan worden deze naar rato van de verrichte
werkzaamheden als baten verantwoord.
Subsidies met betrekking tot investeringen in materiële vaste activa worden in mindering gebracht op het
desbetreffende actief en als onderdeel van de afschrijvingen verwerkt in de staat van baten en lasten.
College-, cursus-, les- en examengelden
De college-, cursus-, les- en examengelden worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, waarbij
ervan uitgegaan is dat reguliere onderwijs- en onderzoekstaken gelijkmatig over het studiejaar zijn gespreid.
Overige bedrijfsopbrengsten
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Overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit baten uit verhuur, detachering, werken voor derden en overige baten.
Opbrengsten uit hoofde van verleende diensten worden in de winst-en-verliesrekening als netto-omzet
opgenomen naar rato van het stadium van voltooiing van de transactie op verslagdatum . Het stadium van
voltooiing wordt bepaald aan de hand van beoordelingen van de verrichte werkzaamheden / de tot dat moment
verrichte dienstverlening als percentage van de totaal te verrichten dienstverlening / de tot dat moment gemaakte
kosten in verhouding tot de geschatte kosten van de totaal te verrichten dienstverlening.
Personeelsbeloningen
Onder personeelslasten zijn begrepen de in het boekjaar verschuldigde salarissen, sociale lasten, pensioenpremies,
inleenkrachten en overige personeelskosten, verminderd met de ontvangen uitkeringen van sociale fondsen.
Pensioenregeling
Voor de medewerkers van de organisatie is een pensioenregeling getroffen die te kwalificeren is als een
Pensioenregeling. De stichting is aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Het ABP is het
bedrijfstakpensioenfonds voor overheidswerkgevers, waaronder onderwijsinstellingen Uitgangspunt is dat de in de
verslagperiode te verwerken pensioenlast gelijk is aan de over die periode aan het pensioenfonds verschuldigde
pensioenpremies. Voor zover de verschuldigde premies op balansdatum nog niet zijn voldaan, wordt hiervoor een
verplichting opgenomen. Als de op balansdatum reeds betaalde premies de verschuldigde premies overtreffen,
wordt een overlopende actiefpost opgenomen voor zover sprake zal zijn van terugbetaling door het fonds of van
verrekening met in de toekomst verschuldigde premies.
Verder wordt op balansdatum een voorziening opgenomen voor bestaande additionele verplichtingen ten opzichte
van het fonds en de werknemers, indien het waarschijnlijk is dat voor de afwikkeling van die verplichtingen een
uitstroom van middelen zal plaatsvinden en de omvang van de verplichtingen betrouwbaar kan worden geschat.
Het al dan niet bestaan van additionele verplichtingen wordt beoordeeld aan de hand van de
uitvoeringsovereenkomst met het fonds, de pensioenovereenkomst met de werknemers en andere (expliciete of
impliciete) toezeggingen aan de werknemers. De voorziening wordt gewaardeerd tegen de beste schatting van de
contante waarde van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen op balansdatum af te wikkelen.
Ultimo boekjaar heeft het bestuur geoordeeld dat geen additionele pensioenverplichting bestaat.
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa
Immateriële vaste activa inclusief goodwill en materiële vaste activa worden vanaf het moment van
ingebruikneming afgeschreven over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Op terreinen wordt
niet afgeschreven.
Indien een schattingswijziging plaatsvindt van de economische levensduur, dan worden de toekomstige
afschrijvingen aangepast.
Boekwinsten en -verliezen bij verkoop van materiële vaste activa zijn begrepen onder de overige lasten.
Lease
De GH maakt voor één auto en voor de printers en kopieermachines gebruik van lease overeenkomsten. De
vergoeding die hier betaald wordt betreft een vergoeding voor het gebruik (huur incl. onderhoud) van deze activa.
De resterende contracttermijn is vermeld bij de niet uit te balans blijkende verplichtingen.
Financiële baten en lasten
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de
betreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de
verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.
Toelichting op het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van
interest zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.
Financiële instrumenten; beheersing risico’s
Algemeen
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De GH maakt in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van uiteenlopende
financiële instrumenten die de onderneming blootstellen aan markten/of kredietrisico's. Deze betreffen financiële instrumenten die in de balans zijn
opgenomen. GH handelt niet in deze 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
67% van de omzet) is het Ministerie van OCW. De overige debiteuren zijn
marktpartijen/instellingen en ouders/studenten. De omzet bij deze debiteuren is
ongeveer 33% van het totaal. Om het risico voor dat deel te beperken wordt
gebruik gemaakt van overeenkomsten en een strikt invorderingsbeleid.
Renterisico en kasstroomrisico
Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van
opgenomen leningen. De GH heeft afgeleide financiële instrumenten om (tussentijdse)
rentefluctuaties te beheersen.
Reële waarde
De reële waarde van de in de balans verantwoorde financiële instrumenten,
waaronder vorderingen, effecten, liquide middelen en kortlopende schulden,
is gelijk aan de boekwaarde ervan.
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Toelichting behorende tot de balans
1.2

Materiële vaste activa
Aanschaf- Cumulatieve

Boekwaarde

Investe-

Desinveste-

Afschrij- Boekwaarde

1 januari

ringen

ringen

vingen 31 december

EUR

EUR

prijs

afschr

EUR

EUR

3,00

2013

%
3,3

1.386

808

578

0

0

46

532

2.036

1.331

705

195

0

108

792

5,0

- Groot onderhoud

1.027

755

272

75

0

89

258

2,5-20

495

0

495

0

0

0

495

0,0

4.944

2.894

2.050

270

0

243

2.077

2,5-20

Gebouwen, verbouwing

- Technische installaties

1.2.4

EUR

- Verbouwing

en groot onderhoud

1.2.2

2013
EUR

- Gebouwen

- Terreinen
1.2.1.

Afschr

617

556

61

75

0

35

101

20,0

- Meubilair

2.241

1.818

423

166

0

94

495

10,0

- Computer, software

3.069

2.745

324

325

0

167

482

25,0

- Kantoorinstallaties

140

119

21

15

0

7

29

20,0

- Audio visuele middelen

383

281

102

14

0

31

85

20,0

Inventaris en apparatuur

6.450

5.519

931

595

0

334

1.192

10-25

- Verbouwing GH

0

0

0

158

0

0

158

0,0

In uitvoering en vooruitbetaling

0

0

0

158

0

0

158

0,0

11.394

8.413

2.981

1.023

0

577

3.427

OZB en verzekerde waarde gebouwen
Bedrag

Peildatum

EUR
OZB-waarde gebouwen en terreinen (in hele euro's)
Verzekerde waarde gebouwen (in hele euro's)

1.4

4.409.000

1 januari 2013

16.362.202

1 januari 2013

Voorraden
2013
EUR

1.4.1

EUR

EUR

Verkrijgingsprijs gebruiksgoederen

36

49

Af: Voorziening voor incourantheid

-10

-10

Gebruiksgoederen

26

Kostprijs onderhanden werk
Af: Voorziening te verwachten verliezen
1.4.3.

2012
EUR

Onderhanden werk

39

921

764

0

0
921

764

947

803

De stijging in onderhanden projecten wordt veroorzaakt door de groei in werkzaamheden voor ONL Dyslexie.
Door één verzekerraar is een productieplafond ingesteld voor in 2013 gestarte DBC’s groot € 188.000. In de post onderhanden is ten
aanzien van deze geopende DBC’s € 195.000 opgenomen. De verwachting is dat het productieplafond in 2014 uiteindelijk met
€ 173.000 zal worden overschreden. Met de betreffende verzekeraar is contact opgenomen en een afspraak gemaakt om te komen tot
een aanpassing van het productieplafond.
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1.5

Vorderingen
2013
EUR

1.5.1

Debiteuren

1.5.7

Overige vorderingen

- Vooruitbetaalde kosten en te ontvangen rente
1.5.8

Overlopende activa

1.5.9

Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid

2012
EUR

EUR

EUR

223

207

20

29

129

54
129

54

-7

-6

365

284

Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt:
2013

2012

EUR

EUR

Stand per 1 januari

6

6

Onttrekking

0

0

Vrijval

0

0

Dotatie

1

0

Stand per 31 december

7

6

2013

2012

EUR

EUR

De looptijd van kortlopende vorderingen is < 1 jaar.

1.7

Liquide middelen

1.7.1

Kasmiddelen

1.7.2

Tegoeden op bank- en girorekeningen

1.7.3

Deposito's

Alle banksaldi zijn vrij opneembaar.
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0

1

341

171

3.469

3.240

3.811

3.412

2.1

Eigen vermogen
Stand per

Resultaat

1 januari
2013

2.1.1

Algemene reserve (Publiek)

2.1.2

Bestemmingreserve huisvestingsbeleid (Publiek)

2.1.3

Bestemmingreserve Private activiteiten

Stand per
31 december
2013

EUR

EUR

EUR

805

1.181

1.986

1.511

0

1.511

0

29

29

2.315

1.210

3.526

De bestemmingsreserve huisvestingsbeleid is ingesteld in het kader van de activiteiten die nodig zijn om
de huisvesting van de GH te verbeteren. Verwacht wordt dat in 2014 hierover de nodige besluiten zullen
worden genomen.
De bestemmingsreserve Private activiteiten wordt gevoed uit de resultaten van de Private activiteiten en
dient om toekomstige verliezen op te vangen en ontwikkelingen mogelijk te maken.

2.3

Voorzieningen
Stand per

Stand per

Kortlopende Langlopende

1 januari

31 december

deel < 1jaar deel > 1jaar

2013

2013

EUR
- Spaarverlof

2.3.1

2.3.2

Dotatie Onttrekkingen

EUR

Vrijval

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

20

0

0

0

20

0

20

- Voorziening jubilea

104

15

13

0

106

12

94

- Reorganisatie voorziening

579

0

62

431

86

38

48

Personeelsvoorzieningen

703

15

75

431

212

50

162

- Waarborgfonds

30

0

0

0

30

30

0

Overige voorzieningen

30

0

0

0

30

30

0

733

15

75

431

242

80

162

De voorziening voor jubilea is berekend aan de hand van een inschatting van de toekomstige uitbetaling per medewerker.
De reorganisatievoorziening betreft verplichtingen inzake personeel die als gevolg van de reorganisatie in 2010 niet langer
bij de GH in dienst zijn.
2.4

Langlopende schulden
Stand per 1

Aangegane

januari

leningen

Aflossingen

2013

2.4.3

Kredietinstellingen

Stand per

Looptijd

Rente

31 december

> 5jaar

percentage
%

2013

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

1.122

0

0

1.122

1.122

1.122

0

0

1.122

1.122

3,85

Betreft een hypothecaire lening met variabele rente (Euribor met 0,3% opslag) met een looptijd tot 2025 die is gevestigd op het
onroerend goed gelegen aan de Grasdorpstraat 2 te Zwolle en alle roerende zaken. Het garantievermogen dient minimaal 25%
te zijn, met een solvabiliteit van 41% (eigenvermogen + voorzieningen / totaal vermogen) is hier ruimschoots aan voldaan.
Tevens is er een kostprijs hedge middels een swap overeenkomst betreffende het totaal van deze lening met als doel de rente
te fixeren. De looptijd van de swap is tot en met mei 2015. Hiermee is de rente nagenoeg gefixeerd op 3,91% op jaarbasis.

In de algemene voorwaarden die als bijlage bij de overeenkomst staan behorend bij de renteswap staat dat er sprake is van een
margin call. De volgende tekst wordt geciteerd:
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“ABN Amro kan van de Gereformeerde Hogeschool verlangen dat hij tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen een
creditsaldo (aangeduid als margin) stort op een aparte bij de ABN Amro aan te houden margin-rekening, welk creditsaldo aan
ABN Amro verpand zal zijn. ABN Amro is bevoegd om de hoogte van de margin aan te passen aan gewijzigde omstandigheden.”
De renteswap kende eind 2013 een negatieve marktwaarde van € 55.710. Deze negatieve marktwaarde wordt berekend door
de toekomstige kasstromen uit hoofde van het swapcontract contant te maken tegen de huidige marktrente. Vanwege de korte
looptijd van het swapcontract in combinatie met een afname van de hoofdsom zal de negatieve marktwaarde de komende jaren
fors afnemen. Op grond van de Algemene Bepalingen Derivatentransacties kan de bank zekerheden vragen. Gegeven de huidige
markt usance ligt het niet in de lijn der verwachting dat ABN AMRO overgaat tot de vraag om extra zekerheden.”

2.5

Kortlopende schulden
2013
EUR

2012
EUR

EUR

EUR

2.5.2

Vooruitgefactureerde en -ontvangen termijnen OHW

126

174

2.5.3

Crediteuren

359

494

- Loonheffing

425

- Omzetbelasting

429

-2

19

2.5.7

Belastingen en premies soc verz

424

447

2.5.8

Schulden terzake van pensioenen

154

140

- Verplichting Levend Water
2.5.9

1

Overige kortlopende schulden

1
1

- Vooruitontvangen collegegelden

1

1.238

1.049

- Vooruitontvangen geoormerkte OCW subsidies

400

0

- Vooruitontvangen overige subsidies

299

424

- Vakantiegeld en -dagen

400

389

- Diversen

260

2.5.10 Overlopende passiva

193
2.596

2.055

3.659

3.311

De looptijd van kortlopende schulden is < 1 jaar.
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)
Omschrijving
Kenmerk

Versterking lerarenopleidingen en scholen

Toewijzing
Datum

MUO/2013/45082U

17-12-2013
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Bedrag van
toewijzing
EUR

Ontvangen
t/m 2013
EUR

1.600.000

De prestatie is ultimo 2013 conform
de subsidiebeschikking
Geheel uitgevoerd Nog niet geheel
en afgerond
afgerond
400.000
nee

1.600.000

400.000

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Er is een autoleasecontract met een verplichting van ongeveer EUR 25.000,- per 31 december 2013. De verplichting over 2014 is
EUR 14.400,-.
In 2009 is er een contract afgesloten voor de huur van kopieer- en printmachines met een totaalbedrag van EUR 254.000 ex.
BTW voor een termijn van 6 jaar. EUR 42.000 vervalt binnen 1 jaar.
De marktwaarde van de swap, met een looptijd tot en met mei 2015, is EUR -55.710 per 31 december 2013.

Er is een huurcontract afgesloten met VVGO Bunschoten voor 1 jaar voor een totaal bedrag van EUR 5.864.

Er is een huurcontract afgesloten met ROC Menso Alting te Groningen voor 1 jaar voor een totaal bedrag van EUR 3,870

Er is een huurcontract afgesloten met de Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Accretio tot augustus 2019, de
huurwaarde van dit contract bedraagt EUR 106.000. De verplichting voor 2014 bedraagt EUR 12.000.
Vanwege de voorgenomen opheffing van het Waarborgfonds zal waarschijnlijk in 2014 het borgingsvermogen uitbetaald
kunnen worden, waardoor een bate van € 72.224 vrij kan vallen.
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Toelichting behorende tot de staat van baten en lasten
TOELICHTING BEHORENDE TOT DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN
2013
EUR
3.1

Rijksbijdragen

3.1.1

Rijksbijdrage OCW
Geoormerkte OCW-subsidies
Niet-geoormerkte OCW-subsidies

3.1.2

EUR

Begroting 2013
EUR
EUR

8.573
0
331

Overige subsidies OCW

Rijksbijdrage OCW
Basis bedrag per student
Opslag onderwijs & kwaliteit
Opslag prestatie bekostiging
Totaal per student
Aantal studenten en graden
Basis rijksbijdrage
Pabo-up
Lectoraten
Rijksbijdrage

2012
EUR

EUR

8.275
0
0

8.614
161
0

331

0

161

8.904

8.275

8.775

4.924
470
326
5.720
1.454
8.317.217
35.645
220.282
8.573.144

4.582
599
329
5.510
1.454
8.011.278
35.601
228.495
8.275.374

5.042
667
5.709
1.463
8.352.700
35.594
226.161
8.614.455

Bij de opstelling van de begroting was er nog uitgegaan van de invoering van de langstudeerdersboete. Hierdoor
zou de rijksbijdrage verlaagd worden en de collegegelden verhoogd. De invoering van deze langstudeerdersboete
is uitgesteld.

3.2

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

3.2.1

Gemeentelijke subsidie onderwijsbegeleiding

3.3

Collegegelden

3.3.3

20

0

32

2.534

2.441

2.210

Aantal studenten op 1-10
1.620
1.453
Gemiddeld per sudent
1.564
1.680
Bij de opstelling van de begroting was er nog uitgegaan van de invoering van de langstudeerdersboete.
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1.460
1.514

3.4

Baten werk in opdracht van derden
Baten werk in opdracht van derden
Inkoop en inhuur derden

2.457
-911

3.4.1

1.546
Dienstverlening
Nascholing
ONL
Subsidies

3.5

Overige baten

3.5.1
3.5.2

Verhuur
Detachering personeel
Omzet Catering
Kosten catering
Opbrengst catering
Samenwerking Dordt College *
Diversen

1.347

633
172
483
258

ONL: onderhanden DBC's
ONL: gedeclareerde DBC's

3.5.3
3.5.4
3.5.5

2.106
-695
1.410
792
160
387
71
1.546

1.410

280
260

265
143

34
25
136
-103

31
54
120
-90

39
50
123
-85

34
138
147

30
163
78

38
139
149

379

356

414

* Betreft een uitwisselingsprogramma met Dordt College in de VS. 16 studenten uit de VS en Canada volgen een
collegeprogramma van 5 maanden.

86

2013
EUR
4.1

2012
EUR

EUR

Personeelslasten
Brutolonen en salarissen
Sociale lasten
Pensioenpremies

4.1.1

Begroting 2013
EUR
EUR

EUR

7.197
690
1.123

Lonen en salarissen
Dotaties personele voorzieningen
Onttrekking voorzieningen
Onttrekking afvloeiingsregelingen en FPU
Vrijval afvloeiingsregelingen en FPU
Vrijval reorganisatievoorziening
Personeel niet in loondienst
Deskundigheidsbevordering
Reiskosten
Catering en vergaderkosten
Werving & Selectie
Arbo
Overig

6.931
650
1.066
9.010

15
-75
0
0
-431
580
152
132
64
14
33
45

7.216
604
1.041
8.647

0
0
0
0
0
293
278
124
26
10
53
43

8.862
34
-115
-9
-2
-58
271
334
144
53
1
41
115

4.1.2

Overige personele lasten

529

827

808

4.1.3

Af: uitkeringen

-57

0

-44

9.482

9.474

9.626

138
65.289
68.708

135
63.839
69.945

138
64.217
69.754

Gemiddeld aantal FTE
Gemiddeld loon en salarissen per fte
Totaal loonkosten per fte

2013
EUR
4.2

EUR

2012
EUR

EUR

Afschrijvingen
- Gebouwen
- Verbouwing
- Groot onderhoud

46
108
89

Gebouwen, verbouwing en groot onderhoud
- Technische installaties
- Meubilair
- Computer, software
- Kantoorinstallaties
- Audio visuele middelen

4.2.2

Begroting 2013
EUR
EUR

46
97
106
243

250

35
94
167
7
31

249
70
96
152
4
23

Inventaris en apparatuur

334

351

345

Materiële vaste activa

577

601

594

87

2013
EUR
4.3

Huisvestingslasten

4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5
4.3.6

Huur
Verzekeringen
Onderhoud
Energie en water
Schoonmaakkosten
Heffingen

4.4

Begroting 2013
EUR
EUR

2012
EUR

EUR

38
39
67
199
158
28

42
34
72
166
139
20

45
32
62
158
153
27

530

473

476

Overige lasten
- Kantoorkosten
- Reprokosten
- Portikosten
- Communicatiekosten
- Documentatiekosten
- MR-RvT
- Bankkosten
- Accountants-, en advieskosten *
- Kosten accreditering
- Contributies

4.4.1

EUR

24
53
33
44
11
4
5
154
41
114

Administratie- en beheerslasten

99
16
30
61
5
0
3
315
34
117
483

45
44
32
38
7
2
5
194
83
118
680

568

* De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten voor de externe accountant en de accountantsorganisatie,
genoemd in artikel 1, eerste lid, onder a en e, van de Wet toezicht accountantsorganisaties, zijnde
KPMG, zijn als volgt:

- Bekostiging- en jaarrekening
- Specifieke controles
- Juridisch advies

33
0
0

28
0
1

Accountantskosten

33

29

- Kosten hard- en software
- Leermiddelen
- Overig
4.4.2

349
60
8

Inventaris, apparatuur en leermiddelen

360
66
2
417

88

346
51
8
428

405

2013
EUR
- Dotatie voorziening op vorderingen
4.4.3

1

Dotatie/vrijval voorzieningen op vorderingen
- Dienstreizen
- Marketing & Communicatie
- Excursies, werkweken en stages
- Projectkosten *
- Overig

4.4.4

Begroting 2013
EUR
EUR
0

EUR

1
84
339
34
164
63

2012
EUR

0

0

104
270
4
238
95

Overige

EUR
0

72
300
60
194
32

684

711

658

1.586

1.819

1.631

5

Financiële baten en lasten

5.1

Rentebaten

46

62

56

5.5

Rentelasten

-44

-42

-44

2

20

12

Publiek/Privaat
Omzet
Kosten
Resultaat

EA advies
754
730
24

2013
POH
194
187
7

2012
GL
55
70
-15

Totaal
1.003
987
16

EA advies
642
628
14

POH

GL
226
222
4

Totaal
48
53
-5

916
903
13

Onder EA advies is opgenomen: Dyslectiebehandeling, nascholing en advisering. De POH betreft de opleiding
Praktijkondersteuner huisartsenpraktijk en ouderenzorg, GL betreft de onbekostigde opleiding Godsdienstleraar.
Het totaal van de resultaten over 2013 en 2012, totaal € 29.000, is door middel van een toevoeging vanuit het
jaarresultaat 2013 toegevoegd aan de bestemmingsreserve Private activiteiten.
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Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders
Bezoldiging CvB
WNT
IngangsEinddatum
datum dienst- dienstverband
verband

Functie

Naam

Voorzitter Raad van
Bestuur

J.D. Scha a p

1-1-1987 NvT

Voorzitter Raad van
Toezicht

A. va n der Veer

Lid Raad van Toezicht

B. Wes s el i ng

Lid Raad van Toezicht

D. de Jonge

Lid Raad van Toezicht

T. Abbo

Lid Raad van Toezicht

G.J.M. Seegers *)

Lid Raad van Toezicht

R.D. Schoonbeek

1-9-2008
1-7-2002
1-6-2006
1-6-2011
1-9-2012
1-5-2013

Omvang
dienstverband Beloning

0,0001

NvT

0,0001

NvT

0,0001

NvT

0,0001

NvT

0,0001

NvT

0,0001

Voorzieningen
beloning
betaalbaar op
termijn

119.585

1,0

NvT

Belastbare
vaste en
variabele
onkostenvergoedingen

Uitkeringen
wegens
beëindiging
Motivatie
van het
overschrijding
dienstverband van de norm

20.281

6.100
3.400
4.300
4.300
3.797
4.300
145.782

0

20.281

0

*) incl. € 397 nabetaling over 2012.

De bezoldigingsgegevens voor het CvB van de GH sluiten aan op het begrippenkader van de Wet Normering Topinkomens in de
publieke en semi-publieke sector (WNT). De sociale werkgeverslasten zijn geen onderdeel van de bezoldiging omdat de hoogte
van deze premies (die voor rekening van de werkgever komen) niet samenhangen met de hoogte van het inkomen van de
bestuurder, maar met andere factoren als leeftijd en de keuze voor eigen risicodragerschap van de hogeschool.
MODEL H: BEZOLDIGING VAN BESTUURDERS EN TOEZICHTHOUDERS
MODEL H
(in hele euro's)

Naam

J.D. Schaap, voorzitter College van Bestuur

Duur arbeidsDienstbetr
overeenkomst /
ekking of
werkzaamIngangsdatum
op interim
heden
dienstverband Taakomvang basis
Vanaf Tot
FTE
D of I

1987 Heden

1-1-1987

1,00 D

Totaal College van Bestuur

A. van der Veer, voorzitter Raad van Toezicht
B. Wesseling, lid Raad van Toezicht
D. de Jonge, lid Raad van Toezicht
T. Abbo, lid Raad van Toezicht
G.J.M. Seegers, lid Raad van Toezicht *)
R.D. Schoonbeek, lid Raad van Toezicht

2008
2002
2006
2011
2012
2013

Heden
Heden
Heden
Heden
Heden
Heden

1-9-2008
1-7-2002
1-6-2006
1-6-2011
1-9-2012
1-5-2013

0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01

Totaal Raad van Toezicht
*) incl. € 397 nabetaling over 2012.
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D
D
D
D
D
D

Periodiek
betaalde Bonus
beloningen betalingenen
/
/ gratificatie
2013
2013
EUR
EUR

Ont.
Pensioen
Uitk. Wegens
bijdragen / beëindiging v/h
bel.
dienstverband
2013
2013
EUR
EUR

126.841

0

20.281

0

126.841

0

20.281

0

6.100
3.400
4.300
4.300
3.797
4.300

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

26.197

0

0

0

Controleverklaring

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant
Aan: het College van Bestuur en de Raad van Toezicht van Stichting Gereformeerde Hogeschool
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit verslag opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Gereformeerde Hogeschool te Zwolle
gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de staat van baten en lasten over
2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële
verslaggeving en andere toelichtingen.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en
resultaat getrouw dient weer te geven, in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de
Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT),
alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.
Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiële rechtmatigheid van de in de jaarrekening verantwoorde
baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de
relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige
interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van de relevante
wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle, als
bedoeld in artikel 2.9, lid 3 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Wij hebben onze
controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het
onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013 en de Beleidsregels toepassing WNT, exclusief het Controleprotocol WNT.
Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen
en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van
materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en
de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant
toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van
materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant
is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de
financiële rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van
controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot
doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit. Een
controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële
verslaggeving en de gebruikte financiële rechtmatigheidcriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van
de entiteit gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing
voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen
van Stichting Gereformeerde Hogeschool per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in
overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs en de Beleidsregels toepassing WNT.
Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2013 in
alle van materieel belang zijnde aspecten voldoen aan de eisen van financiële rechtmatigheid. Dit houdt in dat de
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bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals
vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013.
Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen
Ingevolge artikel 2:393, lid 5 onder e en f van het BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken
naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel
9 Boek 2 van het BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392, lid 1 onder b tot en met h van het BW vereiste gegevens
zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is
met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391, lid 4 van het BW. Tenslotte vermelden wij dat het jaarverslag
voldoet aan de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.2.5
Jaarverslag van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2013.
Zwolle, 20 juni 2014
KPMG Accountants N.V.

G.J. Kamerling RA
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Overige gegevens
Voorstel tot resultaatbestemming
Voorgesteld wordt het resultaat als volgt te bestemmen:
2013
EUR

Resultaat ten bate van de algemene reserve:
Resultaat ten bate van de bestemmingsreserve Private activiteiten

1.181
29
1.210

Overeenkomstig het voorstel is het resultaat verwerkt in de jaarrekening.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen bijzondere gebeurtenissen na balansdatum
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Bijlage 1: gegevens over de rechtspersoon en OCW-bijlagen
Gegevens over de rechtspersoon
Algemeen
BRIN-nummer:
Bevoegd-gezagnummer:
Naam instelling:
Adres:
Telefoonnummer:
Faxnummer:
E-mail:
Internetsite:
Naam contactpersoon:
Telefoonummer contactpersoon:
Faxnummer contactpersoon:
E-mail contactpersoon:

22HH
30205
Stichting Gereformeerde Hogeschool
Grasdorpstraat 2, 8012 EN Zwolle
038 - 425 55 42
038 - 423 07 85
informatie@gh-gpc.nl
www.gh-gpc.nl
U. Dijkstra
038 - 425 55 42
038 - 423 07 85
udijkstra@gh.nl
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Bijlage 2: Trends en kengetallen jaarrekening
Balans (x EUR 1000)

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Activa
Materiële vaste activa
Totaal vaste activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal vlottende activa
Totaal activa

3.427
3.427
947
365
3.811
5.122
8.549

2.982
2.982
803
284
3.412
4.499
7.481

2.957
2.957
631
381
3.021
4.033
6.990

3.231
3.231
601
345
2.601
3.547
6.777

3.585
3.585
440
506
2.708
3.654
7.239

3.856
3.856
913
695
1.512
3.121
6.977

3.925
3.925
799
1.087
1.771
3.657
7.582

3.825
3.825
793
682
1.871
3.346
7.171

3.854
3.854
775
724
1.522
3.021
6.875

3.740
3.740
0
624
1.485
2.109
5.849

3.778
3.778
0
750
1.450
2.200
5.978

Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totaal passiva

3.526
242
1.122
3.659
8.550

2.315
733
1.122
3.311
7.482

1.790
872
1.122
3.207
6.991

1.444
834
1.122
3.378
6.778

2.735
325
1.122
30.573
7.239

2.674
418
1.122
2.763
6.977

3.089
222
1.122
3.149
7.582

2.891
312
1.122
2.846
7.171

2.589
556
1.122
2.608
6.875

2.536
397
1.089
1.827
5.849

2.820
242
1.144
1.772
5.978

Staat van baten en lasten (x EUR 1000)

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Baten
Rijksbijdrage
Overige overheidsbijdragen en -subsidies
Collegegelden
Baten werk in opdracht van derden
Overige baten
Totaal baten

8.904
20
2.534
1.546
379
13.383

8.775
32
2.210
1.410
414
12.842

8.823
27
2.023
1.453
307
12.633

8.705
94
1.972
2.257
350
13.378

9.010
92
1.850
2.157
463
13.572

7.942
201
2.017
2.158
545
12.863

7.687
759
1.906
1.549
220
12.121

6.731
875
1.768
1.607
190
11.172

6.095
0
1.507
2.754
296
10.652

5.147
0
1.466
3.010
49
9.672

4.807
0
1.332
589
2.343
9.071

Lasten
Personele lasten
Afschrijvingen
Huisvestingskosten
Overige lasten
Totaal lasten

9.482
577
530
1.586
12.175

9.626
594
476
1.631
12.327

9.752
600
489
1.452
12.293

11.658
664
525
1.809
14.656

10.619
700
537
1.638
13.494

10.081
686
551
1.903
13.221

8.691
621
476
2.172
11.959

7.963
556
465
1.880
10.864

8.185
481
0
1.919
10.585

7.767
435
0
1.710
9.912

6.808
392
0
1.646
8.846

1.208

514

340

-1.279

78

-359

162

308

67

-240

225

46
-44
2

56
-44
12

50
-44
6

32
-44
-12

27
-44
-17

70
-45
26

83
-47
36

39
-44
-5

31
-46
-15

27
-71
-44

39
-73
-34

Nettoresultaat

1.210

526

346

-1.290

61

-333

198

302

52

-284

191

Investeringen (x EUR 1000)

Saldo baten en lasten
Financiële baten
Financiële lasten
Saldo financiële baten en lasten

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

Gebouwen en terreinen
Inventaris en apparatuur
Totaal materiële vaste activa

270
595
865

217
402
619

56
270
326

112
200
311

107
322
429

115
502
617

293
439
732

104
505
609

106
488
594

111
287
398

237
608
845

Kengetallen financiële positie

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

0,41
0,44
1,40
34,3%

0,31
0,41
1,36
22,7%

0,26
0,38
1,26
19,3%

0,21
0,34
1,05
-89,4%

0,38
0,42
1,20
2,2%

0,38
0,44
1,13
-12,4%

0,41
0,44
1,16
6,4%

0,40
0,45
1,18
10,5%

0,38
0,46
1,16
2,0%

0,43
0,50
1,16
-11,2%

0,47
0,51
1,24
6,8%

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

1,14
77,9%
14,9%
26,3%
1,8%
66,5%
0,1%
2,0%
4,4%
10,9%
0,0%
10
100
11,6%
17,4%
9,0%

1,12
78,1%
6,3%
18,0%
5,7%
68,3%
20,0%
1,7%
3,1%
9,3%
0,0%
8
94
11,0%
16,1%
4,1%

1,06
79,3%
2,2%
14,2%
6,9%
69,8%
0,2%
0,4%
2,1%
6,5%
0,0%
11
93
11,5%
16,5%
2,7%

0,87
79,5%
-0,5%
10,8%
6,2%
65,1%
0,7%
0,8%
1,5%
1,3%
0,0%
9
92
16,9%
25,9%
-9,6%

0,80
76,2%
9,0%
20,8%
3,2%
61,7%
1,6%
0,9%
3,9%
2,8%
0,0%
20
78
16,8%
27,2%
0,4%

0,80
76,2%
9,0%
20,8%
3,2%
61,7%
1,6%
0,9%
3,9%
2,8%
0,0%
20
78
16,8%
27,2%
-2,6%

0,91
72,7%
13,0%
25,5%
1,8%
63,4%
6,3%
2,4%
4,5%
4,2%
0,0%
33
95
12,8%
20,2%
1,6%

0,90
73,3%
14,1%
25,9%
2,8%
60,3%
7,8%
0,9%
4,5%
4,5%
0,0%
22
93
14,4%
23,9%
2,7%

0,86
77,0%
14,1%
24,2%
5,2%
57,1%
0,0%
1,0%
4,6%
3,9%
0,0%
25
89
25,8%
45,2%
0,5%

1,16
77,8%
15,6%
26,2%
4,1%
53,1%
0,0%
1,1%
3,0%
2,9%
0,0%
23
69
31,0%
58,5%
-2,9%

1,24
76,3%
20,0%
31,0%
2,7%
52,8%
0,0%
2,6%
6,7%
4,7%
0,0%
30
71
6,5%
12,3%
2,1%

Solvabiliteit 1
Solvabiliteit 2
Liquiditeits (current ratio)
Rentabiliteit (op eigen vermogen)

Kengetallen overig
Liquiditeit (quick ratio)
Personele lasten / Totale lasten
Algemene reserve / Totale baten
Eigen vermogen / Totale baten
Voorzieningen / Totale baten
Rijksbijdragen / Totale baten
Ov. overheidsbijdragen / Totale baten
Investering huisvesting / Totale baten
Investeringen (invent + app) / Totale baten
Werkkapitaal / Totale baten
Beleggingen (t.o.v. EV)
(Vorderingen / Totale baten) x 365
(Kortl. Schulden / Totale baten) x 365
Contractactiviteiten / Totale baten
Contractactiviteiten / Rijksbijdrage
Rendement (resultaat/baten)

95

