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Voorwoord
Dit document vormt een aanvulling op het Strategisch Plan 2017-2020. Het werd opgesteld 
naar aanleiding van het sectorakkoord hbo-2018 dat in april 2018 werd gesloten tussen 
de Vereniging Hogeschool en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Onderwijs.
Tegenover de invoering van het studieleenstel in 2015 beloofde het kabinet een kwaliteits-
verbetering van het hoger onderwijs ten behoeve van de student. In het sectorakkoord 
zijn hierover afspraken gemaakt, waarvan bij uitstek de student iets moet gaan merken 
– een streven dat Hogeschool Viaa van harte onderschrijft.

De Nederlandse hogescholen committeerden zich in het sectorakkoord aan zes thema’s:
1. intensiever en kleinschalig onderwijs (onderwijsintensiteit); 
2. onderwijsdifferentiatie, waaronder talentontwikkeling binnen en buiten de studie; 
3. verdere professionalisering van docenten (docentkwaliteit); 
4. passende en goede onderwijsfaciliteiten; 
5. meer en betere begeleiding van studenten; 
6. studiesucces inclusief doorstroom, toegankelijkheid en gelijke kansen.

In dit Addendum Strategisch Plan legt het college van bestuur uit welke van de hierboven 
genoemde thema’s bij Hogeschool Viaa het hoogst op de agenda staan. Ook geven we aan 
welke daaraan gekoppelde doelen we onszelf voor de komende jaren hebben gesteld in het 
bij het Strategisch Plan 2017-2020 behorende uitvoeringsplan, en welke aanvullingen we 
hierop doen naar aanleiding van het sectorakkoord. Een en ander is uitgevoerd conform 
het Plan van Aanpak, zoals dat in mei/juni 2018 is vastgesteld, na instemming door de MR 
en goedkeuring door de RvT. 

We hebben diverse bronnen geraadpleegd om tot onze keuzes te komen. Zo hebben we 
de resultaten van de Nationale Studentenenquête, de hbo-monitor en het tweejaarlijkse 
medewerkerstevredenheidsonderzoek meegenomen als belangrijke input. Bovendien 
hebben we een intensief dialoogtraject georganiseerd met studenten, personeel (docenten, 
ondersteunend en facilitair personeel, alsmede onderzoekers en lectoren), opleidings-
commissies, het beleidsoverleg, medezeggenschapsraad en Raad van Toezicht. We hebben 
tijdens lunchsessies de zes thema’s voorgelegd en samen besproken welke thema’s op de 
korte termijn het meeste urgent zijn. 

In april 2018 heeft het panel het plan beoordeeld. Uiteindelijk was het advies van de NVAO 
aan de minister dat het proces dat gevolgd is bij de opstelling van het plan ronduit goed 
was, en ook dat de gemaakte keuzes duidelijk passen bij de strategie van Hogeschool Viaa. 
De uitwerking van het plan is als niet voldoende gedetailleerd beoordeeld; de concrete 
beleidsacties waren niet altijd duidelijk en de monitoringsprocessen moesten beter worden 
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verwoord. Die uitwerking van de plannen hebben we nu ter hand genomen. De keuzes die 
we gemaakt hadden, willen we realiseren. Daarvoor zijn ook goede uitwerkingen nodig. 
Die zijn nu opgenomen in dit herziene addendum bij ons Strategisch Plan voor de jaren 
2019 – 2024. 

Inmiddels blijken de beschikbare middelen hoger uit te vallen dan destijds eind 2017 is 
berekend. Voor het herziene plan hebben we daarom nog eens goed gekeken naar de 
uitkomsten van de lunchsessies en hebben we een aantal (kleinere) projecten aan het plan 
toegevoegd. We zullen ons de eerste jaren richten op de grote projecten, op het gebied van 
onderwijsdifferentiatie en onderwijsfaciliteiten en gebruiken de periode 2022-2024 voor 
het realiseren van de nieuwe projecten.

Met het voorliggende document hebben we een actiegericht plan voor de nabije toekomst, 
dat recht doet aan wat betrokkenen, met name de studenten zelf, ook in de organisatie 
nodig achten om onze studenten te geven wat beloofd is. Zo willen we waarmaken waar 
onze missie ons toe oproept: Hogeschool Viaa, als je gelooft in je werk.

Dirk Wakker 
Voorzitter College van Bestuur 
Hogeschool Viaa

Als je gelooft in je werk!
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Verantwoording van keuzes
Profiel van Hogeschool Viaa
Hogeschool Viaa komt voort uit de sterke, christelijk geïnspireerde gedrevenheid om zich 
actief in te zetten voor de maatschappij. In ons opleiden, onderzoeken en adviseren streven 
we er naar een bijdrage te leveren aan de bevordering van een duurzame kwaliteit van het 
menselijk samenleven. 

Dat doen we door hooggekwalificeerde, bezielde professionals op te leiden. Een bezielde 
professional is niet alleen een deskundige die over allerlei kennis, vaardigheden, methodieken 
en instrumenten beschikt om problemen op te lossen, maar is daarnaast een betrokken 
persoon die zijn verantwoordelijkheid neemt voor de ondersteuning van (kwetsbare) mensen 
en de verbetering van de kwaliteit van (samen)leven. Een bezielde professional die is opgeleid 
aan Viaa, heeft bovendien een open oog voor de zinvragen en levensovertuiging van de mens 
die hij in zijn werk ontmoet.

In ons onderzoek leveren wij, in samenwerking met partners in het werkveld, een bijdrage 
aan kenniscirculatie op het gebied van identiteit, waardegedreven beroepsvorming en werken 
met mensen. Vanwege onze identiteit zijn wij de aangewezen onderzoekspartner om daaraan 
gerelateerde kennisvragen op waarde te schatten, te expliciteren en te beantwoorden. Omdat 
wij opleiding, onderzoek en kennisdienstverlening integratief vormgeven, profiteren zowel 
opdrachtgevers, partners als studenten hiervan.

Als medewerkers willen we niet alleen bezielde professionals opleiden, maar die zelf ook zíjn. 
Bijvoorbeeld in de manier waarop we omgaan met onze studenten. Iedere student telt. We 
willen onze studenten kennen. En we hebben oog voor hun sociaal en psychisch welbevinden 
en hun persoonlijke ontwikkeling. 

Onze diepste drijfveer uit zich ook in de kwaliteit van ons onderwijs. Dat onderwijs moet 
relevant en uitdagend zijn. Maar het moet ook toegankelijk en toekomstgericht worden 
vormgegeven. Daarvoor is het bijvoorbeeld nodig dat wij blijvend ontwikkelen op het gebied 
van ICT en onderwijsfaciliteiten. 

Investeringskeuzes 
Om een consistente koers te varen, hebben we het Strategisch Plan 2017-2020 aan 
de basis van onze kwaliteitsplannen gelegd. In deze strategische periode streven we 
naar versterking en vernieuwing van met name onze identiteit, het onderwijsaanbod, 
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onderzoek en facilitaire processen. Een aantal processen daarvan zijn al in werking 
gezet. Door de studievoorschotmiddelen kunnen we die processen versneld invoeren.
Hogeschool Viaa heeft lange tijd gehandeld volgens het adagium ‘mensen, geen 
stenen’. Dat was een goede keuze, maar de tijd is rijp om nu extra aandacht aan te 
besteden aan de voorzieningen die we studenten en docenten bieden. Het begrip 
voorzieningen vatten we breed op: het gaat ons hier om de fysieke en de digitale 
leeromgeving, en om de keuzemogelijkheden die we studenten te bieden hebben.

Het belang van deze thema’s kwam uitdrukkelijk naar voren in het dialoogtraject dat 
we organiseerden met personeel, studenten, medezeggenschapsraad en raad van 
toezicht. Door middel van lunchsessies is bij medewerkers en studenten is niet alleen 
gepeild welke ideeën er leefden, maar zijn ook de prioriteiten naar voren gekomen. 
Er waren drie onderwerpen die de meeste aandacht kregen tijdens de lunchsessies; 
verbeterde inrichting van het gebouw, meer gebruik maken van digitalisering in onder-
wijs en aandacht voor ontwikkelingen in het werkveld. De gemene deler bij deze 
onderwerpen is de wens om door te gaan met ontwikkelen en vernieuwen, om 
voortdurend gericht te zijn op het tijdig toepassen van nieuwe software en systemen 
die voor het onderwijs faciliterend zijn. Aan de hand van de uitkomst van de lunch-
sessies en in overeenstemming met de speerpunten in het Strategisch Plan die inzetten 
op ‘vernieuwing’, is er toen voor gekozen om te focussen op twee thema’s: 
onderwijsdifferentiatie en onderwijsfaciliteiten. 

In eerste instantie was de inschatting dat Hogeschool Viaa €2,68 miljoen aan studie-
voorschotmiddelen zou krijgen. Dit bedrag zou worden besteed aan de ontwikkeling 
van vier projecten; een nieuwe master en een honours programma, de renovatie van 
de studieruimte (de agora) en de vernieuwing van de digitale leeromgeving. In samen-
spraak met onder meer de medezeggenschapsraad, hebben deze plannen verder vorm 
gekregen. Ook door het NVAO-panel werd de meerwaarde van deze projecten gezien, 
mede door de samenhang met het Strategisch Plan.

Bij aanvang van het hersteltraject was inmiddels duidelijk dat het bedrag aan studie-
voorschotmiddelen hoger zou zijn, onder andere door groei van het studentenaantal. 
Hoewel het zwaartepunt in het oorspronkelijke plan bij de twee bovengenoemde 
thema’s lag, zijn er tijdens de onderzoeksfase en de lunchsessies ook al andere 
relevante investeringsmogelijkheden genoemd en in werking gezet, waar destijds 
vanuit de kwaliteitsgelden geen ruimte meer voor leek te zijn. 
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Er is voor gekozen om de uitkomst van de eerdere lunchsessies als bron te gebruiken 
voor de formulering van nieuwe projecten. Alle ideeën uit de lunchsessies zijn naast 
het Strategisch Plan 2017-2020 gelegd, daar zijn een aantal aanvullende projecten 
uitgerold. Op deze manier is gewaarborgd dat er draagvlak is voor de plannen en dat 
ze passen bij onze strategische koers.

Tijdens het uitwerken van de nieuwe investeringsthema’s verscheen een stuk van de 
studentgeleding van de medezeggenschapsraad over werkdruk onder studenten. 
Deze bevindingen zijn meegenomen in de gekozen projecten en hebben geleid tot 
een verschuiving van het zwaartepunt naar studentenwelzijn en studievoortgang. 
Gedurende het schrijfproces zijn alle projecten voorgelegd aan de medezeggenschaps-
raad, voor een tussentijds evaluatiemoment.

Naar aanleiding van de eerste lezing door de medezeggenschapsraad, heeft er nog een 
accentverschuiving plaatsgevonden. De medezeggenschapsraad vond het belangrijk 
om meer nadruk te leggen op de intensivering van professionalisering van digitale 
competenties van docenten.

De rode lijn in alle gekozen projecten is dat we elke student willen zien met de 
talenten, leerstijlen en mogelijke beperkingen die hij heeft en willen faciliteren met 
passende begeleiding en goede studiefaciliteiten. Dit moet ervoor zorgen dat elke 
student voldoende ruimte heeft om zich op een gezonde manier te ontplooien naar 
een hooggekwalificeerde, bezielde professional.

Aan de hand van de zes investeringsthema’s zullen de negen gekozen projecten worden 
gepresenteerd. Daarbij wordt toegelicht op basis van welke wensen en beleidsvisie de 
keuze tot stand is gekomen. Ook zullen de concrete beleidsacties en de verwachte 
opbrengsten worden benoemd. Elk thema wordt afgesloten met een kort overzicht van 
de inzet van de studievoorschotmiddelen. Het uitgebreide overzicht met planning en 
begroting is als bijlage bij dit document te vinden. De gedetailleerde projectplannen 
liggen bij het bezoek van het panel ter inzage.
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Investeringsthema’s 
Thema 1: Onderwijsintensiviteit

Uitgangspunt
Vanuit onze kernwaarden bezieling en betrokkenheid zetten wij sterk in op de relatie tussen 
docenten en studenten. Studenten waarderen ons hierom: in de NSE van 2018 scoorde 
de algemene sfeer binnen Viaa en 4,56 en een meerderheid van onze studenten zou 
zijn opleiding aanraden aan anderen. Dat is hoger dan het landelijke gemiddelde. De klein-
schaligheid en betrokkenheid worden zowel door docenten als studenten als een kracht 
van de hogeschool ervaren.

Dat wij investeren in de docent-studentrelatie komt ook tot uitdrukking in de docent-
studentratio. Deze is bij Viaa 1:18. Landelijk was de docent-studentratio in 2016 in het 
hbo 1:22. (Onderwijs in Cijfers, 2018). 

Uit het sectorakkoord: De relatie tussen docenten en studenten is cruciaal voor goed onder-
wijs. Daarom is het belangrijk het contact tussen student en docent verder te intensiveren. 
Dit kan bijvoorbeeld door in te zetten op kleinere onderwijsgroepen en community-vorming, 
en door meer tijd vrij te maken voor persoonlijke feedback en individuele begeleiding. Om 
dit te bereiken is verdere uitbreiding van het aantal docenten per student noodzakelijk. Het 
aanstellen van meer docenten maakt het ook mogelijk om de inhoud van het onderwijs te 
koppelen aan maatschappelijke thema’s en onderzoek waardoor de nieuwsgierigheid van 
studenten en hun onderzoekend vermogen wordt vergroot.

9
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Wel zullen we de periode 2019-2024 gebruiken om kritisch te kijken naar hoeveel werk 
we binnen de bestaande onderwijsformatie aankunnen. Tot nu toe werden curriculum-
vernieuwingen altijd binnen die formatie gerealiseerd. In de periode 2019-2024 zetten 
we dit soort projecten vaker weg in projecttijd, zodat we tijdelijk extra bemensing kunnen 
inzetten. Dit zal een gunstig effect hebben op de beleefde werkdruk. Docenten geven aan 
dat dit echt nodig is. Hoewel de beleefde werkdruk bij Viaa niet hoger ligt dan het landelijk 
gemiddelde in het hbo, willen we dit signaal serieus nemen. In 2019 zijn in het kader daar-
van drie docent-coördinator-projectleiders aangesteld die verbeterprocessen aanvoeren en 
docenten ruimte geven voor hun docenttaken. 

De betrokkenheid van docenten op studenten is groot, om deze betrokkenheid optimaal te 
benutten is het van belang de docenten ook voldoende voeling met het werkveld te laten 
houden. In de lunchsessies, die met studenten en docenten zijn gehouden, werd benoemd 
dat het belangrijk is om aandacht te hebben voor ontwikkelingen van competenties en 
beroepshouding in de praktijk. En om vanuit die praktijkbinding les te geven.

Dit sluit ook aan de bij de volgende ambities, zoals genummerd weergegeven in het 
Strategisch Plan 2017-2020:
• In samenspraak met werkveld en (toekomstige) studenten stemmen we onze curricula 

af op de behoeften van deze tijd (#7);
• We versterken en vergroten actief onze samenwerking met partners die kunnen bijdra-

gen ontwikkeling van nieuwe inzichten, die gericht zijn op innovatie van de beroeps-
praktijk en het beschikbaar stellen van deze kennis aan relevante derden (#23)

• We blijven inzetten op een adequate bedrijfsvoering. Als uitgangspunt blijven wij 
hanteren dat ondersteunende processen als vertrekpunt hebben de vraag vanuit het 
primair proces maar uniform zijn ingericht (#27).

10
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Doel: docenten die door hun betrokkenheid op zowel student als werkveld op een 
bezielde manier kennis overdragen.

Project 1: aanstellen drie docent-coördinator-projectleiders
Voor elke academie wordt een docent-coördinator-projectleider (DCP) aangesteld. Deze 
DCP’s kunnen aan de ene kant docenten ontzien, door het coördineren van projecten, 
waarmee de binding met het werkveld versterkt wordt. Aan de andere kant stimuleren zij 
ook de kwaliteit van onderwijs, doordat zij ruimte hebben om verbeterprocessen aan te 
sturen. De DCP’s zullen worden ingezet op reguliere processen binnen de academie die 
aandacht en verbetering behoeven, zoals bijvoorbeeld de verdeling van onderwijstaken.
Daarnaast zullen zij functioneren als projectleider voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van 
nieuw onderwijs. Dat kan zijn binnen de academie, maar zeker ook over de grenzen van 
academies en hun verschillende domeinen heen.

Project 2: deelname regionaal innovatiecluster Kind en Educatie
Eén van de projecten waar een docent-coördinator-projectleider is ingezet, is een project 
vanuit het Regionaal Investeringsfonds dat zich richt op interprofessioneel werken en 
hybride leren. De Campus Kind en Educatie is een ontwikkelplaats voor kinderen, 
studenten, leraren en andere professionals uit de sector Kind en Educatie. Er worden 
interprofessionele leerteams in de praktijk ontwikkeld en docenten worden toegerust om 
de studenten effectief te kunnen begeleiden en kennis te kunnen delen. Studenten kunnen 
stage lopen in de Campus. Docenten worden ingezet in de begeleiding van teams. Zij 
ontvangen hier ook scholing voor. 

Door het creëren van centrale plekken in de regio, centres of expertise, waar onderwijs en 
praktijk samen komen, worden docenten geïnformeerd en blijven zij betrokken bij de be-
roepspraktijk. Deze centres of expertise zullen zorgen voor een betere wisselwerking tussen 
werkveld en onderwijs. De actuele ervaring vanuit het werkveld en kennisoverdracht vanuit 
het onderwijs, zal de onderwijskwaliteit versterken. Onze studenten zijn daarmee beter 
voorbereid op hun toekomstige beroep.

Het gaat hier om een samenwerkingsverband tussen werkgevers en onderwijs in de regio 
Zwolle. Dit is een voorbeeld van samenwerking tussen mbo en hbo, die het arbeidsmarkt- 
en doorstroomperspectief voor de mbo-studenten verbetert. Dit past ook bij de doelstellin-
gen in thema 6, studiesucces. 
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Opbrengst
De inzet van docent-coördinator-projectleiders zorgt ervoor dat veel organisatorische taken 
van docenten worden verlicht. Docenten hebben hierdoor meer tijd en ruimte om aan het 
onderwijs te besteden, dit zal de betrokkenheid van docenten bij studenten ook ten goede 
komen. Studenten geven soms aan dat zij docenten niet verder willen belasten met vragen, 
gezien de volle agenda’s van docenten. De belangrijkste taak van een docent is het onder-
wijs, daar moet de docent voor worden vrijgespeeld.

Door de directe verbinding met het werkveld, die mogelijk wordt gemaakt door de DCP’s 
kan ook in het onderwijs beter worden ingespeeld op behoeftes vanuit het oogpunt 
van een Leven Lang Ontwikkelen. Een voorbeeld hiervan is de inzet van de DCP van de 
Academie Health Care, die trainingen voor het werkveld organiseert en ook betrokken 
is bij ontwikkeling van de minor Acute Zorg. Aan de ene kant worden daarmee docenten 
vrijgespeeld, zij hoeven zich minder met de ontwikkeling van de minor bezig te houden. 
Aan de andere kant vindt op deze manier een belangrijke kruisbestuiving tussen werkveld 
en onderwijs plaats.

De binding met het werkveld wordt versterkt door middel van het Innovatiecluster Kind 
en Educatie, hierdoor zal de kennisoverdracht van docenten beter zijn afgestemd op de 
behoeften van studenten, die worden voorbereid op dat werkveld. Studenten lopen stage 
in een interprofessioneel team, zo krijgen zij een goed overzicht van alle professionals die 
betrokken zijn bij de zorg rondom kinderen en zijn zij goed voorbereid op hun toekomstige 
beroep. Docenten worden ingezet als begeleider van teams en worden daarvoor geschoold, 
hiermee verrijken zij hun kennis en ervaring van interprofessioneel werken.

De centres of expertise zullen zorgen voor nieuwe inzichten en impulsen, zodat de bezielde 
docent voldoende wordt gevoed om enthousiast en inspirerend onderwijs te verzorgen. Op 
deze manier wordt ook gewerkt aan goede stageplekken voor studenten op het terrein van 
interprofessioneel werken. Langdurige banden met het werkveld zorgen voor een betere 
verhouding tussen stagebedrijf en hogeschool, wat de kwaliteit van de begeleiding ten 
goede komt. Daarnaast draagt het bij aan de deskundigheidsbevordering van docenten op 
dit terrein, zodat zij de studenten hierbij goed kunnen begeleiden.
In 2019 zijn beide projecten in gang gezet en in 2021 wordt geëvalueerd of deze projecten 
het gewenste effect opleveren en gecontinueerd moeten worden.
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Thema 1: Onderwijsintensiteit (investeringen per jaar, per project)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Project 1 - 

aanstellen 

DCP’s

€186.000 €176.000 €176.000 €176.000 €714.000

Project 2 - 

deelname 

regionaal 

innovatie-

cluster

€40.252 €82.846 €66.296 €42.741 €19.040 €251.175

Totaal €226.252 €258.846 €242.296 €218.741 €19.040 €965.175
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Thema 2: Onderwijsdifferentiatie

Uitgangspunt
In het Strategisch Plan 2017-2020 hebben we onszelf de volgende ambities gesteld:
• We blijven investeren in academie-overstijgende curriculumonderdelen en samen- 

werking (#8);
• We bouwen gedurende deze strategische periode nieuwe curriculumonderdelen op 

basis van meer flexibiliteit, gepersonaliseerd leren en blended learning (#9);
• We ontwikkelen voor 1 september 2018 nieuw onderwijsaanbod op het gebied van 

Associate Degrees en Masters samen met partners (#10);
• We versterken en vergroten actief onze samenwerking met partners die kunnen  

bijdragen ontwikkeling van nieuwe inzichten, die gericht zijn op innovatie van de  
beroepspraktijk en het beschikbaar stellen van deze kennis aan relevante derden 
(#23).

Wij willen succesvolle professionals opleiden. Dit gebeurt in de eerste plaats door kwalita-
tief hoogwaardig onderwijs aan te bieden. Daarbij is het van groot belang dat aangesloten 
wordt bij ontwikkelingen in de samenleving en het werkveld.

Onze lectoraten laten hun onderzoeksthema’s nauw aansluiten op maatschappelijke 
ontwikkelingen. In de samenleving tekent zich de laatste jaren een toegenomen aandacht 
en belang voor excellentie-ontwikkeling af. Deze aandacht richt zich op het onderwijs en 
de professionele praktijk. Enerzijds is er de sterke behoefte om zich te profileren op (inter)
nationale markt. Anderzijds doen zich complexe vraagstukken voor in het sociale domein 
die hoogwaardig gekwalificeerd handelen vereisen. 

Een voorbeeld hiervan is werken op een interprofessionele en domeinoverstijgende manier. 
Deze aanpak heeft in zorg, welzijn en onderwijs volgens ons – gelet op signalen vanuit 
werkveldorganisaties uit onze regio – de toekomst. Er wordt in onze hogeschool al op een 

Uit het sectorakkoord: Hogescholen en universiteiten spelen in op de verschillende 
achtergronden en ambities van studenten en de behoeftes van de arbeidsmarkt. 
Ze doen dat door een gevarieerd aanbod aan onderwijstrajecten naar niveau (Ad, Ba, Ma) 
aa.n te bieden. Ook wordt geïnvesteerd in talentprogramma’s, zoals honours programma’s 
of programma’s op het gebied van bijvoorbeeld maatschappelijke betrokkenheid, 
ondernemerschap, kunst of sport. Daarnaast kunnen hogescholen en universiteiten 
differentiëren in didactische onderwijsconcepten.
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interprofessionele manier gewerkt, bijvoorbeeld in de minor Interprofessioneel werken, 
maar ook in de Campus Kind en Educatie. Ook is er al in gezamenlijkheid met Radiant 
partners een master ontwikkeld, die aansluit op de bachelor Pabo; de master Leren en 
Innoveren. 

Een volgende logische stap, die past bij onze ambitie om het onderwijsaanbod te verrijken 
met een master, is het aanbieden van een master op het terrein van interprofessioneel 
werken met jeugd.

Wij stellen in het Strategisch Plan 2017-2020 dat we een centrum van kennis willen zijn. 
Vanuit deze ambitie hebben wij onszelf de opdracht gegeven om dit zichtbaar te maken 
in excellent en domeinoverstijgend onderwijs en door extracurriculaire activiteiten aan te 
bieden waar studenten kunnen excelleren. 

Daarom willen we een hogeschoolbreed programma ontwikkelen. Binnen dit programma 
zijn we niet in de eerste plaats op zoek naar cognitief talent, maar naar studenten die zowel 
maatschappelijk betrokken als ondernemend zijn. Het past bij onze identiteit om juist dat 
talent van studenten te stimuleren. Studenten kunnen zich met behulp van een Honours 
Programma onderscheiden.

Doel: realiseren van een gevarieerd onderwijsaanbod, dat aansluit op de wensen en 
behoeftes van de beroepspraktijk.

Project 3 – Ontwikkelen Honours Programma
Het Strategisch Plan 2017-2020 biedt ruimte en geeft aanleiding om naast de verschillende 
bestaande routes en mogelijkheden een programma aan te bieden waarin studenten en 
medewerkers uitgedaagd worden hun talenten en kwaliteiten verder te optimaliseren.  
Daarom wil Hogeschool Viaa een extracurriculair Honours Programma starten dat 
studenten uitdaagt te excelleren. Eén van de DCP’s (zie project 1) is aangesteld als project-
coördinator. Door het ontwikkelen van een Honours Programma wordt in het onderwijs zo 
goed mogelijk aangesloten bij enerzijds achtergronden, mogelijkheden en ambities van de 
aspirant professional en anderzijds bij de vragen vanuit het werkveld om meer excellen-
te professionals af te leveren die effectief kunnen werken in complexe situaties. Met het 
aanbieden van een Honours Programma worden studenten in de gelegenheid gesteld en 
uitgedaagd zich te ontwikkelen als hooggekwalificeerde en bezielde professionals, om zich 
daarmee te kunnen onderscheiden op de arbeidsmarkt.

15



16

Het Honours Programma zal interdisciplinair van aard zijn en inzetten op de ontwikkeling 
van competenties op het gebied van onder meer leiderschap, persoonlijke ontwikkeling, 
ondernemerschap. Daarbij is het belangrijk het Honours Programma vorm te geven op een 
manier die aansluit bij de behoeften in het werkveld. Op die manier hebben studenten een 
voorsprong op het moment dat zij starten op de arbeidsmarkt. De onderwijsvormen zijn 
onderscheidend van het reguliere lesprogramma, studenten worden uitgedaagd op een 
andere manier met vraagstukken bezig te zijn en ontwikkelen op die manier hun creatieve 
denkvermogen.

Er ligt inmiddels een projectplan, de ontwerpfase van het programma is van start gegaan. 
De input van studenten wordt hierbij nadrukkelijk meegenomen. Tijdens drie lunchbijeen-
komsten is feedback op de eerste opzet gevraagd aan studenten en docenten. 

De ontwikkeling van alternatieve onderwijsvormen kan deels terugvloeien naar het regulier 
onderwijs, doordat docenten in beide curricula lesgeven. Dit geeft een boost aan de kwali-
teit van onderwijs.

Project 4 - Ontwikkelen Master Interprofessioneel werken met Jeugd 
We willen aan studenten en alumni de mogelijkheid bieden om door te studeren na 
behalen van het bachelor-diploma. Door een master aan te bieden die direct aansluit op 
de gevolgde opleiding, wordt de stap naar post-initieel onderwijs laagdrempelig; de master 
sluit aan bij de competenties van een hbo-geschoolde professional en het is daarmee niet 
nodige om een schakelprogramma te volgen. Bovendien kan de groep studenten die onder 
het studieleenstelsel valt, hier ook de studievoucher voor inzetten.

Door maatschappelijke ontwikkelingen, waargenomen door de lectoraten en werkveld-
organisaties in de regio, blijkt er behoefte te zijn aan interprofessionele en domein-
overstijgende professionaliteit. Juist door deze domeinoverstijgende aanpak is de master 
heel geschikt voor alle studenten die van onze opleidingen komen. Viaa opereert op het 
snijvlak van zorg, welzijn en onderwijs, door deze kennis en vaardigheden te bundelen 
kunnen we een unieke en krachtige combinatie neerzetten.

De master zal in deeltijd worden aangeboden, zodat studenten naast hun opleiding, ruimte 
hebben om zich in het werkveld te ontwikkelen. Zo is de master ook beter toegankelijk voor 
hbo-professionals, die al langer werkzaam zijn, maar ook WO-geschoolde professionals, 
waarmee ook een interessante wisselwerking tussen jonge en meer ervaren professionals 
wordt gestimuleerd.
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Opbrengst 
Door in te zetten op wisselwerking met de huidige beroepsopleidingen, heeft het Honours 
Programma een positief effect op de algehele kwaliteitscultuur. Er kan kruisbestuiving 
plaats vinden tussen werkvormen en aandachtsgebieden. Docenten worden uitgedaagd te 
excelleren in hun vak. 
Studenten die deelnemen aan het Honours Programma hebben extra mogelijkheden om 
hun competenties te ontwikkelen. De succesvolle deelname aan het programma wordt offi-
cieel erkend door middel van een certificaat, waarmee het ook een waardevolle toevoeging 
op het cv van studenten is.
Met de Master Interprofessioneel werken met Jeugd bieden we onze alumni mogelijkheden 
om door te studeren bij Viaa en zich verder te kwalificeren. De eerste groep van studenten 
die sinds 2015 valt onder het studieleenstelsel, kan bij hun inschrijving voor deze master 
bovendien de studievoucher inzetten.
In 2021 hebben het Honours Programma en de Master Interprofessioneel werken met 
Jeugd allebei één respectievelijk twee jaar gedraaid. Dat is een goed moment om te evalue-
ren en eventueel extra investeringen te doen.

Thema 2: Onderwijsdifferentatie (investeringen per jaar, per project)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Project 3 - 

Honours

Programma

€10.000 €60.000 €32.500 €32.500 €32.500 €32.500 €200.000

Project 4 - 

Master Inter-

professioneel 

werken met 

jeugd

€172.200 €5.000 €177.200

Totaal €182.200 €65.000 €32.500 €32.500 €32.500 €32.500 €377.200
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Thema 3: Verdere professionalisering van docenten

Uitgangspunt
Door onze studenten wordt het docerend personeel van Viaa hoog gewaardeerd: op alle 
fronten scoren we in de NSE al jaren hoger dan het landelijke gemiddelde. Dat betekent 
overigens niet dat we achteroverleunen als het gaat om docentkwaliteit. Ons professio-
naliseringsplan biedt voldoende mogelijkheden aan medewerkers om zich ofwel op eigen 
initiatief, ofwel op verzoek van Viaa verder te ontwikkelen. 

In de komende periode zetten we qua professionalisering in op toetsing, onderzoeksvaar-
digheden en de Cambridge Certificates voor de Engelse taal. De eerste in-company leergang 
Onderzoek van de Universiteit Utrecht is voorjaar 2018 van start gegaan. Met de Univer-
siteit van Humanistiek werken we op basis van een samenwerkingsovereenkomst samen 
als het gaat om promotieonderzoek, gezamenlijke onderzoeksprojecten en kennisdeling. 
Ten aanzien van docentkwalificaties willen wij dat tenminste 70% van onze docenten een 
opleiding op masterniveau heeft afgerond. Zo verhogen we het opleidingsniveau van ons 
onderwijzend personeel tot een niveau dat vergelijkbaar is met andere hbo-instellingen. 

Er wordt veel geïnvesteerd in het aanbieden van online onderwijs en het digitaliseren 
van procedures (dit wordt verder toegelicht bij thema 4, passende en goede onderwijs-
faciliteiten). Het is van wezenlijk belang dat het (onderwijzend) personeel deze 
ontwikkelingen kan volgen en op de juiste manier in kan zetten in het onderwijs. In de Viaa 
Versnellingsagenda is opgenomen dat scholing van medewerkers op dit vlak moet en gaat 
plaatsvinden. 

Uit het sectorakkoord: Goede en betrokken docenten zijn de sleutel tot kwalitatief 
hoogwaardig onderwijs. Ingezet kan worden op verdere professionalisering van docenten. 
Daarbij hoort ook meer waardering voor de werkzaamheden van docenten, bijvoorbeeld 
door in het wetenschappelijk onderwijs meer aandacht te hebben voor onderwijsprestaties. 
Docenten moeten ook op de hoogte kunnen blijven van de laatste inhoudelijke, didactische 
en digitale ontwikkelingen. Hierbij helpt het om het eigen onderwijsmateriaal te mogen 
delen en dat van anderen te kunnen benutten. Docenten zouden meer mogelijkheden 
moeten hebben om zichzelf te ontwikkelen, bijvoorbeeld 
-in het geval van hbo-docenten - door zelf onderzoek te gaan doen.
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In het rapport van de MR over werkdruk kwam naar voren dat de ervaren druk bij 
studenten kan toenemen op het moment dat er onduidelijkheid bestaat over het gebruik 
van digitale middelen of wanneer docenten niet voldoende vaardig zijn in het hanteren 
hiervan. Onzekerheid over digitale vaardigheden kan ook een bron van stress zijn voor 
docenten, waardoor zij minder geneigd zijn hier gebruik van te maken. Dit onderstreept des 
te meer het belang van de toerusting van docenten op het digitale terrein. Het verbeteren 
van de digitale competenties draagt dan ook bij aan de doelstelling dat ten minste 80% van 
onze medewerkers in het algemeen (zeer) tevreden is met zijn werk (#18 Strategisch Plan 
2017-2020). 

Daarnaast willen we werken aan onze doelstelling om bij de ontwikkeling van aanbod in na- 
en bijscholing domeinoverstijgend samen te werken en zo bij te dragen aan de ontwikkeling 
van de beroepen waartoe wij opleiden. Om toekomstgericht te kunnen werken, moet de 
combinatie technologie en onderwijs gemaakt worden. Er moet voortdurend worden 
onderzocht op welke ontwikkelingen geanticipeerd of bij aangesloten moet worden. 

Dit vraagt flexibiliteit van het personeel, zowel het onderwijzend als ondersteunend 
personeel. In ons professionaliseringsbeleid zal daarom de komende jaren de focus liggen 
op het voortdurend ontwikkelen van digitale competenties, mede vanuit de gedachte 
dat een bepaalde mate van vertrouwdheid met digitale systemen voorwaardelijk is voor 
ontwikkeling op dat gebied. Vanuit die basis kan gewerkt worden aan verdere integratie van 
technologie, vakinhoud en didactiek.

De manier waarop dit gebeurt is belangrijk voor de mate van succes. Het speelveld bestaat 
uit enerzijds collega’s die nieuwe technieken willen gebruiken, anderzijds een groep die 
waarde hecht aan de vertrouwde manier van werken en daarnaast een grote middengroep. 
Een top-down aanpak heeft vaak niet het enthousiasmerende effect dat nodig is voor 
algemene adoptie van een nieuw systeem. De Viaa Versnellingsagenda ICT, die aansluit op 
de VH Versnellingsagenda en meer specifiek de Radiant Versnellingsagenda, voorziet in 
beleid om hier vooruitgang op te boeken. De Versnellingsagenda kent een set digitale 
competenties die voor alle docenten van belang zijn. In ons professionaliseringsbeleid 
zullen we daarbij aansluiten. 

Daarnaast gaan we meer gebruik maken van collega’s die voorop lopen: pioniers die de 
voorhoede vormen en hun ervaringen delen. Dit gebeurt nu bijvoorbeeld ook bij digitale 
toetsing in de academie Health Care. Deze manier van werken zorgt voor een overtuigende 
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en efficiënte implementatie van nieuwe werkwijzen. Daar willen we gebruik van maken, 
daarom moeten deze medewerkers voldoende gefaciliteerd worden. Er vindt al reguliere 
professionalisering plaats op het gebied van digitalisering. Nu wij de verbinding tussen 
techniek en onderwijs nadrukkelijker willen benutten, is intensivering op dit vlak nodig.

Doel: docenten zijn voldoende uitgerust om digitale leermiddelen in te zetten in het 
onderwijs.

Project 5: intensivering professionalisering digitale competenties
Om de digitalisering van onderwijs adequaat te kunnen gebruiken, zullen we inzetten op 
de bijscholing van personeel op het gebied van digitale vaardigheden. In eerste instantie zal 
dit zich richten op de begeleiding in het omgaan met de nieuwe programma’s die worden 
gebruikt, zoals Onderwijs Online, Teams, een nieuw SIS. Docenten worden getraind in 
digitale toetsing.

De personeelsbijeenkomst Viaa Doet, die elk jaar aan het begin van het schooljaar 
plaatsvindt, staat in 2020 in het teken van digitalisering. Het programma zal gericht zijn 
op bewustwording van het belang van digitalisering. Daarnaast is het de aftrap van een 
nieuwe beleidsontwikkeling en intensivering van de professionalisering op dit gebied. 
In het studiejaar 2020/2021 wordt diagnostisch geïnventariseerd hoe het staat met 
digitale competenties van onze medewerkers. Op basis daarvan wordt een maatwerkplan 
opgesteld; afhankelijk van de functie en het digitale competentieniveau van de mede-
werker wordt aanvullende scholing aangeboden. 

In het professionaliseringsbeleid wordt opgenomen welke digitale competenties verplicht 
beheerst moeten worden door docenten. Alle docenten zullen trainingen volgen, waarbij ze 
handvatten aangereikt krijgen om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de 
digitale leeromgeving ze biedt. Hierbij kan gedacht worden aan educatieve video’s, digitale 
tests, online discussiegroepen. Digitalisering moet nadrukkelijk gekoppeld worden aan 
didactiek en vakinhoud. Dit zou bijvoorbeeld volgens het TPACK model kunnen; dit model 
kan docenten helpen bij het maken van keuzes over de manier waarop ICT de student kan 
helpen bij het leren en opdoen van nieuwe kennis. Tegelijkertijd helpt het TPACK model 
docenten om kritisch na te denken over hun eigen kennis en de kennis die zij nodig (zouden 
moeten) hebben om ICT zinvol in te kunnen zetten binnen bepaalde vakken met behulp van 
een bepaalde didactiek. Dit model wordt in het professionaliseringsplan opgenomen.
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Ook moet er ruimte worden gecreëerd voor een aantal pioniers; docenten die affiniteit 
hebben met digitalisering, alert zijn op nieuwe ontwikkelingen, kunnen experimenteren 
met nieuwe werkvormen en deze kennis en vaardigheden kunnen overbrengen op hun 
collega’s. Voor elke academie worden hiervoor twee docenten aangesteld. Deze docenten 
worden hiervoor gefaciliteerd. Studenten worden in deze fase betrokken; studenten die
affiniteit hebben met dit onderwerp worden gevraagd mee te denken en te experimen-
teren met nieuwe onderwijsmogelijkheden.

De jaren 2019-2021 worden gebruikt om het personeel vertrouwd te maken met de 
digitale systemen die in deze periode worden ingevoerd of uitgebreid. In de eerste fase van 
professionalisering is met name ingezet op het bekend maken met en gebruik maken van 
de digitale mogelijkheden. In de tweede fase zal de nadruk meer liggen op de ontwerpfase 
van het onderwijs; op welke manier verweef je de nieuwe mogelijkheden in het onderwijs 
en maak je optimaal gebruik van alle faciliteiten. In de jaren 2023/2024 worden docenten 
hierin verder getraind.

Opbrengst
Naast de traditionele vormen van onderwijs, wensen studenten meer gebruik te maken 
van de diverse online mogelijkheden die er bestaan. Studenten krijgen op diverse manieren 
onderwijs aangereikt, waarbij de verschillende leerfasen doorlopen kunnen worden door 
concrete ervaring, reflectief observeren, abstract conceptualiseren en actief experimente-
ren. Online zijn er extra mogelijkheden beschikbaar om het onderwijs interactief te maken. 
Door middel van bijvoorbeeld weblectures of kennisclips kan handen en voeten worden 
gegeven aan het principe van ‘flipping the classroom’. Daarnaast worden er zo meer moge-
lijkheden gecreëerd om op afstand lessen te volgen of in te halen.

Thema 3: Professionalisering docenten (investering per jaar, per project)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Project 5 - 

Professiona-

lisering 

digitale 

competenties

€6.100 €33.350 €97.750 €25.000 €22.500 €22.500 €207.200

Totaal €6.100 €33.350 €97.750 €25.00 €22.500 €22.500 €207.200
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Thema 4: Passende en goede onderwijsfaciliteiten

Uitgangspunt
Eén van de kenmerkende kwaliteiten van onze hogeschool is de kleinschaligheid en 
betrokkenheid. Studenten voelen zich gekend en vinden makkelijk de weg naar docenten 
en elkaar. Om deze kwaliteit goed te benutten, wordt zowel fysiek als digitaal ingezet op 
het beter faciliteren van de ontmoeting tussen studenten en docenten.

Hogeschool Viaa is gevestigd in een gebouw uit de jaren zestig. De manier waarop het 
gebouw is ingericht sluit onvoldoende aan op de huidige manier van onderwijs. Bij de 
lunchsessies met studenten werden veel punten aangedragen die het studeergemak van 
studenten zou vergroten. De vernieuwde ontvangstruimte, waarbij studenten nu enkele 

Uit het sectorakkoord: Het is van belang dat de studiefaciliteiten en –infrastructuur 
intensief en kleinschalig onderwijs bevorderen. Digitale bronnen kunnen nog beter worden 
geïntegreerd in het onderwijsproces: studenten moeten de onderwijsomgeving, zowel 
fysiek als digitaal, optimaal kunnen benutten in hun studieproces. De studiefaciliteiten en 
-infrastructuur moeten aansluiten op de eisen van het onderwijs van de toekomst.
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tafels tot hun beschikking hebben, werd meerdere malen genoemd als positieve ontwikke-
ling. Studenten geven in het werkdruk-rapport aan dat zij behoefte hebben aan een plek 
voor ontspanning. De huidige aula biedt hier niet voldoende gelegenheid voor en nodigt 
niet uit voor gebruik.

Op dit thema formuleerden we in ons Strategisch Plan 2017-2020 al de volgende ambities:
• We bouwen gedurende deze strategische periode nieuwe curriculumonderdelen op 

basis van meer flexibiliteit, gepersonaliseerd leren en blended learning (#9);
• We investeren gedurende de strategische periode in het gebouw om een beter 

binnenklimaat te realiseren en een gemoderniseerde uitstraling aan de buitenzijde te 
verkrijgen (#30);

• We besluiten voor 1 januari 2020 of we ook kunnen beginnen met de 2e fase van de 
renovatie, waarbij de binnenzijde van het gebouw wordt verbouwd (#31);

• We verbeteren voor 1 januari 2020 het informatiemanagementsysteem en het 
CRM-systeem, zodat we beter in control zijn (#32).

In 2017 hebben we het startschot gegeven voor een ingrijpende vernieuwing van de fysieke 
leeromgeving. Daar hadden we met de zogenaamde voorinvesteringen ook al fors op 
ingezet. We willen het gebouw extern en intern renoveren. De buitenkant is gereed. Nu 
is het centrale deel aan de binnenkant aan de beurt. Met de studievoorschotmiddelen 
hebben we een deel van de renovatie van de binnenkant naar voren kunnen halen en 
kunnen we een stel wensen van studenten en personeel realiseren. Ten behoeve van de 
inrichting is een binnenhuisarchitecte aangetrokken, die samen met een resonansgroep 
bestaande uit personeel en studenten, zal adviseren hoe ons gebouw het beste benut kan 
worden. 

In de komende jaren willen we óók studievoorschotmiddelen besteden aan ICT. Op dit 
moment blijkt uit de beoordelingen van studenten in de NSE dat we op ICT-gebied goed bij 
zijn. Dat willen we blijven. In januari 2018 stelden wij daarom een informatiemanager aan. 
Zij initieert en begeleidt verbeterprojecten op het gebied van ICT die ten goede komen 
aan het onderwijs. We haken daarbij in op de Versnellingsagenda van Surf, samen met de 
Radiant- en onze eigen Viaa Versnellingsagenda. Een voorbeeld hiervan is de portal voor 
onze digitale leeromgeving, OnderwijsOnline. Dit portal wordt in de periode 2019-2021 
in overleg met studenten en personeel van meer functionaliteit voorzien. Op de landings-
pagina is één opslag alle belangrijke informatie, zoals roosters, cijfers en cursusinformatie 
zichtbaar. 
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Daarnaast wordt onze online werkomgeving Sharepoint beter toegankelijk en overzichte-
lijker gemaakt. Bijvoorbeeld door de mogelijkheid van een virtual classroom toe te voegen, 
waarmee op een efficiënte wijze kan worden samengewerkt in groepsverband, ook vanuit 
huis.

Ook investeren we extra in het bevorderen van de digitale competenties van onze 
medewerkers, zoals is beschreven in project 5. 

Doel: realiseren studiefaciliteiten die flexibel, gepersonaliseerd en blended learning 
mogelijk maken.

Project 6 – creëren centrale agora
Om de studiefaciliteiten te verbeteren richten we bijvoorbeeld studentprojectruimtes in, 
waarin studenten plezierig in stilte of met elkaar kunnen (samen)werken. Met de renovatie 
van de binnenzijde hopen we medio 2020 te kunnen starten. De totale investering zal een 
aanzienlijk bedrag betreffen – een bedrag dat in de jaren van deze renovatie alleen al de 
middelen uit het sectorakkoord overstijgt.

De studenten in de klankbordgroep noemden het gebrek aan voldoende stopcontacten en 
zelfwerkplekken voor zowel geconcentreerd werken als samenwerken als een concreet 
verbeterpunt. Om de ontmoeting tussen studenten te stimuleren, is een duidelijk 
herkenbare, prettige ruimte nodig. Gebaseerd op het klassieke principe van een centrale 
ontmoetings- en vergaderplaats, wordt de huidige aula ingericht als ‘agora’. De agora is de 
centrale ruimte voor ontmoeten en is gesitueerd op de begane grond. In de agora is ruimte 
voor ontspannen, ontmoeten, kennisdelen, samenwerken en concentreren. Een zichtbare 
plek met ruimte voor identiteit, expositie en creativiteit.

Een goede studie- en ontmoetingsruimte is nodig en zal leiden tot een hogere tevredenheid 
bij studenten en medewerkers. Het idee achter de agora is van belang voor de cultuur, de 
beleving van haar studenten en medewerkers. De huidige aula past qua sfeer niet bij de 
nieuwe moderne gevel en het gebouw past niet meer bij wat studenten nodig hebben. 
Studenten hebben behoefte aan een gebouw waarin zij in groepen samen kunnen werken, 
waar er ruimtes zijn om rustig te kunnen studeren en waar er zitjes voor ontspanning en 
overleg zijn. De hogeschool moet een community vormen voor de studenten. Op die 
manier wordt het voor studenten aantrekkelijker om in school te werken. 
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Een deel van de agora wordt geschikt gemaakt voor studenten die geconcentreerd moeten 
werken. Tafels met individuele, afgescheiden werkplekken, voorzien van stopcontacten en 
werklicht, moeten het mogelijk maken om langere tijd achter elkaar in stilte te werken. 
Deze zones zijn gepositioneerd op afgescheiden plekken en worden door middel van 
meubilair en materiaal- en kleurgebruik ook herkenbaar gemaakt. 

Samenwerken heeft een belangrijke plaats in het onderwijs. Een groot deel van de agora 
wordt geschikt gemaakt, om op verschillende manieren, samen aan het werk te zijn. 
Studenten kunnen werken aan lange tafels, maar ook in beschutte treinzitjes. Ook hierbij 
worden de werkplekken voorzien van stopcontacten en werklicht.

Sociale context en binding is van wezenlijk belang voor studenten. De wens voor een goede 
ontmoetingsruimte, waarin samen kan worden gegeten en gedronken, wordt gerealiseerd 
door middel van banken, zitjes en lange tafels. Hier komt ook een plek waar eten en 
drinken kan worden gekocht.

Ook wordt de buitenruimte aangepakt, inmiddels zijn daar picknicktafels met stopcontac-
ten geplaatst, zodat studenten daar ook samen kunnen werken. Daarnaast geeft de agora 
toegang tot de mediatheek, waar naast literatuur en multimedia, ook veel concentratie-
werkplekken worden gecreëerd. Naast de mediatheek wordt een nieuwe multifunctionele 
zaal gerealiseerd. Hier kunnen colleges, lezingen en congressen worden gehouden. Maar 
het biedt ook ruimte voor studenten om deze ruimte te gebruiken voor extracurriculaire 
activiteiten.

Na de voltooiing van de agora zullen ook de onderwijsruimten in de rest van het gebouw 
worden vernieuwd, zodat zij nieuwe onderwijsvormen kunnen faciliteren.

Project 7 - digitale leeromgeving wordt toegankelijker en beter ingezet in het onderwijs-

proces
De Viaa Versnellingsagenda kan met de studievoorschotmiddelen eerder worden 
uitgevoerd. Door een nieuwe digitale leeromgeving in te richten (OnderwijsOnline) en 
de informatie op Sharepoint opnieuw te ordenen, wordt de  informatie beter en sneller 
vindbaar, waardoor de studenten hun tijd efficiënt(er) aan het studeren kunnen besteden. 
Het SIS (student information system) kan versneld worden ingevoerd. Daarmee is het 
bijvoorbeeld mogelijk om cijfers of roosters via de app te raadplegen.
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Met het oog op digitale toetsing zijn in 2019 honderd extra computers aangeschaft. Voor 
de toekomst is het daarmee wellicht mogelijk om de toetsing leerwegafhankelijk te maken; 
een student maakt een toets op het moment dat hij daar klaar voor is. Bij de academie 
Health Care is hier inmiddels een start mee gemaakt. De andere academies zullen dit ook 
gaan invoeren.

Studenten die een verzoek voor de examencommissie hebben of een beroep doen op 
het profileringsfonds, moeten dit nu nog schriftelijk doen. Deze procedure wordt gedigi-
taliseerd. 

Daarnaast wordt ingezet op de verbetering van ICT-vaardigheden van docenten, zodat zij 
optimaal gebruik gaan maken van de digitale leeromgeving, dit is reeds benoemd bij project 
5.

Opbrengst
Door het invoeren van Onderwijs Online wordt er een grote stap gemaakt qua gebruikers-
gemak en mogelijkheden. Door het inrichten van een landingspagina voor studenten is 
er een duidelijk en eenduidig overzicht van alle relevante informatie en studiemateriaal. 
De verwachting is dat dit een vermindering van de werkdruk voor studenten tot gevolg 
hebben.

Onderwijs Online maakt het mogelijk om meer blended learning in het onderwijs toe 
te passen. De onderwijsvormen variëren door een mix van didactische strategieën, met 
en zonder technologie, zodat de onderwijsvorm beter op maat is. Groepswerk en de 
begeleiding daarvan kan door bijvoorbeeld de Skype-applicatie op afstand worden 
uitgevoerd.

Daarnaast kan er meer onderwijs op afstand en gepersonaliseerd onderwijs aangeboden 
worden. Leermaterialen zijn online beschikbaar, kennisclips en video’s worden vaker ingezet 
als studiemateriaal. Daarmee bestaat ook de mogelijkheid een deel van de studie thuis te 
kunnen doen. Dit gebeurt nu bijvoorbeeld al bij de deeltijdopleiding van Social Work. 

Digitalisering van verschillende procedures is gebruiksvriendelijker voor studenten en zorgt 
ervoor dat verzoeken gestroomlijnder en sneller afgehandeld kunnen worden. 
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Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het roosterproces, wat efficiënter kan worden ingericht, 
geïntegreerd kan worden met Onderwijs Online en daarmee ook zichtbaar kan worden 
gemaakt op mobiele devices. Met behulp van de studievoorschotmiddelen kan dit proces 
versneld worden ingevoerd.

Thema 4: Onderwijsfaciliteiten (investeringen per jaar, per project)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Project 6 - 

Agora

€660.000 €1.160.000 €600.000 €2.420.000

Project 7 - 

digitale 

leeromgeving

€105.800 €103.300 €42.600 €3.900 €255.600

Totaal €765.800 €1.263.300 €642.600 €3.900 €2.675.600
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Thema 5: Meer en betere begeleiding van studenten

Uitgangspunt
Bij Hogeschool Viaa willen we oog hebben voor elke student, de studenten kennen. Dus 
niet alleen voor de student die goed scoort en vlot door zijn studie gaat, maar ook voor de 
student die het wegens omstandigheden moeilijk heeft of die hard aan zijn studie moet 
trekken. 

Onze studenten geven aan dat ze zich door hun docenten gekend weten. Dat uit zich 
bijvoorbeeld in de NSE: onze docenten scoorden een 4,07 en de studiebegeleiding een 
4,11. Dat is hoger dan het landelijke gemiddelde. Onze studenten gaan ons aan het hart. 
Wij willen studenten begeleiden in het maken van de juiste studiekeuzes. En wanneer 
studenten op de goede plek zitten, maar hun persoonlijke omstandigheden belemmerend 
werken in het studieproces, hen in dat proces bijstaan.

Ook onze studenten hebben te lijden onder prestatiedruk. Er is al veel begeleiding van 
studenten op het vlak van persoonlijke professionele ontwikkeling. Elke student krijgt 
een PPO-docent toegewezen. De studentdecanen geven (desondanks) aan dat er de 
afgelopen drie jaar in aanmeldingen en gesprekken een toename is van meer dan 40%. 
Ook het profileringsfonds wordt de afgelopen twee jaar vaker aangesproken door studen-
ten met vertragende persoonlijke omstandigheden. 

In het Strategisch Plan 2017-2020 hebben we ons als doel gesteld te zorgen voor 
studeerbare en kwalitatief goede curricula (#6) en in samenspraak met het werkveld en 
(toekomstige) studenten onze curricula af te stemmen op de behoeften van deze tijd (#7). 
We zien dat de zorg voor het welzijn van studenten momenteel goed is vormgegeven. 
Daarbij realiseren we ons dat het een voortdurende investering vraagt om bij te blijven. Eén 
van de decanen is aangesteld als ambassadeur voor studentenwelzijn. 

Uit het sectorakkoord: Het is de verantwoordelijkheid van de universiteiten en 
hogescholen om alle studenten gelijke kansen te bieden, ongeacht achtergrond, herkomst 
en vooropleiding. Niet alleen incidenteel, als het mis dreigt te gaan, maar ook proactief 
en structureel. Daarvoor wordt gedacht aan intensieve begeleiding en ondersteuning 
door bijvoorbeeld professioneel opgeleide tutoren, studieadviseurs, student-psychologen, 
student-decanen en studieloopbaanbegeleiders. Betere begeleiding voorkomt problemen en 
zorgt voor optimale ontwikkeling van alle studenten.
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In die rol is hij in staat ontwikkelingen te signaleren en verder te onderzoeken, op basis 
waarvan hij aanbevelingen kan doen om het studentenwelzijn te bevorderen. In het onder-
wijs streven we er naar het curriculum studeerbaar te maken, door nauw aan te sluiten op 
de wensen van student en werkveld en door een uitgebalanceerd curriculum aan te bieden. 
De begeleiding rondom het onderwijs heeft voortdurend onze aandacht. We zoeken 
naar manieren om iedere student te zien en bij te staan waar nodig. Met de studie-
voorschotmiddelen is het mogelijk hier een extra impuls aan te geven.

Ook uit de rapportage van de studentgeleding van de MR kwam naar voren dat werkdruk 
voor studenten een belangrijk punt van aandacht is. In deze belangrijke levensfase heeft de 
jongvolwassene een omgeving nodig, waarbij vertrouwen in de capaciteiten van de student 
en de nodige ondersteuning samengaan. 

Doel: een veilige leeromgeving, waarbij het welzijn van studenten voorop staat.

Project 8: prominentere plek studentenwelzijn in onderwijs en organisatie
Daarom willen we het begeleidingsaanbod van onze studentendecanen en studentenpastor 
uitbreiden. Omdat het aantal studenten dat meer begeleiding nodig heeft groeit, heeft er 
in 2019 formatie-uitbreiding plaatsgevonden; er is een extra studentendecaan aangesteld 
en de uren zijn uitgebreid. Ook wordt er nagedacht over de positie en taak die het decanaat 
heeft bij de academies. De decanen profileren zich duidelijker, zijn zichtbaarder voor 
studenten en geven voorlichtingen, in het kader van informatievoorziening en preventie 
bij problemen rond het studeren. Dit kan voorlichting zijn op het gebied van functie-
beperkingen, voorkomen van studievertraging, of studieproblemen.

Daarnaast vinden we het van belang dat studenten die met psychische klachten kampen, 
in onze hogeschool een aanspreekpunt vinden. Het studentenpastoraat ziet studenten 
met psychosociale problemen en/of geloofsvragen en zingevingsproblemen. 
Onze studentenpastor heeft een psychotherapeutische achtergrond en is het eerste 
aanspreekpunt bij (acute) geestelijke problemen van studenten. Zij heeft een signalerende 
functie, studenten kunnen op een laagdrempelige manier met haar spreken over hun 
problemen. Waar nodig verwijst zij door naar de reguliere hulpverlening, als overbrugging 
van de wachttijden bij de GGZ kan zij counseling verlenen. In de samenwerking tussen de 
verschillende studentbegeleiders worden er stappen gemaakt; er vinden sessies plaats 
tussen de diverse groepen studentbegeleiders. Het studentenpastoraat en –decanaat 
overleggen met studiecoördinatoren en PPO-docenten om de verschillende rollen helder 
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te krijgen en de begeleiding beter op elkaar aan te laten sluiten, zodat studenten adequaat 
geholpen kunnen worden. Door middel van een helder overzicht worden de taken en 
verantwoordelijkheden van de verschillende studiebegeleiders inzichtelijk gemaakt. 
Op die manier zal een student sneller door de juiste hulpverlener worden bijgestaan. 

Het team van studentendecanen en de studentenpastor heeft een centrale plek in de 
organisatie. In deze positie signaleren zij ontwikkelingen en kunnen zij de vinger op zwakke 
plekken leggen. Dit heeft geleid tot een aantal concrete projecten in de hogeschool. 
Bijvoorbeeld op het gebied van inclusiviteit; in het kader van de nationale coming out-week 
heeft er in samenwerking met de vertrouwenspersonen en de decanen en studentenpastor 
een foto-expositie in de ontvangsthal gestaan. 

De preventie van geestelijke problemen krijgt steeds meer aandacht. De decanen zorgen 
ervoor dat er passende cursussen beschikbaar zijn voor studenten die dreigen vast te 
lopen. Ook zijn er zeven contactpersonen aangesteld in het kader van suïcidepreventie, 
zij volgen jaarlijks een scholing op dat gebied. 

Deze doelen worden gerealiseerd in 2019 en 2020 en zullen worden geëvalueerd in 2021. 
In de tussenliggende tijd wordt verder ingezet op de verbetering van de tweedelijns hulp. 
Er wordt daarom gezocht naar een vaste huisarts, om snelle doorverwijzing naar tweede-
lijns hulp mogelijk te maken. Met name in crisissituaties is dit van essentieel belang.
Daarbij is het de ambitie om een online sociale kaart te ontwikkelen voor studenten 
met daarin heldere doorverwijsmogelijkheden op het gebied van psychische, sociale, 
financiële en andere passende hulp voor ondersteuning bij vraagstukken waar studenten 
tegen aanlopen.

Op de langere termijn zijn wij voornemens nog meer in het studentenwelzijn te inves-
teren door hier in het curriculum expliciet aandacht aan te geven. Momenteel wordt er 
gewerkt aan een pilot Studentenwelzijn, vanuit een innovatievoucher. In de loop van 2020 
wordt een programma opgesteld, dat studenten leert om hun eigen welzijn te vergroten 
en preventief te werk te gaan. Daarbij wordt zowel gebruik gemaakt van theorie vanuit de 
psychologie, als praktische toepassing van die kennis in diverse opdrachten. Dit programma 
kan als basis dienen voor een vaste plek in het curriculum van alle opleidingen en kan op 
een interprofessionele, academieoverstijgende manier worden vormgegeven. Dit vraagt 
de nodige afstemming tussen de verschillende academies, maar kan ook versterkend en 
verbindend werken. Als eerste stap zal hier onderzoek naar gedaan worden, waar ook de 
lectoraten van de verschillende opleidingen bij worden betrokken.
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Het opnemen van studentenwelzijn in het curriculum heeft een preventieve werking; 
studenten worden zich bewust van knelpunten en leren hier mee om te gaan. Ook helpt 
het studenten te bouwen aan hun persoonlijke ontwikkeling en kunnen zij dit uitstralen 
naar hun omgeving en in hun toekomstige baan. 

Naast ruimte in het curriculum vraagt dit ook een duidelijkere rol van studentbegeleiders/
docenten. Zij moeten hierin toegerust worden, zowel in coachende vaardigheden, als in 
psychologische kennis.

De wens bestaat om in de periode 2023-2024 de zorg voor studenten verder uit te breiden. 
Door het creëren van een multidisciplinair overleg (MDO), is er beter zicht op de zorg die 
nodig is voor studenten. Dit is met name van belang bij complexe problematiek. Het MDO 
kan de begeleiding van studenten met een dergelijke complexe problematiek intensiveren, 
waardoor de kans op studiesucces toeneemt.

Daarbij kan de begeleiding aan studenten met (psychische) problemen worden uitgebreid 
door het aanstellen van extra professionals. Dit is mede afhankelijk van de uitkomst van het 
eerdergenoemde onderzoek. Op deze manier krijgt de student de zorg die hij nodig heeft 
en kunnen docenten zich meer richten op hun kerntaak, het geven van onderwijs. Bij de uit-
werking van de plannen voor een dergelijk MDO wordt de evaluatie van 2021 betrokken.
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Opbrengst
Verdere professionalisering van de geestelijke/spirituele begeleiding van studenten, draagt 
bij aan de persoonlijke ontwikkeling van studenten als bezielde professionals en vergroot 
de kansen op studiesucces. 

De uitbreiding van het studentendecanaat, zorgt voor een betere toegankelijkheid en 
beschikbaarheid voor studenten die begeleiding nodig hebben. Studenten krijgen 
adequate hulp, door snellere en betere doorverwijzing, omdat helder is wie wat doet en 
waar de grenzen bij elke functie liggen. De studentenpastor biedt een plek aan studenten 
die dreigen vast te lopen op bepaalde vraagstukken. Voor alle betrokkenen is duidelijk 
welke vraagstukken door welke zorgverlener het beste opgelost kunnen worden.

Het decanaat en studentenpastor hebben samen een signalerende functie, waarmee zij 
kunnen bijdragen aan de bevordering van een inclusief klimaat op onze hogeschool. Dit 
wordt ook erkend door de studenten in hun werkdruk-rapport; zij geven aan dat de inzet 
van verschillende professionals, waaronder de studentenpastor, laat zien hoe waardevol 
het welzijn van de student is voor Viaa. Het is van groot belang de geestelijke begeleiding 
voor studenten toegankelijk en beschikbaar te houden. 

In het curriculum wordt aandacht gegeven aan studentenwelzijn. Dit zorgt ervoor 
dat studenten groeien in persoonlijke ontwikkeling, maar ook zal hier een preventieve 
werking vanuit gaan, zodat studenten niet vastlopen op problemen die ze tegen komen. 
Als meer docenten hierin zijn geschoold, zijn zij beter in staat knelpunten te herkennen. 
Daarnaast kunnen zij hun coachende vaardigheden gebruiken in de dagelijkse begeleiding 
van studenten. Hierdoor hoeft mogelijk niet in alle gevallen opgeschaald te worden naar 
een studentendecaan.

Het MDO maakt het mogelijk om studenten met een complexere problematiek op een 
passende manier in de studie te begeleiden, waardoor de kans op studiesucces toeneemt. 
Studenten met de juiste capaciteiten, die door een functiebeperking belemmerd worden 
in hun studievoortgang, krijgen de handvatten aangereikt die ze nodig hebben om een 
diploma te halen én om hun professionele leven te beginnen met de juiste toerusting.
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Thema 5: Begeleiding studenten (investering per jaar, per project) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Project 8 - 

Studenten-

welzijn

€56.000 €2.500 €2.500 €2.420.000

Totaal €765.800 €1.263.300 €642.600 €3.900 €2.675.600
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Thema 6: Studiesucces

Uitgangspunt
Als het gaat om studiesucces wordt vaak gedacht aan cijfers over uitval, switchen en 
diplomarendement. Bij Hogeschool Viaa vinden we het vooral belangrijk dat een student 
goed wordt opgeleid voor zijn taak in het toekomstig beroepenveld en de maatschappij en 
werkt aan zijn persoonlijke ontwikkeling. De eerste verantwoordelijkheid voor dat succes 
ligt bij de student, maar wij zijn er om die student daarin zoveel mogelijk te faciliteren. 

Daarbij doen we uiteraard ons uiterste best om studenten in een nominaal tempo te laten 
afstuderen. Maar we vinden het net zo belangrijk dat studenten gevormd worden tot 
bezielde professionals met een brede blik. Daarom bieden we bijvoorbeeld ‘studium 
generale’ aan: onderdelen binnen onze curricula die studenten aanzetten tot verdere 
persoonsvorming en reflectie op zichzelf, de ander en hoe studenten zich willen 
verhouden tot de maatschappij. Ook het Honours Programma, zoals beschreven in project 
3, is een voorbeeld van bredere professionele vorming. Door de definitie van een succes-
volle student breder te trekken dan cijfers en studiesnelheid, hopen we ook het gevoel van 
werkdruk te verlagen, waar studenten aangeven last van te hebben. Het zien en erkennen 
van de kwaliteiten van studenten, haalt iets van de druk af van de onderdelen die minder 
makkelijk gaan.

Tijdens de opleiding krijgt de student ruime persoonlijke begeleiding in het kader van 
studieloopbaanbegeleiding en/of persoonlijke professionele ontwikkeling. In het 
Strategisch Plan 2017-2020 stellen we dat we hier ook op in zetten bij de werving van 
studenten; we leiden bezielde professionals op en het onderwijsaanbod is aantrekkelijk 
voor een ieder die zich daarmee verbonden voelt (#4). 

Uit het sectorakkoord: Alle studenten die daarvoor de capaciteiten hebben moeten de kans 
krijgen om hun studie succesvol te starten en te voltooien. Aandacht voor de doorstroom 
en toegankelijkheid van het onderwijs voor studenten uit het vo en mbo, gelijke kansen, 
inclusief hoger onderwijs, het voorkomen van uitval en het bevorderen van studiesucces 
blijven belangrijke thema’s voor het hoger onderwijs. Op basis van analyse van het 
studiesucces van de studentenpopulatie kan een instelling besluiten haar aandacht primair 
op bepaalde groepen studenten en/of opleidingen te richten en daarvoor doelstellingen te 
formuleren.



35

Hogeschool Viaa leidt studenten op in sectoren die onderling verbonden zijn. Regelmatig 
zijn er studenten die ook onderwijs bij een andere academie willen volgen of niet goed 
een keuze kunnen maken. De minor ‘Interprofessioneel werken’ en de nieuwe Master Inter-
professioneel werken met Jeugd zijn voorbeelden waarbij de raakvlakken tussen 
de verschillende academies worden benut.

Dit past bij de volgende doelen uit het Strategisch Plan 2017-2020: 
In samenspraak met werkveld en (toekomstige) studenten stemmen we onze curricula af 
op de behoeften van deze tijd (#7)
• We bouwen gedurende deze strategische periode in onze curricula meer flexibiliteit in 

d.m.v. nieuwe curriculumonderdelen, gepersonaliseerd leren en blended learning (#9) 

Doel: studiesucces bevorderen door het onderwijs meer op maat te maken.

Project 9 – flexibilisering onderwijs
We dragen er zorg voor dat onze programma’s zijn afgestemd op onze doelgroepen. Daarbij 
maken wij onderscheid tussen voltijd, deeltijd en duaal, en tussen de verschillende routes 
binnen de opleidingen (regulier, gecomprimeerd en routes met individuele vrijstellingen na 
een mbo-opleiding). Met name in ons deeltijdonderwijs willen we flexibilisering bewerk-
stellingen, ook met inzet van ICT-middelen. We laten de voltijd hiervan meeprofiteren door 
waar mogelijk en wenselijk e-learning te implementeren. Denk aan online samenwerken, 
digitaal toetsen en andere relevante functionaliteiten binnen de online onderwijsleer-
omgeving. Zo is een medewerker, door middel van een innovatievoucher, aan de slag 
gegaan met het ontwikkelen van animatiefilmpjes, waardoor studenten ook in staat zijn 
om thuis de colleges te verwerken.

Naast het volgen van het standaard curriculum, willen wij het mogelijk maken voor studen-
ten om ook een gepersonaliseerde leerweg te volgen. Studenten kunnen zo het curriculum 
beter laten aansluiten op hun capaciteiten en achtergrond.

Om eerdere ervaring en opleiding beter op waarde te kunnen schatten, moet een ‘erken-
ning verworven competenties’-test beschikbaar zijn voor studenten. Om de koppeling met 
ons onderwijsaanbod optimaal te kunnen maken, willen we een EVC-procedure opzetten 
en daarvoor twee EVC-beoordelaars aanstellen. Op basis van het EVC-oordeel, wordt het 
studiecontract in overleg met studiebegeleider en examencommissie vastgesteld.
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Studenten die sneller willen of juist het tempo lastig kunnen bijbenen door persoonlijke 
omstandigheden, kunnen op deze manier keuzes maken die passen bij hun situatie.
Flexibilisering van het onderwijs vraagt om intensivering van de studiebegeleiding. Er moet 
een studiecontract op maat worden gemaakt. Dit past ook bij onze lange termijn ambities 
bij project 8, om de studiebegeleiding van studenten met extra zorgvragen te intensiveren. 
Deze ontwikkelingen gaan hand in hand en versterken elkaar. 

Om tot flexibel onderwijs te komen, zullen er ook grote stappen moeten worden gemaakt 
op het gebied van digitalisering. Hierbij kan gedacht worden aan online colleges en digitale 
toetsing op elk gewenst moment. Ook de digitaliserings-slag die in projecten 5 en 7 is be-
noemd, moet bijdragen aan de mogelijkheden tot flexibilisering.

Flexibilisering moet het ook mogelijk maken om meer interprofessioneel en academieover-
stijgend te werken. Dit zou bijvoorbeeld ook goed passen bij de wens om studentenwelzijn 
een plaats in het curriculum te geven (project 8).

Opbrengst
Door het onderwijs meer op maat aan te bieden, wordt de student in staat gesteld een 
onderwijsprogramma samen te stellen dat zo goed mogelijk past bij de ambities en 
competenties van de student. Dit kan de motivatie en het studiesucces bevorderen. Een 
gepersonaliseerde leerweg is met name wenselijk voor de hierna beschreven doelgroepen.
In het kader van Leven Lang Ontwikkelen neemt de diversiteit aan studenten toe. 

Door meer ruimte te bieden voor de ervaring die deze verschillende studenten meenemen, 
kunnen we beter aansluiten bij de wensen en behoeftes van deze studenten. Studenten die 
al een mbo-opleiding hebben of jarenlange werkervaring, kunnen mogelijk op een andere 
manier instromen in de opleiding, dan een jonge student die net van de middelbare school 
komt. Deze studenten moeten een studiecontract op maat kunnen krijgen. Door middel van 
de EVC-beoordelaar kan de ervaring en achtergrond van studenten goed op waarde worden 
geschat en zal het curriculum beter aansluiten op de wensen en behoeftes van de student.

Het merendeel van de reguliere studenten zal baat hebben bij een gestandaardiseerd 
curriculum. Maar in deze groep studenten zit ook een deel dat meer wil en meer aankan. 
De excellente student wil meer kennis opdoen of wil sneller door de studie heen. Door 
de flexibilisering van het onderwijs is dit mogelijk. Een student heeft meer invloed op de 
samenstelling van zijn curriculum. Daarbij kan hij ervoor kiezen meer vakken tegelijkertijd 
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te volgen. Maar het programma kan ook worden ingevuld door onderwijs bij een andere 
academie te volgen of elders een minor te volgen.

De derde groep die baat heeft bij een meer flexibele invulling van het onderwijs is de 
student met een functiebeperking of persoonlijke omstandigheden, waardoor de student 
niet in staat is de normale studielast uit te voeren. Doordat er nu gewerkt wordt met een 
vaststaand en integratief curriculum, loopt de vertraging al snel op. Als samen met een 
studiebegeleider of studentendecaan een op maat gemaakt programma kan worden 
vastgesteld, kan de student een veel haalbare, en minder frustrerende, studieroute lopen. 
Dit zal leiden tot meer studiesucces.

Thema 6: Studiesucces (investeringen per jaar, per project)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

Project 9 -

Flexibilisering 

onderwijs

€235.500 €235.500 €471.000

Totaal €235.500 €235.500 €471.000
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Begroting
Op grond van de nu beschikbare informatie hebben we een prognose gemaakt van 
beschikbare middelen in de periode 2019 t/m 2024. Bij deze prognose zijn we uitgegaan 
van gelijkblijvende omstandigheden voor Hogeschool Viaa, zowel qua studentenaantallen 
als het politieke en maatschappelijke klimaat.

De plannen voor de eerste vier jaar zijn al concreet uitgewerkt. De plannen voor de periode 
2023-2024 zijn dat nog niet. Eén en ander is mede afhankelijk van de voortgang in de 
projecten zelf. Ook is het belangrijk om de ruimte te hebben in te spelen op ontwikkelingen 
in de hogeschool, maar ook op landelijk gebied. Vandaar dat de begroting voor de tweede 
periode minder gedetailleerd is opgesteld.

In 2021 zal de periode 2019-2021 worden geëvalueerd. Aan de hand van die evaluatie zullen 
de projecten verder worden uitgewerkt. In 2024 volgt een eindevaluatie. We zijn voornemens 
de studievoorschotmiddelen als volgt te besteden:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

€399.798 €486.935 €826.886 €1.034.538 €1.090.879 €1.234.228 € 5.073.264
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2019-2022
De beschikbare middelen voor deze periode van vier jaar zijn 2,75 miljoen euro.

Thema Specificatie Begroot bedrag

Thema 1: Onderwijsintensiteit Project 1: Aanstelling 

docent-coördinator-

projectleiders

€ 714.000

Project 2: Innovatiecluster 

Kind en Educatie

€ 232.135

Thema 2 Onderwijsdifferentiatie Project 3: Honours Programma € 135.000

Project 4: Implementatie 

Master Interprofessioneel 

Werken met Jeugd

€ 177.200

Thema 3 Professionalisering 
docenten

Project 5: Intensivering professi-

onalisering digitale competenties

€ 162.200

Thema 4 Onderwijsfaciliteiten Project 6: Realisatie Agora in 

schoolgebouw

€ 2.420.000

Project 7: Realisatie en inrichting 

digitale leeromgeving Onderwijs 

Online en Sharepoint

€ 255.600

Thema 5 Meer en betere 
begeleiding van studenten

Project 8: Decanaat/studenten-

pastor

€ 61.000

Totaal 2019-2022 € 4.157.135



40

2023-2024
De beschikbare middelen voor deze periode van twee jaar zijn 2,33 miljoen euro.

Thema Specificatie Begroot bedrag

Thema 1 Onderwijsintensiteit Project 2: Innovatiecluster 
Kind en Educatie

€ 19.040

Thema 2 Onderwijsdifferentiatie Project 3: Implementatie 
Honours programma

€ 65.000

Thema 3 Professionalisering 
docenten

Project 5: Intensivering professiona-
lisering digitale competenties

€ 45.000

Thema 5 Meer en betere 
begeleiding van studenten

Project 8: Studentenwelzijn € 319.000

Thema 6 Studiesucces Project 9: Flexibilisering onderwijs € 471.000

Totaal 2023-2024 € 919.040

Resultaat
Totaal budget kwaliteitsafspraken 2019-2024:     € 5.073.264
Totaal uitgaven op projecten voor de verschillende thema’s:   € 5.076.175 

Totale uitgaven per jaar:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal

€1.236.352 €1.620.496 €1.017.646 €282.641 €469.040 €450.000 € 5.073.264
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Monitoring en medezeggenschap
De monitoring van de realisatie van de projecten zal aansluiten bij de reguliere planning & 
control-cyclus. In principe wordt het zogeheten Uitvoeringsplan gevolgd, aangezien de 
kwaliteitsafspraken een aanvulling zijn op het bestaande Uitvoeringsplan. In het Uitvoerings-
plan staan alle projecten van het Strategisch Plan uitgewerkt. Hier worden de projecten van 
de Kwaliteitsafspraken aan toegevoegd. 

Elk half jaar wordt de balans opgemaakt door het beleidsoverleg; door middel van signaal-
kleuren, rood/oranje/groen, wordt aangegeven hoe het met de voortgang staat. Dit overzicht 
wordt ook gedeeld met de medezeggenschapsraad en de raad van toezicht. 

De plannen worden opgenomen op de jaarplannen van de academies. Aan elk project wordt 
een procesmanager toegewezen. Gelijktijdig met de reguliere tertaalrapportages, rapporteren 
de portefeuillehouders of procesmanagers aan het college van bestuur en aan de leden van 
het beleidsoverleg over de stand van zaken. Daarbij worden de uitgaven en investeringen per 
project gelabeld, zodat de voortgang duidelijk te volgen is. Deze voortgang wordt ook gedeeld 
met de raad van toezicht en de medezeggenschapsraad.
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Tweemaal per jaar wordt de voortgang ook als apart onderdeel geagendeerd op de agenda 
van de medezeggenschapsraad, zodat zowel de personeels- als de studentenvertegenwoor-
diging in staat wordt gesteld op de voortgang te reageren. Zowel bij de medezeggenschaps-
raad als de raad van toezicht is het een standaard terugkerend gespreksonderwerp. 

Ook worden studenten regelmatig uitgenodigd op informatiebijeenkomsten en brainstorm-
sessies, om mee te praten over de uitvoering en concretisering van plannen. Daarbij komt ook 
de evaluatie van de vorderingen tot dusver aan bod. 

Er worden regelmatig nieuwsbrieven rondgestuurd, waarin studenten worden bijgepraat 
over de stand van zaken. Er is een speciale nieuwsbrief die wordt gewijd aan het onderwerp 
renovatie. Een zelfde nieuwsbrief zal ook regelmatig worden verstuurd over de vorderingen 
op het gebied van digitalisering. 

In het jaarverslag rapporteert het college van bestuur over de voortgang van de kwaliteits-
afspraken. Ook het verslag van de medezeggenschap wordt toegevoegd aan het jaarverslag, 
hierin zal ingegaan worden op het verloop van de uitvoering van de kwaliteitsafspraken.
Daarnaast wordt bij de verschillende projecten regelmatig geconsulteerd met de verschil-
lende stakeholders, zodat waar mogelijk gestuurd of plannen bijgesteld kunnen worden. Zo 
heeft de informatiemanager periodiek overleg met voorzitters van de curriculumcommissies, 
studenten van de nieuwe master wordt gevraagd naar feedback, bij de ontwikkeling van de 
master wordt het werkveld betrokken, om maar een paar voorbeelden te noemen.
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Bijlage: Planning en kostenraming projecten
De projectplannen zijn omwille van de leesbaarheid van dit document in vereenvoudigde 
vorm weergegeven. Niet alle kostenposten uit het projectplan zijn overgenomen in deze 
begroting. 

Project 1 - aanstellen drie docent-coördinator-projectleiders
Portefeuillehouder/procesmanager: Manager HR   Investering: €714.000

Periode Activiteit Verantwoordelijke Resultaat Voortgang Kostenraming

2019 Werving en 
Selectie

Manager HR   3 kandidaten Portefeuille-
houder 
rapporteert 
aan Beleids-
overleg (BO)

 €10.000

2019-2022 Uitvoering 
en evaluatie 
in 2021

Manager HR   3 DCP’s die 
projecten 
in werkveld 
coördineren 

Portefeuille-
houder 
rapporteert 
aan BO

Loonkosten: 
€704.000

(Jaarlijks €176.000)
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Project 2 - deelname regionaal innovatiecluster Kind en Educatie
Portefeuillehouder: Onderwijs Procesmanager: DCP Social Work   Investering: €251.175

Periode Activiteit
Verant-
woorde-
lijke

Resultaat Voortgang Kostenraming

2019/2020 Deelname aan 
een ontwerp-
team, de training 
van praktijk-
begeleiders, 
ontmoetings-
dagen en deel-
name aan een 
werkveld-
adviesraad en/
of deelname aan 
de stuurgroep en 
deelname aan 
een professio-
naliserings-
bijeenkomst.

DCP SW  Wissel-
werking 
tussen 
werkveld en 
onderwijs.

Portefeuille-
houder 
rapporteert 
aan BO

 € 80.506 
(loonkosten – 
subsidie: €99.608-
€19.103)

2020/2021 Deelname aan 
bovengenoemde 
activiteiten.

DCP SW  Wissel-
werking 
tussen 
werkveld en 
onderwijs.

Portefeuille
houder 
rapporteert 
aan BO

€ 85.190 
(loonkosten – 
subsidie: €105.404-
€20.214)

2021/2022 Deelname aan 
bovengenoemde 
activiteiten.

DCP SW  Wissel-
werking 
tussen 
werkveld en 
onderwijs.

Portefeuille-
houder 
rapporteert 
aan BO

€ 47.401 
(loonkosten – 
subsidie: €58.648-
€11.248)

2022/2023 Deelname aan 
bovengenoemde 
activiteiten.

 DCP SW  Wissel-
werking 
tussen 
werkveld en 
onderwijs.

Portefeuille-
houder 
rapporteert 
aan BO

€ 38.079 
(loonkosten – 
subsidie: €47.114-
€9.036)

Project 3 - ontwikkelen Honours Programma
Portefeuillehouder: Onderwijs Procesmanager: DCP Health Care   Investering: €200.000
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Project 3 - ontwikkelen Honours Programma
Portefeuillehouder: Onderwijs Procesmanager: DCP Health Care   Investering: €200.000

Periode Activiteit
Verant-
woorde-
lijke

Resultaat Voortgang Kostenraming

Juli 2019 Inventarisatie/
voorbereiding 
(selectie)criteria, 
beroepsrelevan-
tie) 

DCP HC Projectplan Akkoord CvB 
 €4000

November 
2019 

Onderzoek 
naar opbouw 
programma en 
competentie-
ontwikkeling 
– vragen over 
projectdefinitie 
beantwoorden  

Project-
groep, 
klankbord-
groep 

 Proces-
manager 
rapporteert 
aan BO 

 €6000

Mei 2020 Curriculum en 
uitvoeringsplan 
ontwikkelen 

Project-
groep  

Curriculum 
en uitvoe-
ringsplan, 
tussentijds 
deel-
producten 
presenteren 
aan BO 

Proces-
manager 
rapporteert 
elk tertaal 
aan BO 

€20.000 
(Inzet personeel: 
400 uren/ongeveer 
0,25 fte voor 
uitvoeren werk-
veldonderzoek)

Maart 
2020 

Roostering 
gereedmaken, 
inrichten digitale 
leeromgeving 

Rooste-
raars, ICT, 
docenten 

Lesrooster 
en digitale 
leeromgeving 
Onderwijs 
Online 

Procesma-
nager 

€40.000 
(Inzet personeel: 
600 uren/ ongeveer 
0,5 fte)

2020-2021 Start Honours 
Programma 

Docenten-
team en 
ondersteu-
ning, klank-
bordgroep 

Het Honours 
Programma 
wordt per 
september 
2020/
februari 2021 
aangeboden, 
vervolgens 
geëvalueerd 
en bijgesteld. 

Proces-
manager 
rapporteert 
elk tertaal 
aan BO 

 

2021-2024 Doorontwikkeling 
en uitvoering Ho-
nours Programma 

   
€130.000
(per studiejaar 
€32.500)
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Project 4 - ontwikkelen Master Interprofessioneel werken met Jeugd
Portefeuillehouder/procesmanager: Portefeuillehouder Onderwijs   Investering: €177.200

Periode Activiteit
Verant-
woorde-
lijke

Resultaat Voortgang Kostenraming

Januari – 
Juni 2018 

Aanvragen toets 
nieuwe opleiding

Hiervoor is een 
werkveldonder-
zoek gedaan, 
kwalitatief en 
kwantitatief

Procesma-
nager

Goedkeuring 
minister

Proces-
manager 
rapporteert 
elk tertaal 
aan BO

€15.000
(werkveldonder-
zoek)

September 
2018 – 
maart 2019 

Curriculum 
ontwikkelen

Kernteam 2-jarig pro-
gramma van 
60 credits

Proces-
manager 
rapporteerd 
elk tertaal 
aan BO

€102.000
(inzet kernteam 
voor ontwikkeling: 
1,2 fte)

Maart 2019 Aanvraag advies 
NVAO

Kwaliteits-
zorg

Accreditatie 
goedgekeurd 
(mei 2019)

€18.200
(accreditatie-
kosten)

Juni 2019 Werving en 
selectie nieuwe 
studenten

Ontwikkeling 
foldermateriaal, 
directe mailing 
relaties

MarCom Tenminste 12 
aanmeldingen

Proces-
manager 
rapporteert 
elk tertaal 
aan BO

€16.500
(Materiële kosten: 
€1500
Personele kosten 
-0,2 fte: €15.000)

September 
2019 

Inrichting van 
de benodigde 
infrastructuur 
(studentenadmi-
nistratie, digitale 
leeromgeving, 
roostering, OER)

Docen-
ten, ICT, 
roosteraars, 
studentad-
ministratie, 
beleidsadvi-
seur

Oktober kan 
opleiding van 
start

€17.000 
(Inzet personeel: 
0,2 fte)
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2019-2021 Implementatie en 
evaluatie

Docenten, 
kwaliteits-
zorg

Het master-
programma 
wordt 
aangeboden, 
geëvalueerd 
en bijgesteld.

Proces-
manager 
rapporteert 
elk tertaal 
aan BO

Eigen middelen

2019-2020 �nderzoek naar 
ontwikkelen van 
een nieuwe track 
binnen de master 
(op advies van 
werkveld en 
accreditatie-
panel): inter-
professioneel 
werken met 
andere doelgroep 
dan jeugd, bijv. 
volwassenen, ggz.

Proces-
manager

Onderzoeks-
rapport naar 
wenselijkheid 
en haalbaar-
heid 2e track 
binnen de 
master wordt 
opgeleverd. 
BO neemt op 
basis daarvan 
een besluit 
om wel of 
niet te gaan 
ontwikkelen.

Proces-
manager 
rapporteert 
aan BO, 
oplevering 
voorjaar 
2020

€10.000
(Kosten werk-
veldonderzoek)
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Project 5 - intensivering professionalisering digitale competenties
Portefeuillehouder: Manager HR/ Procesmanager: Informatiemanager  Investering: €207.200

Periode Activiteit
Verant-
woorde-
lijke

Resultaat Voortgang Kostenraming

2019/2020 Implementatie 
en scholing Test 
Vision

Informatie-
manager

Examinatoren 
en onder-
steuning 
kunnen Test 
Vision 
gebruiken

Proces-
manager 
rapporteert 
aan BO 

€12.200 
(training)

2020 Microsoft Teams 
scholing

Informatie-
manager

Personeel is in 
staat Teams te 
gebruiken

Proces-
manager 
rapporteert 
aan BO 

€20.000
(training)

2020 Viaa Doet - 
digitalisering

Informatie-
manager

Personeelsdag 
die in het 
teken staat 
van digitalise-
ring/lezing en 
workshops

Proces-
manager 
rapporteert 
aan BO

€7.250
(Inzet personeel 
workshops: 
5 medewerkers x 
10 uur €5.000
Spreker €2.250)

2021 Inventarisatie 
en intensivering 
digitale compe-
tenties

Informatie-
manager /
manager 
HR

Personeel 
is digitaal 
bekwaam 
conform set 
competenties 
Versnellings-
agenda

Proces-
manager 
rapporteert 
aan BO

€97.750 
(Extra inzet 
personeel/
vervangingskosten: 
1900 uren/1,15 fte)

2022 Per academie 
twee ‘pioniers’ 
aanstellen

Directeuren 
academies

Elke academie 
heeft 2 
pioniers op 
het gebied 
van digitali-
sering in het 
onderwijs 
het voortouw 
nemen. 

Directeuren 
rapporteren 
aan BO

€25.000
(Personeelskosten: 
6 medewerkers x 
80 uur)

2023-2024 Training docenten 
digitale leer-
omgeving op 
basis van 
professionali-
seringstracks

Informatie-
manager  

Docenten zijn 
bekwaam in 
ontwikkelen 
curriculum 
aan de hand 
van digitale 
vaardigheden

Proces-
manager 
rapporteert 
aan BO 

€45.000
(professionalise-
ringstracks - 
2 jaar x €22.500) 
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Project 6 - creëren centrale agora
Portefeuillehouder/procesmanager: Manager Facilitaire Dienst              Investering: €2.420.000

Periode Activiteit
Verant-
woorde-
lijke

Resultaat Voortgang Kostenraming

September 
2018 – juni 
2019

Ontwikkeling 
voorlopig 
ontwerp, met 
architect en 
klankbordgroep.

Manager 
FD 

Schets-
ontwerp 
kan worden 
voorgelegd 
aan BO, RvT 
(goedkeuring) 
en MR 
(instemming)

De voort-
gang wordt 
in de 
tertaal-
manage-
ment-
rapportage 
gerappor-
teerd.  

€100.000

Augustus – 
november 
2019

Buitenruimte 
gerenoveerd en 
realisatie werk-
plekken

Manager 
FD 

Buitenruimte 
wordt 
opgeleverd

€400.000

September/ 
oktober 
2019

Uitvraag en 
beoordeling 
offertes 
DO-ontwerp
Realisatie extra 
lesruimte

Manager 
FD

Opdracht-
verlening 
uitvoer 
werkzaam-
heden

Eigen middelen

Oktober – 
december 
2019

Ontwerpteam 
ontwikkelt samen 
met VKZ (uitvoer) 
en JHK (ontwerp)
voorlopig 
ontwerp naar 
definitief ontwerp  

Manager 
FD 

DO ontwerp 
incl. tech-
nische 
omschrijving 
gereed

De voort-
gang wordt 
in de 
tertaal- 
manage-
ment-
rapportage 
gerappor-
teerd.  

 €160.000

Januari 2020 Kostenraming 
DO-ontwerp

VKZ/JHK Bouwkosten-
raming gereed
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Januari – 
maart 2020

Aannemers-
selectie

Manager 
FD 

Contract-
vorming 
Hegeman en 
Unica

De 
voortgang 
wordt in de 
tertaal-ma-
nagemen-
trapportage 
gerappor-
teerd.  

€10.000

Maart – juni 
2020

Voorbereiding 
uitvoering

Manager 
FD 

€50.000

Juni – Au-
gustus 2020 

Fase 1 - bouw 
catering/
restaurant + 
mediatheek naar 
aanbouw

Manager 
FD 

Realisatie 
catering in 
agora en 
mediatheek in 
aanbouw

De 
voortgang 
wordt in de 
tertaal- ma-
nagemen-
trapportage 
gerappor-
teerd.  

€500.000

 September 
– december 
2020

 Fase 2 – bouw 
nieuwe media-
theek en aula, 
met studiewerk-
plekken

Manager 
FD

Realisatie 
nieuwe 
mediatheek 
en aula

De voort-
gang wordt 
in de 
tertaal- 
manage-
ment-
rapportage 
gerappor-
teerd.  

 €600.000

 Januari – 
april 2021

 Fase 3 – bouw 
multifunctionele 
zaal

Manager 
FD

 Realisatie 
multifunctio-
nele zaal

De voort-
gang wordt 
in de 
tertaal- 
manage-
ment-
rapportage 
gerappor-
teerd.  

 €600.000
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Project 7 - digitale leeromgeving wordt toegankelijker en beter ingezet in het onderwijs-
proces
Portefeuillehouder: Manager FD Procesmanager: Informatiemanager     Investering: €255.600

Periode Activiteit
Verant-
woorde-
lijke

Resultaat Voortgang Kostenraming

2018-2019 Inrichten en 
ingebruikname 
van de leer-
omgeving
OnderwijsOnline 
en gebruik door 
cohort 2018-
2019. 
Dit betreft Con-
tent en Inlever-
loket 

Informatie-
manager

De OWE 
eerstejaars 
worden in 
Onderwijs-
Online 
gepubliceerd. 
Collega’s 
worden 
geschoold in 
het vulllen  
van deze leer-
omgeving. 
Studieinfor-
matie voor 
studenten 
wordt gelinkt 
naar Share-
point 

Proces-
manager 
rapporteert 
elk tertaal  
aan BO 

€41.200 
(Projectgroepleden 
per academie 160 
uur 
3x €10.400 = 
€31.200  
Consultancy dagen 
= €10.000) 

2019-2020 - Gebruik van de 
leeromgeving 
voor alle studie-
jaren per 
academie 
Betreft : content 
en Inleverloket. 
 
-Het verrijken van 
de leeromgeving 
met kennisclips 
en podcasts 

Informatie-
manager

De student 
komt binnen 
op de 
Onderwijs-
Online leer-
omgeving en 
kan vandaar-
uit zijn 
studie-
materialen 
benaderen en 
schriftelijke 
werkstukken 
inleveren. 
De studie-
informatie 
wordt binnen 
Onderwijs-
Online  
opgeleverd 

Proces-
manager 
rapporteert 
elk tertaal 
aan BO 

€68.200 
(Projectgroepleden 
per academie 160 
uur 
3x €10.400 = 
€31.200 

Consultancy €5000

Implementatie-
kosten 
onderwijskundige 
functionaliteiten 
(o.a. film en pod-
cast):  
Ontwerp  
€10.000 
Inrichting structuur 
€6.000 )
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2020-2021 Het opzetten 
van een Viaa 
onderwijs-
catalogus

Informatie-
manager

Extern: Alle 
OWE’s van 
Viaa zijn 
digitaal te 
verkennen. 
Intern: 
idem plus 
doorklikken 
naar het 
bijbehorende 
onderwijs-
materiaal 
op de 
leeromgeving 

Proces-
manager 
rapporteert 
elk tertaal  
aan BO 

€54.000
(Projectgroepleden 
per academie  160 
uur 
3x€8000 = €24000 
Consultancykosten 
€10.000
-Ontwerp – en 
inrichtingskosten 
lemma’s   
€20.000)

2019- 2020 Doorontwikke-
ling gebruik van 
SharePoint

Informatie-
manager

Viaa organi-
seert de 
interne 
informatie en 
samenwer-
kings-
documenten
binnen TEAMs 
van Share-
Point

Proces-
manager 
rapporteert 
elk tertaal  
aan BO 

€61.000 
(Inrichting Micro-
soft Teams: 
- Projectorganisatie 
(0,3 fte): €25.000 
- Interne adminis-
tratieve organisatie 
(0,4 fte): € 26.000 
- Consultancy en 
scholing:  
€ 10.000 )

2020-2021 Ingebruikname 
Ontwerp Share-
point

Monitoring 
van gebruik 
en bijstellen 
van ontwerp 
zo nodig

€7800,- 
(Inzet project-
groepsleden per 
academie 40 uur 
3x €2600)

2020-2021 Verrijken van de 
leeromgeving

Monitoring 
van gebruiken 
en toevoe-
gingen van 
verrijkende 
leermateri-
alen

€7800 
(Inzet project-
groepsleden  per 
academie 40 uur 
3x €2600 )

2020-2021 Ingebruikname 
van Onder-
wijscatalogus 
Propedeuse en 
doorontwerp 
hoofdfase en 
afstudeerfase

Monitoring en 
bijstelling

€7800,- 
(Inzet project-
groepsleden per 
academie 40 uur 
3x €2600)
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2021-2022 Ingebruikname 
catalogus hoofd-
fase en afstudeer-
fase

Monitoring en 
bijstelling

€7800 
(Inzet project-
groepsleden  per 
academie 40 uur 
3x €2600 )

2022-2024 Monitoring en 
bijstelling

Eigen middelen
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Project 8 - prominentere plek studentenwelzijn in onderwijs en organisatie
Portefeuillehouder/procesmanager: Portefeuillehouder Onderwijs/ Manager HR     
Investering: €380.000

Periode Activiteit
Verant-
woorde-
lijke

Resultaat Voortgang Kostenraming

2019 Herinrichting 
studenten-
decanaat

Manager 
HR

Decanaat 
uitgebreid 
met 0,2 fte.
Goed gepo-
sitioneerd in 
organisatie. 
Studenten-
pastor aan-
gesloten op 
decanaat.

Portefeuille-
houder 
rapporteert 
aan BO 

€56.000

(Organisatie kosten 
positionering:
€5.000
Loonkosten 
uitbreiding: (0,1 
fte – 8.500 x 6 jaar) 
€51.000)

2020 Ontwikkeling 
sociale kaart

Studenten-
decaan

Vaste huisarts 
voor door-
verwijzing

Portefeuille-
houder 
rapporteert 
aan BO 

Eigen middelen

2021-2024 Intensivering 
studiebegeleiding 
(mbt suïcide 
preventie)

Manager 
HR

Jaarlijkse 
scholing 
suïcide-
preventie

Portefeuille-
houder 
rapporteert
aan BO 

€10.000
(4 jaar x €2.500)

2023-2024 Studentenwelzijn 
krijgt een meer 
prominente plek 
in organisatie en 
studentbegelei-
ding

Portefeuil-
lehouder 
Onderwijs, 
samen met 
studenten-
decaan

Sociale kaart 
voor studen-
ten met 
overzicht van 
alle vormen 
van passende 
ondersteu-
ning.
Uitbreiding 
psycholo-
gische onder-
steuning.
Formatie 
multidisci-
plinair 
overleg.

Proces-
manager 
rapporteert 
elk tertaal 
aan BO 

€124.000

(Loonkosten 0,5fte 
- €42.500 x 2 jaar: 
€85.000 

Ontwikkelen format 
MDO (400 uren):  
€26.000

Formulering 
gedragscode, 
implementatie 
daarvan, rol- en 
taakverdeling, 
sociale kaart (200 
uren): €13.000)
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2023-2024 Studenten-
welzijn opnemen 
in curriculum

Portefeuil-
lehouder 
Onderwijs

Studenten-
welzijn heeft 
vaste plek in 
curriculum 
alle oplei-
dingen.
Studie-
begeleiders/
docenten zijn 
op dit vlak 
voldoende 
toegerust dmv 
scholing.
Onderzoek 
met behulp 
van lectoraten

Portefeuille-
houder 
rapporteert 
elk tertaal 
aan BO 

€190.000

(Loonkosten 
curriculum 
ontwikkeling, pilot: 
€50.000

Kosten toerusting 
studiebegeleiders: 
€100.000

Onderzoek door 
lector, docent-
onderzoeker en 
studenten 
(400 uur): 
€40.000)
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Project 9 - flexibilisering onderwijs
Portefeuillehouder/procesmanager: Portefeuillehouder Onderwijs/ Manager FD     
Investering: €471.000

Periode Activiteit
Verant-
woorde-
lijke

Resultaat Voortgang Kostenraming

2023-2024 EVC Portefeuil-
lehouder 
Onderwijs

Ontwikkeling 
EVC; gecer-
tificeerde 
professionals 
beoordelaars 
in dienst, EVC 
procedure 
ontwikkeld en 
geïmplemen-
teerd.

Portefeuille-
houder 
rapporteert 
elk tertaal 
aan BO

€250.000

(Werving: €10.000
Ontwikkeling/
implementatie: 
€30.000
Loonkosten: 1 fte 
€85.000 x 2 jaar =
€170.000
Ondersteunende 
werkzaamheden: 
€20.000 x 2 jaar = 
€40.000)

2023-2024 Intensivering 
studiebegeleiding

Portefeuil-
lehouder 
Onderwijs

Studie-
begeleiders 
en examen-
commissie 
beoordelen 
studiecontrac-
ten op maat 

Portefeuille-
houder 
rapporteert 
elk tertaal 
aan BO 

€221.000

(Loonkosten: 0,3fte 
€25.500 x 2 jaar =
€51.000
Scholing: €20.000

2023-2024 Roostering 
aanpassen op 
flexibilisering

Manager 
FD

Kader rooster 
ontwikkeld, 
met keuze-
mogelijk-
heden door 
studenten in 
te vullen

Portefeuil-
lehouder 
rapporteert 
elk tertaal 
aan BO

Loonkosten 
en ICT-kosten 
(programma en 
training):
€150.000)
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