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Organisatie van de HAN

Wij stellen ons graag open en transparant op over onze ambities, doelstellingen, werkwijze en

prestaties. Dit bestuursverslag is daar een voorbeeld van. Het bestuursverslag, de

managementrapportages, het instellingsplan, de corporate governance- en organisatiestructuur en veel

andere informatie kunt u volledig inzien op www.han.nl.

Het onderwijs en onderzoek van de HAN is gecentreerd rond vier thema’s (educatie - gezondheid,

gedrag en maatschappij - economie en management - techniek) en wordt vanuit onze instituten

georganiseerd. Instituten met verwante thema’s zijn geclusterd binnen vier faculteiten. Om een goede

synergie te bewerkstelligen tussen onderwijs en praktijk zijn de contractactiviteiten eveneens zoveel

mogelijk binnen deze clusters georganiseerd. De masteropleidingen van de HAN zijn ondergebracht in

het interfacultaire instituut HAN Masterprogramma’s. De ondersteunende diensten van de HAN zijn

onderdeel van het Service Bedrijf (Facilitaire Zaken, Financieel Economische Zaken, Informatie- en

Communicatietechnologie, Marketing, Communicatie & Voorlichting, Human Resources, Studentzaken,

Onderwijs & Onderzoek, Juridische Zaken en Informatiemanagement). Verder kennen we het Centrum

voor Valorisatie en Ondernemerschap als apart organisatieonderdeel.

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor het bestuur van de gehele HAN.

7.1.
Regionaal
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Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft Arnhem als statutaire vestigingsplaats. Onder de

Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen valt HAN Holding bv. In HAN Holding bv is HAN Flex bv

ondergebracht, dat concerndiensten en personeelsdiensten verleent ten behoeve van de HAN. De

Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is de enige aandeelhouder van HAN Holding bv. Het

College van Bestuur van de HAN is als directie belast met het bestuur van HAN Holding bv.
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7.2.
Organisatie 2020

In mei 2017 heeft het College van Bestuur besloten tot herijking van de huidige organisatie op de

ambitie ‘from good to great’ uit het Instellingsplan HAN 2016-2020. Het College heeft hiertoe twee

parallel aan elkaar werkende ontwerpgroepen de opdracht gegeven om te komen met een

beargumenteerd advies voor de inrichting van de HAN-organisatie 2020, inclusief kenmerken van cultuur

en leiderschap. Deelname aan deze ontwerpgroepen gebeurde uitdrukkelijk op persoonlijke titel, vanuit

ervaring en deskundigheid, en niet vanuit belangenbehartiging.

Centraal in de organisatie 2020 staan responsieve ‘academies’, waarin al het onderwijs en onderzoek, en

de daarop gerichte ondersteuning, plaatsvindt. Het College heeft de ontwerpgroepen hierbij een aantal

uitgangspunten/principes meegegeven, met als belangrijkste: een organisatie bestaande uit 7 tot 14

academies van circa 300 medewerkers en maximaal drie managementlagen.

De werkgroepen zijn in augustus gestart en leverden hun adviezen in december 2017. Bij de opdracht

hebben de werkgroepen ook inhoudelijke input betrokken van diverse geledingen uit de HAN en enkele

collega-hogescholen geconsulteerd.

Begin 2018 zal het bestuur het besluitvormingsproces, inclusief de medezeggenschap, op basis van

deze adviezen en de te zetten stappen in de organisatieontwikkeling verder uitlijnen. Het bestuur is zich

ervan bewust dat deze ontwikkeling een grote impact heeft op de organisatie. Het inkrimpen van de

formatie is uitdrukkelijk geen doelstelling in dit proces; het gaat om het realiseren van de (in het

instellingsplan beschreven) doelstelling: excelleren in de driehoek onderwijs-onderzoek-

beroepspraktijk.

Het College van Bestuur wordt in dit proces van organisatieverandering ondersteund door een interne

expertgroep en door een extern, veranderkundig adviesbureau. Bovengenoemd ontwerptraject maakt

deel uit van dit totale veranderingsproces, evenals het nog veel belangrijkere thema professionals

governance.
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7.3.
Branchecode goed bestuur hogescholen

De HAN conformeert zich aan de Branchecode goed bestuur hogescholen, zoals die op 3 oktober 2013 is

vastgesteld door de algemene vergadering van de Vereniging Hogescholen. Daarbij is het voor ons van

belang dat het niet alleen gaat om de voorgeschreven regeltechnische verplichtingen, zoals vermeld in

de code (corporate governance), maar ook om te handelen in de geest van de code. Het vertrekpunt

daarbij is steeds het streven naar verbetering van de kwaliteit van zowel het onderwijs als het onderzoek

en de kennisvalorisatie, zoals dat voortvloeit uit de wettelijke taak van het hbo. Het Instellingsplan

2016-2020 is voor alle geledingen binnen de HAN wat dat betreft hét inhoudelijke toetsingskader. Het

instellingsplan vormt tevens de basis voor de invulling van de horizontale dialoog en voor het aangaan

van samenwerkingsverbanden met een zeer divers palet van andere kennisinstellingen, bedrijven en

organisaties, die gericht zijn op verbetering van de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en

kennisvalorisatie.

Balans tussen corporate en professionals governance

In dit bestuursverslag wordt verslag gedaan van het tweede jaar van de uitvoering van ons

instellingsplan. Daarin is terug te lezen dat ten aanzien van de governance er een beweging gaande is,

waarbij naast de interne reglementering juist de ruimte en verantwoordelijkheid wordt gegeven aan de

professionals zelf om samen met studenten, werkveld en andere stakeholders van de HAN de kwaliteit

van onderwijs en onderzoek op een hoger niveau te brengen (professionals governance). Het is daarbij

ook een verantwoordelijkheid van de professionals om er, met ondersteuning vanuit de staf, voor te

zorgen dat het handelen plaatsvindt binnen bestaande wet- en regelgeving. De komende jaren zal de

HAN in de geest van de branchecode op basis van opgedane praktijkervaring deze balans tussen

corporate en professionals governance verder verfijnen.

Al onze interne regelingen zijn in overeenstemming met de branchecode. Met interne regelingen

bedoelen we onder andere de statuten, het bestuurs- en beheersreglement, het reglement van de Raad

van Toezicht, de integriteitscode, de regeling ongewenst gedrag, de klokkenluidersregeling en de

klachtenregeling. Deze en andere wettelijk verplichte en in de branchecode benoemde regelingen en

gedragscodes zijn eveneens te vinden op www.han.nl.

De HAN heeft een aantal aspecten uit de branchecode met redenen (nog) niet
toepast

De Raad van Toezicht toetst op basis van de stichtingsstatuten zowel het bestuurs- en
beheersreglement als de reglementen van de Raad van Toezicht en diens commissies en voert
overleg over de manier waarop zij invulling geeft aan haar toezichthoudende functie. Een apart
toetsingskader is daarom niet nodig.
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De interne (financiële) rapportages, zoals de managementrapportages, worden niet
gecontroleerd door de accountant omdat we ze beschouwen als interne aangelegenheden.
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Horizontale en verticale verantwoording

Het College van Bestuur legt verticale verantwoording af aan zijn toezichthouders. Dit zijn onder andere

de Raad van Toezicht als interne toezichthouder en het ministerie van OCW, de NVAO, de Inspectie Hoger

Onderwijs en de Inspectie SZW als externe toezichthouders.

Het College legt ook horizontale verantwoording af. Via de Medezeggenschapsraad,

medezeggenschapsorganen en opleidingscommissies kunnen medewerkers en studenten hun stem laten

horen. Daarnaast zoekt het College met enige regelmaat de dialoog met studenten, docenten en

medewerkers. Ook bezoekt het College elk jaar een groot aantal opleidingen, instituten en service units

om te bespreken hoe het gaat.

Als maatschappelijke organisatie stemt de HAN het onderwijs, onderzoek en de kennisvalorisatie af op

de behoeften van de omgeving. De inhoud komt tot stand met het beroepenveld en met werkgevers,

onder meer vanuit professionele leergemeenschappen, in de vorm van opleidings- en/of

beroepenveldcommissies en soms een Raad van Advies. Er is ook regelmatig bestuurlijk overleg met de

gemeenten Arnhem en Nijmegen, de provincie Gelderland, de Radboud Universiteit, andere

hogescholen en universiteiten, de belangrijkste werkgevers uit de regio en andere relevante

organisaties.

De HAN werkt op veel fronten strategisch samen met kennisinstellingen, bedrijven en andere

organisaties voor het realiseren van de missie en doelstellingen op het gebied van onderwijs, onderzoek

en kennisvalorisatie.

Werkbezoeken College van Bestuur

In 2017 heeft het College van Bestuur verschillende werkbezoeken gedaan. Intern gaat het om

uiteenlopende activiteiten, zoals bezoeken aan opleidingen naar aanleiding van accreditaties, brede

managementconferenties, lectorenplatforms, introductie voor nieuwe medewerkers en bijvoorbeeld de

opening van de Week van de Mobiliteit. 

Extern zijn er ook de nodige contacten geweest. Soms eenmalig; denk hierbij aan deelname aan de Dag

van de Mobiliteit bij Hogeschool InHolland, de European LEAN Educator Conference, een keynote bij een

schoolleidersdag, een rondetafelgesprek bij de NVAO over de Instellingstoets Kwaliteitszorg, een

werkbezoek met toenmalig minister Plasterk bij Hochschule Rhein-Waal of het bijwonen van

bijeenkomsten en plechtigheden bij stakeholders zoals gemeentes, provincie en collega-

onderwijsinstellingen.
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Andere contacten zijn er geweest vanuit een overlegstructuur zoals The Economic Board, RxH, Arnhem

Studiestad, Alliantie VO of Gelderland Valoriseert!. Daarnaast is het College bij een rondetafelsessie in

gesprek gegaan met stakeholders over de voortgang van het instellingsplan.

Horizontale dialoog op instellingsniveau

Ook op instellingsniveau wordt gereflecteerd op de ontwikkeling van de HAN en de samenwerking in de

driehoek onderwijs, onderzoek en werkveld. Op 22 juni vond een rondetafelbijeenkomst plaats met

mensen uit de praktijk, docenten, studenten, ondersteuners en het College van Bestuur. De bijeenkomst

stond onder leiding van burgemeester Bruls van Nijmegen. De uitkomsten van dit gesprek zijn

herkenbaar en representatief voor de beweging die de HAN maakt. Hierna staan puntsgewijs de

belangrijkste gezamenlijke bevindingen. Het volledige gespreksverslag is te vinden op de

jaarverslagpagina op onze website.

Bij de inrichting van ons onderwijs moeten de student en actuele vraagstukken uit de
beroepspraktijk de uitgangspunten zijn. De huidige kwalificatiestructuren en beroepsprofielen
kunnen in de toekomst het opleiden van de student belemmeren, en de vele en snel
opeenvolgende onderwijsinnovaties veroorzaken een zekere gejaagdheid in de organisatie. Het
is belangrijk om te realiseren dat voor innovatie een veelheid aan veranderingen deels
onvermijdelijk is. Dat moeten we leren accepteren; de omgeving is immers constant in beweging.

Fotograaf: Ralph Schmitz
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Dit vraagt om regie en prioritering: kritisch zijn in het maken van keuzes van wat wel en niet
opgepakt wordt en dan ook loslaten wat niet meer nodig is.

De intensivering van de samenwerking in de driehoek onderwijs, onderzoek en werkveld is
zichtbaar en merkbaar. De binnen- en buitenwereld raken meer met elkaar verweven, studenten
komen al vroeg in de opleiding in aanraking met de beroepspraktijk en docenten werken meer
samen vanuit het hele opleidingsperspectief in minder hiërarchische arbeidsrelaties. Dit alles
creëert een krachtige leeromgeving.

Goed praktijkonderwijs vergt zelfregie en inzet van de student. Van de docent vraagt het
vertrouwen in de student en deze uit te dagen en goed te begeleiden bij het leerproces. Het
scheppen van een leer- en werkomgeving met voldoende vrijheidsgraden, zelfvertrouwen én veel
vertrouwen in elkaar blijkt in de praktijk nog niet zo eenvoudig.

Er is meer aandacht en ruimte voor persoonlijke vorming van de student. De HAN beschouwt
persoonlijke vorming als integraal onderdeel van de opleiding in relatie tot de ontwikkeling van
de beroepsbeoefenaar. Expliciete aandacht moet ook uitgaan naar de ontwikkeling van de
student in relatie tot goed burgerschap. Het werken aan persoonlijke vorming vereist
regelmatige feedback en reflectie in een veilige atmosfeer.

De HAN moet actiever reageren op de ontwikkeling in demografie en arbeidsmarkt door in te
zetten op de groei van het werkend leren in flexibele opleidingstrajecten. Gezien de groeiende
vraag naar hoger opgeleiden liggen hier ook kansen. Een kritische heroriëntatie op het hele
opleidingsportfolio, samen met de hele onderwijskolom (vo, mbo, hbo, wo), is wenselijk om
opleidingsaanbod en arbeidsmarktvraag op elkaar af te stemmen.

De bevindingen laten zien dat de HAN en haar partners samen de gewenste beweging maken. Uit het

gesprek blijkt ook dat er voldoende vertrouwen is om het ‘samen werken aan leren en innoveren’ verder

vorm te geven. Er is over de volle breedte steun voor de ingezette koers van de HAN. De partners

adviseren het College hier onverkort aan vast te houden en daarbij de betrokkenheid van studenten en

docenten te intensiveren, successen met elkaar te delen en regelmatig met elkaar te reflecteren ter

versterking van de samenwerking in de driehoek onderwijs, onderzoek en werkveld. Afgesproken is om

deze vorm van horizontale dialoog op het niveau van de instelling regelmatig te voeren.
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College van Bestuur

Het College van Bestuur bestond in 2017 uit de volgende leden:

Dr. C.P. Boele, voorzitter, tweede benoeming 01-12-2016 tot en met 30-11-2020;

Dr. ing. D.M. de Jong, lid, eerste benoeming 01-11-2014 tot en met 31-10-2018*;

F.H.J. Stöteler, lid, eerste benoeming 01-01-2014 tot en met 31-12-2017;

Dr. IJ.J.H. Breukink, lid, benoeming 15-11-2017 tot en met 30-06-2018.

* Op 27 maart 2018 is mevrouw De Jong overleden. De arbeidsovereenkomst is van rechtswege per die

dag beëindigd.

9.1.
Opbouw van de beloning van de bestuurders in 2017

De HAN conformeert zich aan de sectorale bezoldigingsmaxima voor bestuurders in het hbo, conform de

Bezoldigingscode bestuurders hogescholen en het bezoldigingsmaximum van de Wet normering

bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Voor het overzicht van de

bezoldiging in 2017 verwijzen we naar Deel III, Jaarrekening HAN 2017. De HAN is voor wat betreft de te

hanteren bezoldigingsmaxima ingedeeld in klasse G.

Bestuurskosten 2017

Declaraties CvB (in €)

Dr. C.P. Boele Dr. IJ.J.H. Breukink Dr. ing. D.M. de Jong F.H.J. Stöteler

Representatie 1.904,09 - 30,60 12,20

Reiskosten binnenland 987,67 - - -

Reiskosten buitenland 819,23 - - -

Overige kosten 1.749,29 - 2.061,80 37,50

Totale bestuurskosten 5.460,28 - 2.092,40 49,70

Voor een aantal specifieke onkosten kent het College van Bestuur nog een vaste, netto

onkostenvergoeding van € 265,46. In de Regeling declaraties College van Bestuur, vastgesteld door de

9
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Raad van Toezicht op 8 april 2014, is aangegeven waar deze vergoeding aan besteed mag worden.

9.2.
Nevenfuncties

De voorzitter en de leden van het College van Bestuur hadden in 2017 deze nevenfuncties:

Dr. C.P. Boele:

Lid Economic Board Arnhem/Nijmegen (onbezoldigd);

Lid Wetenschappelijke Adviesraad Socires (onbezoldigd);

Lid VNO NCW midden (onbezoldigd).

Dr. ing. D.M. de Jong:

Lid Raad van Toezicht Alliantie Voortgezet Onderwijs (bezoldiging naar Stichting Need & Care
foundation);

Lid Raad van Toezicht ACE (onbezoldigd);

Voorzitter Stuurgroep Gelderland Valoriseert! (onbezoldigd);

Lid Advisory Board Velocity 2017 (onbezoldigd);

Lid Advisory Board Geografie, Planologie en Milieu van de Radboud Universiteit (onbezoldigd);

Lid Comité van Toezicht Operationeel Programma EFRO 2014-2020, regio Oost-Nederland
(onbezoldigd).

F.H.J. Stöteler:

Voorzitter van Stichting Kennisinnovatieve Organisaties Gelderland (onbezoldigd);

Voorzitter Raad van Advies Zorgalliantie (onbezoldigd);

Lid Raad van Advies OAB Dekkers (onbezoldigd).

Dr. IJ.J.H. Breukink

Lid Raad van Commissarissen ROVA (bezoldigd).

Uiteraard vermijden de HAN en het College van Bestuur elke vorm en schijn van belangenverstrengeling.

Dit jaar zijn geen besluiten genomen en vonden er geen transacties plaats waarbij tegenstrijdige

belangen spelen die van materiële betekenis zijn voor de hogeschool of leden van het College van

Bestuur.
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Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op de uitvoering van de werkzaamheden en de uitoefening van

bevoegdheden door het College van Bestuur. De Raad van Toezicht is werkgever van het College van

Bestuur en adviseert het College.

Samenstelling Raad van Toezicht in 2017

Mr. R.L.M. Hillebrand, voorzitter, benoeming tot en met 31-03-2020 (tweede termijn);

Dr. A.G.J.M. Hanselaar, vicevoorzitter, benoeming tot en met 30-11-2019 (tweede termijn);

Drs. H.P.M.G. Steeghs, lid, benoeming tot en met 30-06-2021 (tweede termijn);

Dr. C.M. Hooymans, lid, benoeming 01-7-2016 tot en met 30-06-2020 (eerste termijn);

Drs. B.B. ter Huurne, lid, benoeming 01-7-2016 tot en met 30-06-2020 (eerste termijn);

Drs. R. Wenselaar, lid, benoeming 01-01-2017 tot en met 31-12-2020 (eerste termijn);

Prof. dr. ir. M.P.C. Weijnen, lid, benoeming 01-01-2017 tot en met 31-12-2020 (eerste termijn).

10

12



De Raad van Toezicht heeft drie commissies. Deze commissies geven enerzijds de mogelijkheid om

bepaalde onderwerpen diepgaander te bespreken met het College van Bestuur en anderzijds fungeren ze

als voorbereidende en adviserende commissies naar de Raad van Toezicht toe.

Het gaat om de volgende commissies:

Remuneratiecommissie, bestaande uit de heer mr. R.L.M. Hillebrand en de heer drs. R.
Wenselaar. Deze commissie heeft in 2017 tweemaal vergaderd;

Auditcommissie, bestaande uit de heer drs. H.P.M.G. Steeghs en mevrouw dr. C.M. Hooymans.
Deze commissie heeft in 2017 driemaal vergaderd;

Fotograaf: Jacques Kok
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de Commissie onderwijs, onderzoek en kwaliteit, bestaande uit mevrouw prof. dr. ir. M.P.C.
Weijnen, mevrouw drs. B.B. ter Huurne en de heer dr. A.G.J.M. Hanselaar. Deze commissie heeft
in 2017 één keer vergaderd.

De Raad van Toezicht ziet erop toe dat er geen tegenstrijdige belangen spelen die van materiële

betekenis zijn voor de hogeschool of leden van de raad. De leden van de Raad van Toezicht voldoen aan

de onafhankelijkheidscriteria uit de branchecode.

Een overzicht van de (neven)functies van de leden van de Raad van Toezicht is te vinden op onze

website.

De HAN conformeert zich aan de sectorale bezoldigingsmaxima voor toezichthouders in het hbo,

conform de Bezoldigingscode bestuurders hogescholen, die is gebaseerd op de WNT. Voor het overzicht

van de bezoldiging in 2017 verwijzen we naar de Deel III, Jaarrekening HAN 2017. Op 8 april 2015 heeft

de Raad van Toezicht een notitie vastgesteld waarin is aangegeven waarvoor de netto

onkostenvergoeding van de leden van de Raad van Toezicht is bedoeld.
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Verslag Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft in 2017 zeven keer vergaderd. Hieronder is een globaal verslag opgenomen

van wat er besproken is.

11.1.
College van Bestuur

De Raad van Toezicht heeft in 2017 veel tijd besteed aan de werkgeversrol richting College van Bestuur,

voortvloeiend uit verdrietige omstandigheden. Begin 2017 bleek dat de heer Stöteler vanwege ernstige

gezondheidsklachten zijn werkzaamheden als bestuurder moest neerleggen. De benoeming van de heer

Stöteler liep tot en met einde van het verslagjaar. Dit betekent feitelijk dat hij het gehele verslagjaar

zijn werkzaamheden als bestuurder niet heeft kunnen vervullen. Na overleg met en instemming van hem

heeft de Raad van Toezicht besloten hem niet te benoemen voor een tweede termijn. In de laatste

vergadering van het verslagjaar heeft de Raad van Toezicht nogmaals grote waardering uitgesproken

voor het werk van de heer Stöteler.

Halverwege het verslagjaar werd bekend dat mevrouw de Jong, eveneens vanwege ernstige

gezondheidsklachten, haar werkzaamheden tijdelijk moest neerleggen. Gelet op haar (naar verwachting

tijdelijke afwezigheid heeft de Raad van Toezicht de heer dr. IJ.J.H. Breukink benoemd als bestuurder

voor een beperkte periode. De benoeming is ingegaan op 15 november 2017 en loopt tot en met 30 juni

2018.

Een en ander betekent dat de voorzitter van het College van Bestuur, de heer Boele, in de periode 14 juli

tot 15 november feitelijk de enige bestuurder is geweest. Vanuit de verantwoordelijkheid voor de

bestuurlijke continuïteit heeft de Raad van Toezicht met raad en daad de heer Boele bijgestaan. Daarbij

is vooral gesproken over de te nemen stappen in verband met de implementatie van het Instellingsplan

2016-2020 in al zijn dimensies. Naast de benoeming voor een beperkte periode van de heer Breukink is

tevens de werving en selectie gestart voor een nieuwe bestuurder ter vervulling van de vacature die

ontstaan is door het niet opnieuw benoemen van de heer Stöteler. Aan het einde van het verslagjaar was

de invulling van de vacature nog niet gerealiseerd.

De Raad van Toezicht heeft met groot verdriet en verslagenheid het bericht ontvangen dat Diana de

Jong op 27 maart 2018 is overleden. Deze verdrietige gebeurtenis heeft niet plaatsgevonden in het

verslagjaar, maar wordt hier uiteraard wel al vermeld.
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11.2.
Aanwijzen EY als accountant

Onder regie van de Auditcommissie en in nauwe afstemming met het College van Bestuur heeft een

aanbestedingsproces plaatsgevonden om te komen tot aanwijzing van de accountant die verslag

uitbrengt aan de Raad van Toezicht. De uitkomst van het proces heeft geleid tot een besluit van de Raad

van Toezicht om voor de komende vier jaar EY aan te wijzen als accountant. Als gevolg hiervan heeft de

Raad van Toezicht afscheid genomen van KPMG, die de afgelopen acht jaar de accountant was. De

goedkeuring van de jaarrekening 2016 is nog gedaan door KPMG.

11.3.
Goedkeuring voorgenomen besluiten College van Bestuur

De Raad van Toezicht heeft op advies van de Auditcommissie goedkeuring gegeven aan een aantal

voorgenomen besluiten van het College van Bestuur, te weten:

jaarverslag en jaarrekening 2016;

kaderbrief en begroting 2017;

start Europese aanbesteding ten aanzien van audiovisuele apparatuur en HAN Flex.

Goedkeuring jaarrekening 2016

De goedkeuring ten aanzien van het voorgenomen besluit van het College van Bestuur om de

jaarrekening vast te stellen is genomen op 30 juni 2017, wat voor de HAN een ongebruikelijk laat

moment is. De reden hiervoor is dat in het kader van het boekenonderzoek door KPMG een

onregelmatigheid is aangetroffen, die nader onderzoek noodzakelijk maakte. De Raad van Toezicht

heeft haar goedkeuring gekoppeld aan de uitkomst hiervan. Na grondig (forensisch) onderzoek is

gebleken dat een externe adviseur (een zzp’er) bewust onjuist heeft gedeclareerd. Het onderzoek heeft

tevens duidelijk gemaakt dat geen medewerker van de HAN hierbij betrokken was en dat er sprake was

van een incident. KPMG heeft een ongeclausuleerde goedkeurende verklaring afgegeven, waarna de

Raad van Toezicht de jaarrekening heeft goedgekeurd. Tevens heeft het College van Bestuur het

declaratieproces van zzp’ers onder de loep genomen en procedures waar nodig aangescherpt.

11.4.
Implementatie Instellingsplan 2016-2020
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In het verslagjaar is regelmatig met het College van Bestuur gesproken over de voortgang van de

implementatie van het instellingsplan. Daarbij ging het naast de organisatorische ontwikkelingen ook

over een aantal met de koers van het instellingsplan samenhangende inhoudelijke dossiers. Hierbij was

een kernpunt het beoogde nieuw te ontwikkelen systeem van kwaliteitszorg, passend bij de koers zoals

verwoord in het instellingsplan. In dit verband is uitvoerig gesproken over de voor- en nadelen van het

al of niet meedoen aan een tweede ronde Instellingstoets Kwaliteitszorg.

11.5.
Overleg met Medezeggenschapsraad

De Raad van Toezicht overlegt in ieder geval tweemaal per jaar in aanwezigheid van het College van

Bestuur met de Medezeggenschapsraad. Deze overleggen hebben een constructief en open karakter,

waarbij in aanwezigheid van het College van Bestuur gesproken is over de wijze van implementatie van

het Instellingsplan 2016-2020 en wat dit betekent voor de organisatie.

Dit verslagjaar is het directe contact met de Medezeggenschapsraad intensiever geweest. Dit heeft te

maken met de gestarte benoemingsprocedures voor bestuurders, zoals hiervoor beschreven. Volgens de

Wet versterking bestuurskracht heeft de Medezeggenschapsraad adviesrecht op het profiel en adviesrecht

op de benoeming zelf. Tevens hebben zowel een student-lid als een medewerkers-lid zitting in de

sollicitatiecommissie. In goed overleg met de Medezeggenschapsraad zijn gegeven de urgente

bestuurlijke situatie afspraken gemaakt om met behoud van alle rechten versnelling aan te brengen in

het wervingsproces.
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Medezeggenschap binnen de HAN

12.1.
Project vernieuwing (mede)zeggenschap

Eind 2016 besloot het College van Bestuur een project te starten ter verbetering van de

medezeggenschap binnen de HAN. Aanleiding voor dit project was de inwerkingtreding van de Wet

versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen (WvB) per 1 januari 2017 alsmede de voorstellen die

voortkwamen uit het adviesrapport door Goodijk midden 2015 en het Instellingsplan 2016-2020.

Er zijn drie aandachtsgebieden geformuleerd:

het aanpassen van de reglementen van de medezeggenschap;

het op peil brengen, en meerjarig houden, van de kennis van de medezeggenschap;

het regelen van verbeterde ondersteuning van de medezeggenschap.

De Wet versterking bestuurskracht heeft ertoe geleid dat opleidingscommissies voortaan functioneren

als medezeggenschapsorgaan op het niveau van de opleiding. Hierdoor heeft iedere HAN-opleiding

sinds 1 oktober een opleidingscommissie, waarin studenten en docenten gezamenlijk meepraten én -

besluiten over de kwaliteit van het onderwijs. Het Reglement Opleidingscommissies HAN is hierop

aangepast.

Op dit moment wordt er nog gewerkt aan vernieuwing van het HAN Medezeggenschapsreglement. De

regels rondom medezeggenschap dienen het gemeenschappelijk doel om kwalitatief goed hoger

beroepsonderwijs te garanderen. Samen maken we dat onderwijs: studenten, docenten, ondersteunend

personeel, onderzoekers, managers en het werkveld. De formele medezeggenschap is in dat verband het

laatste stadium in het proces van permanente samenspraak tussen álle betrokkenen bij het onderwijs.

12.2.
Verslag Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad is in 2017 gekend in tal van voorgenomen besluiten van het College van

Bestuur. Een aantal daarvan in de vorm van instemmingsbevoegdheid, in andere gevallen in de vorm

van een voorafgaand advies. Door middel van adviezen en initiatiefvoorstellen vertaalt de

Medezeggenschapsraad de mening van studenten en medewerkers richting het College van Bestuur. De
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raad richt zijn activiteiten aan de hand van een aantal jaarlijkse beleidsprioriteiten. In 2017 heeft de

raad een groot aantal onderwerpen behandeld, waaronder de nieuwe samenstelling van het College van

Bestuur, de strategische investeringsagenda, de regeling rondom het profileringsfonds, de

Instellingstoets Kwaliteitszorg (dit onderwerp is nog niet afgerond), het arboplan en uiteraard de

kaderbrief en de begroting. Bovendien was er geregeld overleg over de realisatie van het

instellingsplan.

In 2017 was het College van Bestuur indien nodig bij de vergadering van de Medezeggenschapsraad

aanwezig; er was nadere toelichting of overleg over specifieke onderwerpen. Daarnaast hadden het

Dagelijks Bestuur van de raad en de collegevoorzitter iedere maand regulier overleg.

Er werden in 2017 enige verschillen van inzichten geconstateerd tussen het College van Bestuur en de

Medezeggenschapsraad over de interpretatie en implementatie van het instellingsplan. Hierover zijn

nog gesprekken gaande.

In het voorjaar en het najaar heeft de raad overleg gehad met leden van de Raad van Toezicht van de

HAN, waarbij bij een deel van het voorjaarsoverleg ook een afvaardiging van het College van Bestuur

aanwezig was.

Samenstelling MR in 2017

Tot 1 september

Personeelsgeleding

Richard Cremers

Wilma Christiaens

Tim van Dreumel

Sjors Goossens

Wiesje Groenhof

Sanne Gruyters (tijdelijk vervangen door John Holtackers tijdens zwangerschapsverlof)

Charlotte de Lorme

Arend Wentink

Studentgeleding

Marloes van Dommelen Nadia Greven

Maarten ten Hag Renzo Roso

Evelien Rob
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Janique Scharenborg

Dennis van der Vegt

Ruben Willems (tijdelijk vervangen door Chris Quartey tijdens buitenlandstage)

Vanaf 1 september

Personeelsgeleding

Richard Cremers

Wilma Christiaens

Tim van Dreumel

Sjors Goossens

Wiesje Groenhof

Sanne Gruyters

Charlotte de Lorme

Arend Wentink

Studentgeleding

Nadia Greven

Janique Scharenborg

Dennis van der Vegt

Ruben Willems

Pia Hendriks

Daniël Jacobs

Melchior Philips

Kelly Mannoesingh

Samenstelling Dagelijks Bestuur

Voorzitter

Januari tot en met augustus: Tim van Dreumel (PG)

September tot en met oktober: Melchior Philips (SG)

November tot en met december: Janique Scharenborg (SG)

Plaatsvervangend voorzitter
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Hele jaar: Wiesje Groenhof (PG)

Gewoon lid

September tot en met december: Charlotte de Lorme (PG)

Januari tot en met maart: Marloes van Dommelen (SG)

April tot en met augustus: Janique Scharenborg (SG)

Januari tot en met augustus: Maarten ten Hag (SG)

September tot en met oktober: Janique Scharenborg (SG)

November tot en met december: Daniël Jacobs (SG)

PG = personeelsgeleding, personeelslid van de raad 

SG = idem voor de studenten
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Kwaliteitszorg

13.1.
Professionals governance in relatie tot systeem van
kwaliteitszorg

Een professionals governance vereist ook een passend systeem van kwaliteitszorg. Zo hebben we in de

achterliggende periode geëxperimenteerd met een nieuwe manier van het auditen van opleidingen.

Zowel op methode als op inhoud zijn veranderingen doorgevoerd. Inhoudelijke kern blijven de vier

basisstandaarden van de accrediterende instantie NVAO én een vijfde HAN-standaard: kwaliteitszorg

bínnen de opleiding.

De basiskwaliteit van de opleiding wordt kernachtig in beeld gebracht. Daarnaast staan de vragen en de

dilemma’s van de opleidingen centraal. In een open dialoog en vanuit vertrouwen met een

constructieve, kritische blik worden deze besproken met alle stakeholders. De opleidingen krijgen

waardering voor wat er goed gaat, voor waar hun kracht zit. De bedoeling van de waarderende audit is

om als opleiding zelf eigenaar te zijn van de eigen analyse van de kwaliteit, sterktes en zwaktes, en om

zelf eigenaar te zijn van mogelijke en bij de opleiding passende interventies.

Instellingstoets Kwaliteitszorg

Het College van Bestuur heeft in de afgelopen periode, in overleg met in- en externe belanghebbenden,

verkenningen uitgevoerd om te komen tot een afgewogen besluit over het verlengen van de bestaande

Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK). Op basis hiervan heeft het College begin 2018 besloten tot deze

verlenging over te gaan. De accreditatie van de huidige ITK loopt tot 27 augustus 2019; een

heraanvraag moet uiterlijk een jaar daarvoor plaatsvinden.

Experiment leeruitkomsten

Voor de opleidingen die meedoen aan het experiment leeruitkomsten deeltijd is een systeem opgezet van

interne monitor- en auditgesprekken. Met de interne monitorgesprekken (aan het einde van het eerste

uitvoeringsjaar) hebben we een moment van reflectie geïnitieerd, waarin werd teruggeblikt en

vooruitgekeken naar de ontwikkelingen binnen het experiment leeruitkomsten en waarin gekeken is naar

het eigen systeem van kwaliteitszorg voor specifiek de experimenteervariant van de opleiding. In het

hoge tempo waarin ontwikkeld is in het experiment leeruitkomsten, was het goed om een moment van
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reflectie te pakken. Daarnaast hebben de monitorgesprekken ook veel informatie gegeven over

aandachtspunten en successen die we binnen onze instelling breder kunnen oppakken of delen.

In het algemeen worden de experimenten als een echte kans gezien om te flexibiliseren, nieuwe

maatwerktrajecten in te richten en het onderwijs te vernieuwen voor specifieke doelgroepen, onder

andere in nieuwe manieren van leerwegonafhankelijk toetsen, blended onderwijs en werkplekleren.

Kortom, deeltijd is meer op de kaart gekomen. Tegelijkertijd biedt het experiment leeruitkomsten ook

uitdagingen als het gaat om nieuwe manieren van onafhankelijk toetsen, het betrekken van het

werkveld in het formuleren van leeruitkomsten, het breder uitzetten van ontwikkelingen en

opbrengsten buiten de ontwikkelteams en in het doorontwikkelen van procedures met betrekking tot

intake en vrijstellingen. De deeltijd- en duale opleidingen die deelnemen aan het experiment zullen

intern gemonitord en geaudit worden, met aandacht voor hun systeem van kwaliteitszorg, passend bij

onze uitgangspunten van het realiseren van de kwaliteitscultuur en professionals governance. Hiermee

is begin 2017 een start gemaakt door het voeren van monitorgesprekken met alle opleidingen.

In de interne audit experimenteervarianten deeltijd gaat het om een interne evaluatie die gericht is op

de ontwikkeling en verbetering en die dient ter voorbereiding op de visitatie van de

experimenteervarianten in het daaropvolgende jaar. In 2017 is bij wijze van pilot een aantal

deeltijdopleidingen intern geaudit gecombineerd met monitoring en audit voor het experiment

flexibilsering deeltijd.

Onderwijs: audits en visitaties

In 2017 zijn er 18 bacheloropleidingen en twee masteropleidingen geaudit. Bij deze interne audits

hebben de opleidingen meer ruimte gekregen voor een eigen inbreng in de onderzoeksvragen,

uitgaande van de eigen ambitie van de opleiding. Hiermee werd ingespeeld op de ontwikkelingen

binnen de HAN met betrekking tot een grotere vormvrijheid in accreditatie. Dit heeft geleid tot een

aantal innovaties, zoals de hiervoor beschreven gezamenlijke audit van onderwijs en onderzoek, een

aparte audit van meerdere deeltijdopleidingen van hetzelfde instituut, gecombineerd met monitoring

en audit voor het experiment flexibilsering deeltijd en gecombineerde audits van opleidingen in het

kader van een aanstaande samenvoeging.

In alle audits is er een uitspraak gedaan over de mate waarin een opleiding voldoet aan de

basiskwaliteit, zoals geformuleerd in de standaarden van de NVAO, en zijn er concrete aanbevelingen

voor kwaliteitsversterking geformuleerd. De onderwerpen die van waarde bleken tijdens de audits zijn:

de aandacht voor het borgen van het gerealiseerde eindniveau en de samenwerking met de
examencommissies daarin;

het gehele toetsraamwerk zowel qua inhoud als qua passende vormen;
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de toenemende aandacht voor het betrekken van de student bij de opleiding als geheel al dan
niet in professionele leergemeenschappen;

de herbezinning op de toegevoegde waarde van onderzoek(sresultaten) en onderzoek doen voor
de professionele beroepsuitoefening;

aandacht voor professionalisering van docenten: welke betekenis hebben de ontwikkelingen in
het beroepenveld, het onderwijs en onderzoek voor hun rol(opvatting)?

In 2017 zijn zes masteropleidingen gevisiteerd:

de master Management & Innovatie in maatschappelijke organisaties (goed op standaard twee
en drie, voldoende op standaard een en vier);

de master Pedagogiek;

de vier educatieve masters (Leraar Algemene Economie, Leraar Engels, Leraar Nederlands en
Leraar Wiskunde).

Ten aanzien van de vijf laatstgenoemde opleidingen is nog geen besluit ontvangen, maar er worden

positieve rapportages c.q. besluiten verwacht.

13.2.
Onderzoeksreviews en visitaties

De Vereniging Hogescholen heeft een centrale evaluatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek

geïnstalleerd, die jaarlijks toeziet of het brancheprotocol conform de afspraken wordt uitgevoerd. In

2017 heeft deze commissie de evaluatierapporten uit de periode 2016 en 2017 van elke hoger

onderwijsinstelling beoordeeld.

Voor de FEM zijn er midterm reviews uitgevoerd voor de lectoraten Logistiek en Allianties en Financial

Control (inclusief associate lectoraten). In het kader van het versterken van de verbinding tussen

onderwijs en onderzoek zijn er tevens twee experimenten uitgevoerd bij de instituten HAN Sport en

Bewegen en International Business & Communication, waarin er gezamenlijk geëvalueerd is met

lectoraten en opleidingen.

In het voorjaar van 2017 presenteerde de externe evaluatiecommissie haar eindrapport naar aanleiding

van de onderzoeksevaluatie van het Kenniscentrum Kwaliteit van Leren over de periode 2010-2016. De

site visit daarvan vond plaats in november 2016.

Het eindoordeel van de commissie luidt:

standaard 1 (Onderzoeksprofiel): voldoende;

standaard 2 (Organisatie): goed;
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standaard 3 (Onderzoekskwaliteit): voldoende;

standaard 4 (Relevantie en impact): goed;

standaard 5 (Kwaliteitszorg): voldoende.

De faculteitsdirectie heeft elf concrete verbeterpunten uit het rapport gedestilleerd, die worden

uitgewerkt in het meerjarenplan.

Bij de Faculteit Techniek heeft een externe commissie de lectoraten beoordeeld tijdens een tussentijdse,

niet-formele onderzoeksevaluatie. De site visit vond plaats in juni.

Het eindoordeel van de commissie luidt:

standaard 1 (Onderzoeksprofiel): voldoende;

standaard 2 (Organisatie): voldoende;

standaard 3 (Onderzoekskwaliteit): goed;

standaard 4 (Relevantie en impact): goed;

standaard 5 (Kwaliteitszorg): voldoende.

De aanbevelingen zullen worden gebruikt ter verbetering in aanloop naar de externe visitatie in 2020.

In november 2017 vond de externe onderzoeksevaluatie plaats van het Kenniscentrum HAN Sociaal. De

resultaten van deze evaluatie worden verwacht in het voorjaar van 2018.
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Klachten en geschillen

14.1.
Bureau Klachten en Geschillen

Bureau Klachten en Geschillen van de HAN ontvangt klachten, bezwaren en beroepen van studenten en

zorgt ervoor dat deze conform de juiste procedure worden behandeld. In 2017 zijn er in totaal 665

klachten, bezwaar- en beroepschriften ontvangen (tegenover 695 in 2016). Deze klachten en geschillen

zijn doorgeleid en conform een wettelijk vastgestelde procedure in behandeling genomen. Daarnaast

ontving het bureau ook andere vragen of verzoeken die formeel (nog) niet als klacht, bezwaar of beroep

zijn aangemerkt, maar in een voorprocedure of op andere wijze zijn afgehandeld of beantwoord.

In onderstaand overzicht staat de verdeling van de ingediende klachten/bezwaren/beroepen die in

2017 ontvangen zijn en in procedure zijn gebracht.

Klachten en geschillen

2017 (n=665) 2016 (n=695)

College van Beroep voor de Examens 431 500

Geschillenadviescommissie 18 46

Klachtenprocedure 105 107

Klachten ongewenste omgangsvormen 2 1

Beroepscommissie Personele aangelegenheden 1 4

Voorprocedure/anders 108 37

De meest voorkomende procedure betreft de beroepschriftenprocedure bij het College van Beroep voor

de Examens. Van de 431 ingekomen beroepschriften is er in 371 zaken een minnelijke schikking bereikt,

dan wel is het beroepschrift door de student ingetrokken. Er zijn 42 beroepschriften behandeld tijdens

een hoorzitting (tegenover 78 in het verslagjaar 2016), waarvan er 7 beroepschriften gegrond zijn

verklaard. De overige zaken zijn ongegrond of niet ontvankelijk verklaard ofwel alsnog ter zitting

geschikt. In 28 beroepszaken is de procedure in 2017 nog niet afgerond.

Opvallend is de stijging van het aantal zaken ‘voorprocedure/anders’. Een aannemelijke verklaring

hiervoor is dat studenten Bureau Klachten en Geschillen steeds beter weten te vinden en ook andere

14

26



vragen of problemen, die niet direct een klacht of geschil betreffen, aan het bureau voorleggen. Deze

studenten worden adequaat geïnformeerd dan wel effectief doorverwezen naar het juiste orgaan.

14.2.
Ombudsman

In 2017 heeft de ombudsman 103 klachten behandeld van studenten in relatie tot de organisatie van

het onderwijs (in 2016: 97, in 2015: 81). Van deze klachten hebben er 3 geleid tot een uitspraak, 41

klachten werden na enkele gesprekken met klager ingetrokken en 16 klachten konden na langdurige,

intensieve gesprekken met beide partijen in der minne geschikt worden. In 12 gevallen had de

ombudsman het vermoeden dat de klacht vanuit angst voor slechte cijfers werd ingetrokken, van 19

studenten werden de klachten niet behandeld omdat ze inmiddels uitgeschreven waren bij de HAN en

van 12 studenten met een klacht is na een of twee gesprekken niets meer vernomen ondanks herhaalde

pogingen daartoe.

Opvallend is dat de klachten van studenten complexer lijken te worden. Veelgehoorde klachten gingen

over de situatie dat men een langstudeerder is, over een negatief bindend studieadvies, over de wijze

waarop een medewerker zich (niet) houdt aan vastgelegde afspraken, over angst om de klacht openbaar

te maken vanwege een door de student verwachte nadelige beoordeling en de mate waarin rekening

wordt gehouden met de ondersteuningsbehoefte van een student. In het overleg met het College van

Bestuur en ombudsman is een uitgebreide rapportage overhandigd met aanbevelingen om te komen tot

verbetering.

14.3.
Klacht studenten Medische Hulpverlening

Op 17 februari 2017 is door drie HAN-studenten van de bachelor Medische Hulpverlening (MHV) een

dagvaarding betekend in verband met opgelopen studievertraging. In het verslagjaar heeft er geen

zitting bij de rechtbank plaatsgevonden. De duur en de uitkomst van een gerechtelijke procedure is op

het moment van schrijven onbekend.
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Profileringsfonds

Het profileringsfonds biedt financiële ondersteuning aan studenten die als gevolg van een bestuurlijke

functie, het beoefenen van topsport of door bijzondere omstandigheden (overmacht) een

studievertraging oplopen.

Met ingang van het studiejaar 2017/2018 is de Regeling Profileringsfonds gewijzigd voor wat betreft de

uitoefening van een bestuurlijke functie. Hierdoor wordt er een stijging verwacht van de aanspraken op

het Profileringsfonds in verband met de bestuurlijke functie. Dit laat zich in het kalenderjaar 2017 al

enigszins zien. Er zijn aan het einde van het kalenderjaar op basis van de gewijzigde regeling 18

aanvragen voor een bestuursfunctie toegekend met een totaalbedrag van € 26.872,35. Deze financiële

aanspraken worden echter hoofdzakelijk in het kalenderjaar 2018 uitgekeerd. Besturen hebben meer

zeggenschap gekregen over de aanvraag en verdeling van de beurzen. Ook geldt de financiële

tegemoetkoming – een bestuursbeurs is in 2017/2018 gelijk aan € 288,95 per maand – in de periode

waarin een student (van de HAN) bestuurswerk verricht; dus niet meer achteraf bij gebleken

studievertraging. De verandering van de regeling is tot stand gekomen op initiatief van de

studentgeleding van de Medezeggenschapsraad.

In 2017 zijn er in totaal 128 aanvragen ingediend (tegenover 149 in 2016):

bij 99 aanvragen ging het om bijzondere omstandigheden, zoals ziekte, functiebeperking,
bijzondere familieomstandigheden, zwangerschap, een niet-studeerbare opleiding of een
combinatie van deze omstandigheden;

bij 24 aanvragen ging het om een bestuurlijke functie;

5 aanvragen hadden betrekking op het beoefenen van topsport.

De totale aanspraak op het Profileringsfonds bedroeg in 2017 € 397.071 (in 2016 € 445.612). Dit is

inclusief de aanspraken op dit fonds vanuit toekenningen in voorgaande jaren en inclusief vergoedingen

voor de OV-kaart. Evenals vorig jaar ging het uitsluitend om studenten uit de EER (Europese

Economische Ruimte).

Aanspraken in 2017 per categorie

Overmacht Bestuursfunctie Topsport Totaal

2017 € 358.778 € 13.930 € 24.363 € 397.071

2016 € 414.719 € 12.827 € 18.066 € 445.612
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Privacy

In dit bestuursverslag geven we aan welke activiteiten in 2017 zijn uitgevoerd om te voldoen aan het

Privacyreglement van de HAN en het Informatiebeveiligingsbeleid. Omdat beide onderwerpen,

bescherming persoonsgegevens en informatiebeveiliging, nauw met elkaar verbonden zijn, worden deze

in dit bestuursverslag gecombineerd.

16.1.
Bescherming persoonsgegevens

In mei 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Deze EU-

wet vervangt onder meer de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en dient in mei 2018 binnen de

gehele EU volledig ingevoerd te zijn. In april 2017 is het project om de AVG bij de HAN in te voeren van

start gegaan. Vanwege de grote overlap in werkzaamheden is dit gecombineerd met de invoering van

een onafhankelijk oordeel over de informatiebeveiliging (zie verderop).

In 2017 heeft de HAN eenmaal een datalek gemeld. Het ging om een mail aan studenten van de HAN,

waarin adresgegevens van anderen waren opgenomen. Deze anderen (het betrof 81 adressen) zijn ook

persoonlijk daarover geïnformeerd, onder vermelding van excuses.

De procedure voor het aanvragen van gegevensverstrekkingen zoals beschreven in artikel 9 van het

Privacyreglement is in 2017 57 keer toegepast. Deze zijn op twee aanvragen na goedgekeurd.

16.2.
Klachten bescherming persoonsgegevens

De in het vorige bestuursverslag gemelde formele klacht van eind 2016 over onzorgvuldige omgang met

bijzondere persoonsgegevens van een betrokkene is begin 2017 afgehandeld. In 2017 zijn geen

klachten ingediend. Wel werden zaken gesignaleerd die niet in overeenstemming met de WBP waren.

Daarop is steeds actie ondernomen. Het ging met name om de externe verwerking van

persoonsgegevens waarover geen of onvoldoende afspraken waren gemaakt met de externe partij.

16.3.
Informatiebeveiliging
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Het uitvoeren van interne audits informatiebeveiliging (hierna audit genoemd) van

informatievoorzieningen is een belangrijk onderdeel van informatiebeveiliging. Een audit richt zich op

een drietal zaken: classificatie, risicoanalyse en inventarisatie van reeds genomen maatregelen om de

risico’s te verminderen. De classificatie betreft de aspecten Beschikbaarheid, Integriteit en

Vertrouwelijkheid (afgekort BIV-classificatie). In 2017 zijn zes interne audits uitgevoerd.

Zoals elke organisatie wordt de HAN vrijwel dagelijks digitaal ‘aangevallen’. In 2017 hebben zich echter

geen ernstige incidenten voorgedaan. In 2017 is een drietal ‘ethische hackers’ beloond voor het melden

van kwetsbaarheden in digitale voorzieningen van de HAN. Eind november is de informatiebeveiliging

van de HAN aan een ‘peer review’ onderworpen in het kader van SURF-audit. De rapportage komt begin

2018 beschikbaar.

Bewustwording

De Adviescommissie Praktijkgericht Onderzoek bij de Faculteit Gezondheid, Gedrag en Maatschappij en

de Commissie Informatieveiligheid bij de Faculteit Economie en Management speelden ook in 2017 een

belangrijke rol in de bewustwording van het belang van bescherming van persoonsgegevens en

informatiebeveiliging. De andere faculteiten overwegen ook een dergelijke commissie in te stellen.

In april 2017 is een namaak phishing-mail naar alle medewerkers van de HAN verstuurd. Deze actie had

twee doelen: het vergroten van de bewustwording en nagaan hoeveel medewerkers hun wachtwoord

afgeven. Ruim 30% van de medewerkers gaf zijn wachtwoord af, een hoog percentage, dat wel ongeveer

gelijk is aan het percentage bij andere onderwijsinstellingen.

Gedurende het jaar is in nieuwsbrieven aan de medewerkers regelmatig aandacht aan beide

onderwerpen besteed. De cursus Informatiebeveiliging en Bescherming Persoonsgegevens is eenmaal in

de reguliere vorm gegeven en driemaal in verkorte vorm.

Tests

Het HAN-CERT (Computer Emergency Response Team) heeft in februari 2017 een zogeheten

‘vulnerability scan’ uitgevoerd. Dat wil zeggen dat er is onderzocht in welke mate de aangeboden

diensten op de interne servers van de HAN kwetsbaar zijn voor digitale inbraak. De scan leverde geen

noemenswaardige kwetsbaarheden op.

Naast de test die het HAN-CERT uitvoert, doen sinds 2016 ook de studenten van de opleiding ICT (ICA)

twee keer per jaar een zogeheten penetratietest op systemen van de HAN. Deze test gaat iets verder dan

de test die het HAN-CERT uitvoert en wordt als zeer nuttig ervaren, zowel voor de studenten als voor de

HAN. Alle kwetsbaarheden die de studenten hebben gevonden, zijn gecommuniceerd naar de

betreffende beheerders en waar mogelijk opgelost.
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De back up- en recovery tests van de voor het onderwijs en de bedrijfsvoering van de HAN essentiële

informatiesystemen zijn allemaal goed verlopen.
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Risicomanagement

Het besturingsmodel van de HAN is gericht op de beheersing van de risico’s voor de instelling en op het

verschaffen van een redelijke (maar geen absolute) zekerheid over de doeltreffendheid, doelmatigheid

en rechtmatigheid van de taakuitvoering. Het College van Bestuur voert een risicomijdend beleid. Het

College van Bestuur onderkent dat er zich altijd onvoorziene omstandigheden kunnen voordoen en er

altijd risico’s overblijven. Deze onderkenning is een belangrijk element in het risicomanagement, dat is

gericht op het reduceren, vermijden en verzekeren van risico’s, maar ook op het aanvaarden van

restrisico’s.

De primaire verantwoordelijkheid voor risicobeheersing is belegd in de lijn. Het samenspel van

begroting en rapportage over realisatie door de faculteiten en het Service Bedrijf aan het College vormt

de tweede lijn van risicomanagement. Door de standaardrapportage worden de uitvoering van de

begroting, de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs en de financiële beheersing afgedekt.

De HAN streeft naar kwalitatief goed onderwijs en houdt zich aan vigerende wet- en regelgeving. Over

eventuele afwijkingen wordt gerapporteerd, zodat daar adequaat op kan worden gereageerd.

17.1.
Kwantitatieve en kwalitatieve monitoring

De Service Unit Onderwijs & Onderzoek verstrekt periodiek (als gegevens wijzigen) een geactualiseerde

versie van de resultaatmonitor aan het College van Bestuur en de faculteitsdirecties. In de monitor is

per opleiding de score op de vier accreditatiestandaarden, rendement en tevredenheid

(studenttevredenheid, medewerkerstevredenheid en werkveldtevredenheid) opgenomen. De monitor

dient vooral om de kwaliteit van de opleidingen te beoordelen (actuele waarde en trendmatige

ontwikkeling). Indien nodig wordt de monitor uitgebreid met specifieke items.

De verantwoordelijkheid voor compliance is belegd in de lijn. Met betrekking tot bedrijfsvoering is er

een maandelijkse Personeel- en Financiën-rapportage waarin de faculteiten aan het College rapporteren

over de gang van zaken op personeel en financieel gebied. Enerzijds is dit een terugblik tot en met de

rapportageperiode, anderzijds bevat de maandrapportage de geactualiseerde jaarprognose.

De faculteiten en het Service Bedrijf schrijven tweemaal per jaar een managementduiding, die met het

College wordt besproken. Deze rapportage is vooral reflectief van aard: wat gaat goed, wat kan beter en

waar bestaan risico’s? Op HAN-niveau vindt feitelijke rapportage plaats (Bestuursverslag januari- juni en
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Bestuursverslag/Jaarrekening). Daarnaast schrijft het College bij beide rapportages een bestuurlijke

duiding voor de Raad van Toezicht.

17.2.
Planning & Control-cyclus

De hiervoor beschreven kwantitatieve en kwalitatieve monitoring krijgt haar inbedding in onze Planning

& Control-cyclus, waarbij op basis van de goedgekeurde begroting tweemaal per jaar interne

schriftelijke en mondelinge managementrapportage plaatsvindt. In bilaterale gesprekken met het

College van Bestuur lichten de faculteitsdirecteuren en de directeur van het Service Bedrijf de voortgang

op de realisatie van de doelstellingen toe. De managementrapportage van de HAN en het

bestuursverslag bespreekt het College met de Raad van Toezicht.

17.3.
Belangrijkste risico’s in de begroting 2018 en
meerjarenraming 2019-2022

Ten opzichte van de vorige begroting en meerjarenraming heeft zich een aantal belangrijke wijzigingen

voorgedaan. Bij de vorige begroting was er nog sprake van grote onzekerheid met betrekking tot de

toekenning van de (oplopende) middelen uit het studievoorschot voor 2018 en verder. Inmiddels is

door het demissionaire kabinet Rutte II 90% van de middelen voor 2018 toegekend. Daarnaast is zowel

ook voor Centre of Expertise ACE als voor Centre of Expertise SEECE telkens € 1 miljoen Rijksbijdrage

2018 beschikbaar gesteld.

In het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst 2017-2021 zijn de volgende passages opgenomen die

relevant zijn voor verlaging van de risico-inschatting met betrekking tot de financiering via de

Rijksbijdrage:

Het collegegeld voor het eerste jaar van het hoger onderwijs (hbo/wo) wordt met ingang van het
studiejaar 2018-2019 gehalveerd, voor de (academische) pabo’s geldt dat voor de eerste twee
jaar. Het ministerie van OCW heeft voldoende dekking in haar begroting. Wij gaan er van uit dat
het inkomstenverlies door lagere collegegelden één op één wordt gecompenseerd door hogere
Rijksbijdrage, geschat resultaateffect nul.

In deze kabinetsperiode wordt de bekostigingssystematiek voor het hoger onderwijs herzien,
met daarbij specifieke aandacht voor technische opleidingen. Het budget voor fundamenteel
onderzoek wordt stapsgewijs verhoogd tot jaarlijks € 200 miljoen structureel vanaf 2020.
Eenzelfde intensivering vindt plaats op het budget voor toegepast onderzoek en innovatie. Ten
slotte wordt tweemaal € 50 miljoen beschikbaar gesteld voor de onderzoeksinfrastructuur.
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Mogelijk positief effect maar omdat nog niet bekend is hoe deze wijzigingen eruit gaan zien, is
het resultaateffect niet te bepalen.

De openstaande taakstelling op de OCW-begroting wordt teruggedraaid. Structureel wordt de
taakstelling gedekt met besparingen als gevolg van doelmatiger onderwijs. De mogelijke
vermindering van inkomsten wordt geschat op -0,1% minder Rijksbijdrage in 2018, oplopend
naar -0,7% minder vanaf 2021. Dit effect is niet opgenomen in de begroting/meerjarenraming
omdat besluitvorming over de OCW-begroting nog moet plaatsvinden.

90% van de middelen die vrijkomen door het studievoorschot worden vanaf 2019 gekoppeld aan
kwaliteitsafspraken op instellingsniveau. Instellingen krijgen de ruimte om daartoe samen met
partners zelf doelstellingen en indicatoren op te stellen. Deze kwaliteitsafspraken moeten wel
passen binnen de doelen van de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en worden onafhankelijk
getoetst. Bij afloop van de kwaliteitsafspraken wordt door OCW vastgesteld of de doelen behaald
zijn. Indien de afspraken niet nagekomen zijn, is het uitgangspunt dat wordt gekort op
toekomstige middelen. In de meerjarenraming is wel een indicatie van baten en bestedingen
opgenomen, maar door het ontbreken van afspraken betreft dit ‘slechts’ een rekenkundige
exercitie. De HAN gaat ervan uit dat de nog met partners te maken afspraken ook worden
gerealiseerd.

10% van de middelen die vrijkomen door het studievoorschot worden vanaf 2019 gekoppeld aan
Comenius-beurzen, meer onderzoek en regionale samenwerking. Het ligt in de verwachting dat
ACE en SEECE ook na 2018 hun deel van deze middelen krijgen, maar dat is nu nog niet ingevuld
en daarom ook niet verwerkt in de Rijksbijdrage 2019 en verder.

17.4.
Overige risico’s

Er zijn meer ingeschreven studenten in het hbo dan in de 2016-referentieraming was
aangenomen. Deze stijging is verwerkt in de Rijksbijdrage 2017 en verder. Het risico van
jaarlijkse fluctuaties in de Rijksbijdrage (negatief in 2016, positief in 2017), mogelijk ook
beïnvloed door de effecten van nieuw beleid, blijft bestaan. De fluctuaties ten gevolge van
aanpassingen in de referentieraming in 2016 en 2017 zijn in orde van grootte 1,5% van de
Rijksbijdrage geweest. Over de mogelijke omvang van eventuele toekomstige aanpassingen valt
niets met zekerheid te zeggen.

De dekkingsgraad van het ABP is gunstiger dan ultimo 2016. De huidige cao loopt af in maart
2018. De inschatting is dan ook dat de stijging van de ABP-premie en mogelijke stijging van de
cao-lonen binnen de beschikbare loonruimte 2018 kunnen worden opgevangen.

De HAN heeft voor flexibilisering van het deeltijdonderwijs een subsidie van € 2 miljoen van OCW
ontvangen. Aan één van de voorwaarden, een deeltijdinstroom in 2020 van 2.511
deeltijd-/duale studenten, wordt in de huidige meerjarenraming niet meer voldaan. De huidige
raming voor de 2020-instroom is 1.982 deeltijd-/duale studenten, 500 meer dan de 2014-
instroom maar 500 minder dan de 2020-doelstelling. Niet in te schatten is of dit bij het wél
realiseren van de overige voorwaarden tot een terugbetalingsverplichting aan OCW leidt.
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In de strategische investeringsagenda 2017-2020 zijn besparingen opgenomen die uiteindelijk
oplopen tot € 3,6 miljoen per jaar. Het budget voor de uitvoering van de strategische agenda
wordt via afzonderlijke CvB-besluiten vrijgegeven. De beoogde besparingen zijn nog niet
verwerkt in de begroting en meerjarenraming en kunnen bij nadere uitwerking ook afwijken van
de bedragen uit de strategische agenda. Hieraan gekoppeld is ook een andere fasering in de tijd
mogelijk.

De begroting en meerjarenraming bevatten financiële ruimte om nu nog niet uitgewerkte kosten
voor de uitvoering van de doelstellingen van het instellingsplan te kunnen absorberen. Te
denken valt aan kosten die gepaard gaan met de beoogde academievorming.

In zijn algemeenheid geldt dat de studentenpopulatie van de HAN de landelijke trend volgt.
Krimp van studentaantallen uit de Achterhoek wordt gecompenseerd door groei van Nijmegen-
Lent en Arnhem-Zuid. Tot 2022 verwacht de HAN een studentaantal dat zich stabiliseert rond de
35.000 studenten. Dit betekent dat de huidige gebouwen van de HAN benut blijven voor het
onderwijs en niet onderhevig zijn aan extra afwaarderingen door vroegtijdige
buitengebruikstelling.

17.5.
Scenario’s

De onzekerheden in de Rijksbijdrage zijn door de HAN niet of nauwelijks te beïnvloeden. Indien

noodzakelijk past het College van Bestuur de begroting en/of meerjarenraming aan om een financieel

gezonde organisatie te blijven. Vanwege de beperkte beïnvloedbaarheid werkt de HAN met drie

scenario’s (positief, neutraal (= begroting) en negatief) om de impact van de externe risico’s op de

(meerjaren)begroting te bepalen. De geactualiseerde uitkomsten en maatregelen om effecten te

mitigeren vormen een vast onderdeel van de agenda van de auditcommissie van de Raad van Toezicht.

35



Continuïteitsparagraaf

De Medezeggenschapsraad heeft op 12 december 2017 positief advies gegeven op de HAN- begroting

2018 en de daarin opgenomen meerjarenraming 2019-2022. Diezelfde dag heeft de Raad van Toezicht

de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2022 goedgekeurd en het College van Bestuur heeft de

begroting 2018 en de daarbij behorende meerjarenraming 2019-2022 op 19 december 2017

vastgesteld. De werkelijke 2017-cijfers zijn ontleend aan de jaarrekening 2017 (deel III van dit

Bestuursverslag) terwijl de cijfers voor 2018 tot en met 2022 zijn ontleend aan de goedgekeurde

begroting 2018.

De begroting 2018 is in december 2017, dus vóór de afronding van het boekjaar 2017, vastgesteld. Dit

betekent dat voor 2017 in de begroting 2018 zowel voor het resultaat als voor de balans met een

prognose is gewerkt. Het werkelijke resultaat 2017 is € 3,1 miljoen positiever dan het

prognoseresultaat, waardoor de eindstand eigen vermogen 2017 in positieve zin afwijkt van de

prognose.

Door het hogere werkelijke resultaat over 2017 en latere realisatie van kosten (en daardoor uitgaven) is

de werkelijke eindstand liquide middelen € 5,3 miljoen hoger dan in de prognose aangenomen.

Om aan te sluiten op de vereisten van de regeling Beleggen, lenen en derivaten werkt de HAN met een

meerjarenraming die vijf jaar vooruitblikt. Deze meerjarenraming is als zodanig in dit verslag verwerkt

ondanks het feit dat er geen sprake is van majeure investeringen (meer dan 15% van de jaarlijkse totale

baten).

18.1.
Personeels- en studentaantallen 2017 tot en met 2022

18

36



18.2.
Toelichting op de kengetallen

Studentaantallen

Met 8.466 studenten ligt de 2017-instroom van voltijdbachelorstudenten 138 studenten boven begroot

niveau. Met 1.616 studenten is de 2017-instroom van bachelordeeltijd- en duale studenten 95 lager dan

begroot. De 2017-instroom van masterstudenten is met 572 hoger dan begroot (461). De gunstige

ontwikkeling bij de masterstudenten wordt voor een gedeelte veroorzaakt door de overgang van

onbekostigd naar bekostigd masteronderwijs bij twee opleidingen waardoor al studerende studenten

conform definitie als nieuwe instroom worden geteld.

Voor 2018 wordt bij het bacheloronderwijs een instroom verwacht die ongeveer 150 lager is dan de

2017-instroom. De verwachte masterinstroom is 482. Meerjarig wordt op HAN-niveau een instroom

verwacht die jaarlijks tot en met 2021 met ongeveer 100 studenten per jaar daalt. In deze

meerjarenraming is de instroomverwachting voor deeltijd- en duale bachelorstudenten in 2020

ongeveer 500 lager dan in de vorige meerjarenraming. De bachelorvoltijd- en masterinstroom liggen

ongeveer op hetzelfde niveau.

Op basis van de demografische ontwikkeling is de verwachting dat het aantal studenten tot 2019 nog

licht groeit en dat de HAN in de jaren daarna (daling van de instroom) met krimp van het aantal

ingeschreven studenten te maken zal krijgen, waarbij voor 2022 een aantal ingeschreven studenten

wordt verwacht dat ongeveer op het huidige niveau ligt.

Personele bezetting

Personeels- en studentenaantallen

Kengetal Werkelijk T
2017

Begroting T+1
2018

Prognose T+2
2019

Prognose T+3
2020

Prognose T+4
2021

Prognose T+5
2022

Studentaantallen per 31-10

Ingeschreven bachelorstudenten 33.791 34.053 34.566 34.421 34.241 33.871

Ingeschreven masterstudenten 1.219 1.155 1.242 1.273 1.303 1.323

Personele bezetting fte per 31-12

Bestuur/management (OBP) 77 77 77 77 77 77

Ondersteunend personeel (OBP) 931 930 930 938 941 946

Personeel primair proces (OP) 1.777 1.832 1.827 1.874 1.901 1.925

Totaal 2.785 2.839 2.834 2.889 2.919 2.948
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Samenhangend met de ingezette bezuinigingen is in 2017 door natuurlijk verloop het aantal fte in

loondienst met 63 fte gedaald ten opzichte van december 2016 en daarmee ook 48 fte lager dan begroot

voor ultimo 2017. Het jaar 2018 laat, samenhangend met het ruimere financiële kader, een stijging van

personeelsaantallen zien tot het niveau van ultimo 2016. De stijging vindt plaats bij onderwijzend

personeel. Ten opzichte van de oude meerjarenraming is de verwachting dat de personeelsstand in 2020

ruim 100 fte hoger zal zijn. Omdat de kwaliteitsafspraken op instellingsniveau (Regeerakkoord) nog

moeten worden gemaakt is voor de meerjarenraming aangenomen dat de extra Rijksbijdrage uit de

studievoorschotmiddelen vooral in extra personeel zal worden ingezet. De personele groei betreft

derhalve een indicatie die bij concrete invulling kan wijzigen.

18.3.
Geconsolideerde balans 2017 tot en met 2022

Activa

x € 1.000
Werkelijk T

2017
Prognose T+1

2018
Prognose T+2

2019
Prognose T+3

2020
Prognose T+4

2021
Prognose T+5

2022

Vaste activa

Immateriële vaste activa 0 0 0 0 0 0

Materiële vaste activa 177.060 172.905 170.357 169.236 166.499 153.959

Financiële vaste activa 2.553 0 0 0 0 0

Totaal vaste activa 179.613 172.905 170.357 169.236 166.499 153.959

Vlottende activa

Voorraden 151 77 77 77 77 77

Vorderingen 10.308 11.753 17.482 17.085 16.688 16.291

Effecten 0 0 0 0 0 0

Liquide middelen 48.234 44.848 38.273 40.026 44.335 59.056

Totaal vlottende activa 58.693 56.678 55.832 57.188 61.100 75.424

Totaal activa 238.306 229.583 226.189 226.424 227.599 229.383
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De ten uitvoerlegging van de strategische meerjarige investeringsagenda (investeringen in huisvesting,

ICT, HR en marketing) is in de meerjarenraming verwerkt. Ondanks de tenuitvoerlegging van de

strategische investeringsagenda zijn de investeringen in de komende jaren lager dan de afschrijvingen,

waardoor per saldo een daling van de vaste materiële activa plaatsvindt. Omdat goedkeuring van de

afzonderlijk deelplannen nog wel moet plaatsvinden, kunnen er wel verschuivingen in de tijd

plaatsvinden. De overige investeringen betreffen reguliere vervanging van inventaris en materieel.

In de begroting is de vooruitbetaalde huur voor het Gymnasion (Heyendaalseweg 141 te Nijmegen)

opgenomen onder de vorderingen. Een aanvullende betaling van de huur verklaart de stijging van de

vorderingen in 2019. Met de ingang van een nieuw huurcontract in 2017 krijgt de vooruitbetaalde huur

een langlopend karakter, waardoor de vooruitbetaalde huur in de realisatie 2017 wordt gepresenteerd

onder de financiële vaste activa.

De liquide middelen-positie blijft in de hele planperiode duidelijk boven de met de Raad van Toezicht

afgesproken ondergrens van € 15 miljoen.

Door de positieve resultaten stijgt het eigen vermogen. Gesplitst naar componenten is de ontwikkeling

als volgt:

De publieke bestemmingsreserve HAN Masterprogramma’s is bedoeld om verliezen veroorzaakt
door kosten van accreditaties op te kunnen vangen.

De private reserve wordt gevormd uit resultaat deelnemingen, resultaat derde-geldstroom-
activiteiten en resultaat onbekostigde HAN-masterprogramma’s. Door de winstgevendheid in de

Passiva

x € 1.000
Werkelijk T

2017
Prognose T+1

2018
Prognose T+2

2019
Prognose T+3

2020
Prognose T+4

2021
Prognose T+5

2022

Eigen vermogen

Algemene reserve 89.250 89.924 90.217 93.214 97.042 101.054

Bestemmingsreserve publiek 701 224 17 189 301 583

Bestemmingsreserve privaat 3.272 2.894 3.230 3.552 3.936 4.364

Bestemmingsfonds publiek 0 0 0 0 0 0

Bestemmingsfonds privaat 0 0 0 0 0 0

Totaal eigen vermogen 93.223 93.042 93.464 96.955 101.279 106.001

Voorzieningen 27.458 22.705 22.520 22.325 22.263 22.439

Langlopende schulden 48.308 45.298 42.262 39.201 36.114 33.000

Kortlopende schulden 69.317 68.538 67.943 67.943 67.943 67.943

Totaal passiva 238.306 229.583 226.189 226.424 227.599 229.383
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planperiode laat deze reserve een stijging zien.

De afname van voorzieningen van 2017 naar 2018 wordt met name veroorzaakt door onttrekking
aan de voorzieningen onderhoud en sociaal beleid. In de jaren daarna wordt er een stabiel
niveau verwacht.

De afname van de langlopende schulden wordt veroorzaakt door aflossing conform het
bestaande aflossingsschema van de leningen met de gemeente Arnhem en het ministerie van
Financiën. Er worden in de planperiode geen nieuwe leningen aangetrokken.

18.4.
Geconsolideerde exploitatierekening 2017 tot en met 2022

De Rijksbijdrageberekening is gebaseerd op de laatste prijsinformatie en studentaantallen zoals

verwerkt in de meerjarenraming. Voor de collegegelden geldt hetzelfde. Baten werk derden en overige

Exploitatierekening

x € 1.000 Werkelijk T
2017

Prognose T+1
2018

Prognose T+2
2019

Prognose T+3
2020

Prognose T+4
2021

Prognose T+5
2022

Baten

Rijksbijdragen OCW 211.248 216.383 214.282 221.282 229.588 232.555

Overige overheidsbijdragen en subsidies 4.282 5.774 6.461 6.603 6.300 6.300

College-, cursus- en/of examengelden 67.692 70.655 72.502 73.103 72.763 72.594

Baten werk i.o.v. derden 25.311 24.835 24.830 24.549 24.899 25.162

Overige baten 9.288 8.999 8.872 8.864 8.876 8.881

Totaal baten 317.821 326.646 326.947 334.401 342.426 345.492

Lasten

Personele lasten 245.150 250.850 251.824 256.162 262.656 266.071

Afschrijvingslasten 14.211 15.251 15.455 16.133 16.924 17.327

Huisvestingslasten 12.645 13.673 13.893 14.148 14.413 14.692

Overige lasten 32.234 42.497 43.949 43.144 42.868 41.521

Totaal lasten 304.240 322.271 325.121 329.587 336.861 339.611

Saldo baten en lasten gewone
bedrijfsvoering

13.581 4.375 1.826 4.814 5.565 5.881

Saldo financiële bedrijfsvoering -1.566 -1.486 -1.405 -1.323 -1.241 -1.158

Saldo buitengewone baten en lasten 0 0 0 0 0 0

Totaal resultaat 12.015 2.889 422 3.491 4.324 4.722
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baten blijven de komende jaren op niveau.

In 2019 is het OCW-macrobudget per saldo circa € 40 miljoen lager dan in 2018 door de verdere

doorwerking van de bezuinigingsreeks uit het Regeerakkoord Rutte-II (circa – € 10 miljoen ten opzichte

van 2018) en vooralsnog geraamde verdere daling van het totaal aantal ingeschreven hbo-studenten.

Vanaf 2019 stijgt de Rijksbijdrage door het beschikbaar komen van de studievoorschotmiddelen.

De loonkosten ontwikkelen zich in lijn met de personeelsaantallen, waarbij rekening is gehouden met

periodieken. Voor wat betreft externe factoren (cao, werkgeverslasten, ABP-premie) wordt ervan

uitgegaan dat eventuele stijgingen door toekenning van loon- en prijscompensatie worden

gecompenseerd (0-effect).

De afschrijvingen en de huisvestingslasten lopen op door de tenuitvoerlegging van de strategische

investeringsagenda. De stijging van de overige lasten van 2017 naar 2018 wordt grotendeels

veroorzaakt door de uitvoering van de strategische investeringsagenda, oplopende NVAO-NQA- kosten

ten behoeve van de accreditaties, een toename van de kosten voor leermiddelen/

studentenvoorzieningen en een toename van de doorsluisgelden door groei van de masteropleidingen

Physician Assistent en Advanced Nurse Practice.

De lasten financiële bedrijfsvoering dalen door de reguliere aflossing op de langlopende schulden

waardoor minder rente hoeft te worden betaald.

18.5.
Toelichting op de financiële kengetallen

Zoals aangegeven in de inleiding van deze paragraaf, wijken zowel het werkelijke resultaat 2017 als de

balansposities 2016 in positieve zin af van wat in de prognose 2017 was aangenomen. De in deze

paragraaf verwerkte toelichting op de begroting en meerjarenraming zijn gebaseerd op wat is

opgenomen in de HAN-begroting 2018.

Ratio's
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Rentabiliteit, Solvabiliteit en Liquiditeit

Werkelijk
T

2017

Prognose
T+1

2018

Prognose
T+2

2019

Prognose
T+3

2020

Prognose
T+4

2021

Prognose
T+5

2022

Signalerings waarden

Solvabiliteit 1 [1] 39,1% 40,5% 41,3% 42,8% 44,5% 46,2% <35%

Solvabiliteit 2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 <0,3

Liquiditeit [2] 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 1,1 <0,5

Huisvestingsratio [3] 0,09 0,07 0,07 0,07 0,08 0,08 >0,15

Weerstandsvermogen
[4]

0,29 0,28 0,29 0,29 0,3 0,31 <0,05

Rentabiliteit [5] 3,7% 0,9% 0,1% 1,0% 1,3% 1,4% <0%

[1] De definitie van solvabiliteitsratio 1 is eigen vermogen / totale passiva terwijl solvabiliteitsratio 2 is gedefinieerd als eigen vermogen
plus voorzieningen / totale passiva.

[2] De definitie van current ratio is vlottende activa en liquide middelen gedeeld door vlottende passiva.

[3] Definitie huisvestingsratio Onderwijsinspectie: (huisvestingslasten + afschrijving gebouwen en terreinen) / totale lasten.

[4] Definitie weerstandsvermogen Onderwijsinspectie: eigen vermogen / totale baten.

[5] De definitie van rentabiliteit is resultaat / totaal baten.

De HAN hanteert een binnen het hbo gebruikelijke solvabiliteitsratio 1 van 35% (streefwaarde). De

Onderwijsinspectie gaat uit van solvabiliteitsratio 2 met een ondergrens van 0,3. Mede door de

voortdurend positieve resultaten in de planperiode lopen deze beide ratio’s op. Hbo-breed zijn de laatst

bekende waarden (2016) voor solvabiliteit 1 43,9% en 49,3% voor solvabiliteit 2.

De liquiditeit (current ratio) blijft conform het door de HAN gevoerde beleid om niet meer dan

noodzakelijke liquiditeit aan te houden, onder de hbo-norm van 1,0 maar wel boven de

signaleringsgrens van 0,5 van de Onderwijsinspectie.

In haar treasury-policy (vernieuwd in 2016) hanteert de HAN een streefwaarde van € 6 miljoen (3% van

de Rijksbijdrage) als minimaal aan te houden liquide-middelenpositie. Gezien de vele externe

onzekerheden (korting Rijksbijdrage in verband met aanpassing referentieraming, toekenning

studievoorschotmiddelen, onzekere situatie over pensioenlasten ABP) heeft het College van Bestuur in

2016 met de Raad van Toezicht afgesproken om de ondergrens van aan te houden liquide middelen te

verhogen naar € 15 miljoen. Deze ondergrens wordt in de hele planperiode niet onderschreden.

De huisvestingsratio blijft ondanks de tenuitvoerlegging van de strategische agenda in de hele

planperiode onder het maximum van de Onderwijsinspectie. Door de positieve rentabiliteit blijft ook de

ratio voor weerstandsvermogen boven de signaleringswaarde van de Onderwijsinspectie.
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18.6.
Strategische plannen huisvesting, ICT, HR en marketing

De kosten en uitgaven verbonden aan de uitvoering van de meerjarige strategische investeringsagenda

zijn verwerkt in deze begroting en de daarbij horende meerjarenraming. In totaal gaat het hierbij om

ruim € 31 miljoen investeringen in materiële vaste activa en ruim € 13 miljoen ‘investeringen’ via de

exploitatierekening over de periode 2017-2022.

De (extra) inzet (van middelen) op de ondersteunende beleidsvelden (met name huisvesting, ICT, HR,

marketing en internationalisering, maar ook op kwaliteitszorg, onderwijsregelingen en dergelijke) is

afgeleid van de inhoudelijke ambities van het instellingsplan. Daarbij is een integrale afweging en inzet

van de ondersteunende activiteiten van belang, ook omdat de investeringsruimte begrensd is.

Het nemen van weloverwogen beslissingen over de investeringen vereist een helder

meerjarenperspectief. Het gaat dan enerzijds om de ontwikkeling van de meerjarige financiële positie

van de instelling en de daaruit voortvloeiende beschikbare investeringsruimte. Anderzijds betreft het de

meerjarenplanning van de investeringen in hun onderlinge samenhang en de daaruit voortvloeiende

investeringsbehoefte. De uitwerking van de strategische plannen in tactische uitvoeringsplannen kan

nog leiden tot verschuivingen in de tijd.

Naast investeringen zijn in de meerjarige strategische investeringsagenda ook besparingen opgenomen.

Realisatie van deze besparingen is gekoppeld aan de tactische uitvoering van de strategische agenda.

De uitwerking hiervan, inclusief her-inzet van bespaarde middelen is gekoppeld aan nog te nemen

afzonderlijke CvB-besluiten en is daarom nog niet in de begroting 2018 en de daarbij horende

meerjarenraming verwerkt. Aannemende dat de besparingen volledig worden geherinvesteerd, zal dit

geen financiële consequenties hebben.

18.7.
Exploitatierekening

Met een winst van € 12,0 miljoen is het 2017-resultaat € 14,7 miljoen positiever dan begroot (€ 2,7

miljoen verlies). Daardoor is de financiële positie van de HAN in 2017 verbeterd. De positieve

resultaatontwikkeling in 2017 zorgt voor een hogere solvabiliteit en liquiditeit. Dat betekent dat er een

basis is gelegd om eventuele tegenvallers te kunnen opvangen. Voor 2018 is op basis van de huidige

inzichten de verwachting dat het resultaat positief zal zijn. Hetzelfde geldt voor de resultaten in de

meerjarenraming 2019-2022. De HAN werkt in 2018 verder in het licht van de doelen van het

instellingsplan. In het instellingsplan is de driehoek onderwijs, onderzoek en werkveld centraal gesteld

en wordt professionals governance als middel ingezet. Het HAN MT heeft op basis van het
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instellingsplan en de daarbij horende DIN 2016-2020, met inachtneming van de lopende initiatieven en

ontwikkelingen in 2017, de bestaande doelstellingen geactualiseerd.

De doelen voor 2018 zoals verwoord in de kaderbrief 2018, zijn:

instituten zijn dragende entiteiten; organisatieontwikkeling 2020;

realiseren van professionals governance en accountability;

diensten en systemen ondersteunen ambities;

docentkwaliteit op orde;

beter onderwijs werkend lerenden;

onderzoek is gecentreerd rondom de zwaartepunten;

studentbegeleiding is integraal onderdeel van het onderwijs en er is een grote
studentbetrokkenheid;

kostenbewustzijn en efficiency.

Op HAN-niveau is in de begroting, conform de kaderbrief 2018, budget gereserveerd voor de

ontwikkeling van zwaartepunten, het programma Deeltijd en, in het kader van sociaal beleid, voor

eventuele niet-herplaatsbare medewerkers. De meerjarenraming 2019 laat door twee oorzaken een

lager resultaat zien dan de andere jaren:

De Faculteit Techniek heeft gelden voor het Centre of Expertise ACE in 2017 en 2018 ontvangen
en verantwoord. De daarbij horende activiteiten worden pas in 2018 en 2019 uitgevoerd en
leiden dan op facultair niveau tot een verlieslatende begroting.

Vooruitlopend op de oplopende studievoorschotmiddelen handhaaft de Faculteit GGM, ondanks
dalende studentaantallen, een stabiel personeelsbestand, wat in 2019 leidt tot een facultaire
verliesbegroting.

De meerjarenramingen 2020-2022 laten positieve resultaten zien. Uitgangspunt hierbij is de

ontwikkeling van de studentaantallen, die de basis vormen voor de meerjarenramingen met betrekking

tot de ontwikkeling van de baten en lasten.

De ruimte die ontstaat in het meerjarenperspectief door het opnemen van de studievoorschotmiddelen

in de Rijksbijdrage is indicatief vertaald in een uitbreiding van de formatie bij vooral het onderwijzend

personeel en in mindere mate het ondersteunend personeel. Tevens worden de extra middelen ingezet

voor de uitvoering van de strategische investeringsagenda.

Rapportage aanwezigheid en werking van het interne risicobeheersings- en
controlesysteem
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Voor de rapportage over het risicobeheersings- en controlesysteem verwijzen wij naar paragraaf 17

Risicomanagement.

Rapportage toezichthoudend orgaan

Voor de rapportage toezichthoudend orgaan verwijzen wij naar paragraaf 11 Verslag Raad van Toezicht.
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Financiële instrumenten

We maken in de normale bedrijfsuitoefening gebruik van financiële instrumenten die de HAN

blootstellen aan markt- en/of kredietrisico’s. Deze financiële instrumenten betreffen posten die in de

balans zijn opgenomen, zoals vorderingen en schulden. We handelen niet in deze financiële

instrumenten en passen ook geen afgeleide financiële instrumenten (derivaten) toe. De HAN hanteert

procedures en gedragsrichtlijnen om de omvang van het kredietrisico bij tegenpartijen te beperken. De

HAN heeft haar lange termijn vreemd vermogen aangetrokken bij het ministerie van Financiën en de

gemeente Arnhem.

19.1.
Kredietrisico

De Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (hierna genoemd ‘stichting’) loopt kredietrisico over

debiteuren, overige vorderingen en vooruitbetaalde huur, zoals opgenomen onder de financiële vaste

activa. Het maximale kredietrisico bedraagt € 12,9 miljoen. De hoogste vordering bedraagt € 2,9

miljoen. Met deze tegenpartij bestaat een lange relatie; zij heeft altijd tijdig aan haar

betalingsverplichtingen voldaan. Het overige kredietrisico is niet geconcentreerd bij een of enkele

partijen. De HAN hanteert procedures en gedragsrichtlijnen om de omvang van het kredietrisico bij

tegenpartijen te beperken. Daarnaast handelt de HAN niet in financiële instrumenten en past ook geen

afgeleide financiële instrumenten (derivaten) toe.

19.2.
Renterisico

Het renterisico is beperkt tot eventuele veranderingen in de marktwaarde van opgenomen leningen. De

HAN heeft twee langlopende leningen uitstaan. De rentevaste periode van de lening van de gemeente

Arnhem loopt tot 31 december 2023 (einde contract) en bedraagt 2,12%. De rentevaste periode van de

lening van het ministerie van Financiën loopt tot juli 2020. De interest bedraagt tot die tijd 3,09% per

jaar.

19.3.
Liquiditeitsrisico
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De stichting bewaakt de liquiditeitspositie, zoals beschreven in het Treasurystatuut van de stichting.

Door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen ziet het management erop toe dat voor de stichting

steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar zijn om aan de verplichtingen te kunnen voldoen.
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Treasurystatuut

De HAN heeft een Treasurystatuut waarin richtlijnen zijn opgenomen inzake risicobeheer en gebruik van

financiële instrumenten. Het statuut volgt de minimumeisen uit de regeling Beleggen en belenen en

derivaten OCW 2016 van 6 juni 2016. Het treasurybeleid waarborgt de financiële continuïteit van de HAN

en minimaliseert de financiële risico’s en financieringslasten. De HAN houdt als in het Treasurystatuut

een minimumliquiditeitsniveau aan van 3% Rijksbijdrage (de omvang van de flexibele schil in de

begroting). Als extra mogelijkheid tot aanvullende liquiditeit kan de HAN gebruikmaken van de ‘rood

sta’-faciliteit van het ‘schatkistbankieren’ bij het ministerie van Financiën. Deze heeft een omvang van

10% (€ 20 miljoen) van de Rijksbijdrage.

Gezien de vele externe onzekerheden (korting Rijksbijdrage in verband met aanpassing

referentieraming, toekenning studievoorschotmiddelen, onzekere situatie over pensioenlasten ABP)

hebben we in 2016 met de Raad van Toezicht afgesproken om de ondergrens van aan te houden liquide

middelen te verhogen naar € 15 miljoen.

Transparant

De HAN brengt haar middelen risicoloos onder bij het ministerie van Financiën; deze zijn direct

opvraagbaar. Daarnaast heeft de HAN een spaarrekening bij de ING voor de private gelden; ook deze zijn

direct opvraagbaar.

Het lange termijn vreemd vermogen van de HAN is aangetrokken via de gemeente Arnhem. Het betreft

een ultimo 1993 opgenomen hypothecaire lening met een looptijd van 30 jaar (annuïtair), met een

openstaand saldo per jaareinde van € 7,3 miljoen. De vaste rente bedraagt 2,12% tot 31 december 2023

(einde contract). Ook via het ministerie van Financiën (schatkistbankieren) heeft de HAN vreemd

vermogen aangetrokken. Het openstaand saldo van deze lening bedraagt € 42,2 miljoen en kent een

resterende looptijd van 24 jaar. De vaste rente bedraagt 3,09% tot 2 juli 2020. De HAN maakt geen

gebruik van derivaten.
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Publiek-privaat

De HAN is een hogeschool met een publieke oriëntatie en geeft daardoor geen prioriteit aan

commerciële activiteiten. Het is wel de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de hogeschool om

een selectief aanbod (na)scholingsfaciliteiten te bieden, die het werkveld en deelnemers financieren en

waarin private partijen niet voorzien. Naast dit contractonderwijs, vormen ook contractonderzoek en het

uitvoeren van consultancy-/advieswerkzaamheden onderdeel van de private activiteiten van de HAN. De

HAN besteedt haar door het Rijk bekostigde onderwijs niet uit aan private organisaties. Ook de

ontvangen Rijksbijdrage wordt niet besteed aan investeringen in private activiteiten. Alle commerciële

activiteiten moeten passen binnen de doelstellingen van de HAN en hebben als begrotingsdoelstelling

een minimaal kostendekkende exploitatie.

Bewaking op realisatie van de positieve resultaatdoelstelling vindt plaats door middel van de

managementrapportages aan het College van Bestuur. Deze worden besproken in het bestuurlijk overleg

tussen College en faculteitsdirecties, en waar nodig vindt bijsturing plaats. De opbrengsten en kosten

worden zoveel mogelijk toegerekend aan de desbetreffende door de overheid bekostigde

onderwijsactiviteiten of de overige vanuit de markt gefinancierde activiteiten.

Financieel-administratief is de HAN in staat om de scheiding tussen publieke en private activiteiten

goed te waarborgen. In de externe financiële verslaglegging is scheiding aangebracht tussen resultaat

op publieke en private activiteiten, waarbij de private activiteiten expliciet een positieve

resultaatsdoelstelling hebben. Bij onverhoopt tegenvallende resultaten worden er passende

maatregelen genomen om hetzij de winstgevendheid te herstellen, hetzij de activiteiten te beëindigen

of – indien mogelijk – over te dragen aan een andere partij.
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Projecten (2e en 3e geldstroom)

22.1.
2e geldstroom

Praktijkgericht onderzoek door hogescholen wordt deels extern gefinancierd met subsidies. Voor deze

2e geldstroom vormt het SIA RAAK-programma een belangrijke inkomstenbron. In het vierde jaar van de

nieuwe programmaperiode 2014-2018 waren er aanvraagrondes voor RAAK-mkb, RAAK-publiek, RAAK-

PRO, RAAK KIEM, SIA Top-Up en SIA SURF. In de verslagperiode waren een kleine veertig SIA RAAK-

projecten in uitvoering met de HAN als penvoerder/partner.
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2e Geldstroom

SIA RAAK-Pro Match

Elegant

INTRALOG

iXpeditie Maatwerk

Micromobiële Olie

PACT - Petunia and CRISPR/Cas Technologie (Inholland)

LEVE

VIA NOVA

SIA RAAK-MKB Ketenfinanciering (Windesheim penvoerder)

Strategische Productinnovatie in het mkb (PAM)

Compl-aid

Meten is weten (dieetbehandeling bij cardiovasculair risicomanagement)

Intemas

Knikkende knieën

Sustainability & Lean - Duurzaam duurzamer produceren

Console

Hydrova

Werkplaats op weg

Combine (herindiening)

SIA RAAK-Publiek Signaleren en melden ouderenmishandeling acute zorgketen

Samenwerken: een kwestie van houding

Beweegniveau herkend, oog voor excellentie - Op zoek naar sportief talent

Powertools (Hogeschool Utrecht penvoerder)

Vaktherapie voor LVB

Familieparticipatie in de basiszorg voor IC-patiënten

Roboplus

SIA Top Up ICT en domotica bij transitieplanning voor mensen met autisme

Fast & Curious

Beter leren in de praktijk

Match

Champignonteelt

Zorg rond het levenseinde

Smartcode

SIA Surf Script Smart Cities Regional

SIA KIEM Augmented Reality
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Smart Industrie en Lean

Platform Zelfmanagement

SIA Platforms Urban Energy

22.2.
3e geldstroom

Voor de 3e geldstroom gaat het voornamelijk om de onderzoeksprogramma’s in samenwerking met de

private instellingen. De HAN is hierbij de kennispartner. Om onderzoek te financieren sluit de HAN aan

bij Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI), waar bedrijven en kennisinstellingen samenwerken in

het kader van het Topsectorenbeleid. In de Topsector Agri & Food participeert het Instituut Sport- en

Bewegingsstudies in het TKI-project Protein for endurance adaption.

In de Topsector Energie participeert het Lectoraat Duurzame energie in het project Archypel en het

Lectoraat Meet- en Regeltechniek in het project Flextore Energieregelsystemen en diensten. Dit betreft

een haalbaarheidsstudie naar kleinschalige energieopslag van duurzame elektriciteit in de vorm van

waterstof.

Het Lectoraat Klantperspectief werkt sinds 2016 aan een werkplaats Sociaal domein. Het Lectoraat Zorg

en Dienstverlening werkt aan het project Een sterk wijknetwerk. Beide projecten worden gefinancierd

door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Binnen de 3e geldstroom spelen Europese subsidieprogramma’s een steeds belangrijkere rol. Zo is de

HAN leadpartner in het INTERREG-project Krachtige Kernen (kortweg KRAKE) en daarnaast participeren

we in de volgende INTERREG-projecten:

Door nieuwsgierigheid leren LNG Pilots

Ontwikkeling van de E-bus

Interreg I-AT 2017-2020

Cleantech Energy Crossing

Rheinland Xperience

Strasus

De volgende projecten worden met andere Europese subsidieprogramma’s gefinancierd:

Ark of Inquiry (KP7)

Smartflex
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Aeroflex

Andere projecten die niet gerelateerd zijn aan onderzoek en ondersteund werden met een 3e

geldstroom zijn:

Health Tech Yard

Shell Ecomarathon

Onderzoek E-Leadership in de zorg

Enmediation

FALCON 2016

Domotica voor zelfstandig wonen

22.3.
Subsidies

In 2017 zijn door de HAN 186 subsidieaanvragen behandeld. Hiervan zijn er 62 toegewezen, 38

afgewezen, 52 aanvragen ingediend (deze zijn nog in behandeling bij subsidieverstrekker), 15

aanvragen zijn niet-ingediend/teruggetrokken en 19 aanvragen zijn nog in voorbereiding.

Met deze aanvragen heeft de HAN in 2017 € 12.983.342 aan subsidie toegekend gekregen (2016: €

10.952.438), waarvan € 7.524.033 (€ 6.176.250 masteropleidingen Advanced Nurse Practice en

Physician Assistant voor onderwijs- en € 5.459.309 voor onderzoeksprojecten.

De meeste subsidies worden verkregen middels de SIA-RAAK-regelingen. De maatschappelijke en

landelijke focus op de thema’s technologie en health zien we terug in het aantal aanvragen en de

subsidieopbrengsten gerelateerd aan de HAN-speerpunten Health, Smart Region en Sustainable Energy

& Environment. De omvang van de toegekende subsidie lijkt ten opzichte van dezelfde periode in 2016

met 19% gestegen. Dit is ten dele te verklaren doordat het aantal aanvragen (en wellicht ook de

kwaliteit) is toegenomen. Deels is de toename ook te verklaren doordat meer aanvraagtrajecten via het

subsidiebureau verlopen (zoals het geformaliseerde HAN-aanvraagproces tegenwoordig voorschrijft).

Het subsidiebureau heeft hierdoor meer (maar nog niet uitputtend) dan voorgaande jaren zicht op alle

door HAN-collega’s ingediende aanvragen.
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22.4.
Bijdrage van College van Bestuur aan centrale doelstellingen
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CvB-bijdragen aan centrale doelstellingen

In € Beleid Deeltijd SPC O&O Masterfonds Promoties Lectoraten Totaal

FED 470.000 - 568.000 24.000 2.000 48.000 14.000 1.125.000

FEM - - 1.219.000 - 23.000 14.000 76.000 1.332.000

FGGM - 164.000 1.586.000 166.000 400.000 241.000 86.000 2.643.000

FTK - 34.000 853.000 136.000 147.000 65.000 126.000 1.361.000

HMP - 69.000 76.000 - - - - 145.000

SB 107.000 365.000 - - - 19000 - 491.000

HAN - 114.000 - - 22000 - - 136.000

Totaal 577.000 746.000 4.302.000 327.000 594.000 386.000 301.000 7.233.000

22.5.
OCW-experiment vraagfinanciering

Met de bacheloropleiding Elektrotechniek nemen we sinds september 2016 deel aan het experiment

vraagfinanciering. De opleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Social Work

kennen nog geen studenten binnen het experiment vraagfinanciering.

Doorstroom

In september 2016 zijn 36 studenten Elektrotechniek gestart die gebruikmaken van een voucher. De

doorstroom in 2017 betreft 17 studenten. Er zijn 23 modulecertificaten uitgereikt. Er zijn nog geen

diploma’s behaald. Opvallend is dat steeds meer studenten gebruikmaken van de mogelijkheid om

tussentijds te pauzeren. Pauze wordt door studenten zelf gekozen om achterstanden in te halen, of

afgedwongen omdat zij twee modules niet helemaal hebben afgerond en ze zich daardoor niet kunnen

inschrijven voor de derde module.  

Doorstromende studenten die gestart zijn in 2016 kennen in 2017 een overgangstarief van € 2.700 per

module, eveneens in mindering gebracht met het voucherbedrag van € 1.250 indien van toepassing.

Instroom

In 2017 zijn 24 studenten gestart aan de opleiding die allemaal gebruikmaken van een voucher. Het

collegegeld voor studiejaar 2017-2018 bedraagt € 3.250 per module per student. Indien studenten

recht hebben op de voucher wordt er € 1.250 in mindering gebracht.
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Notitie Helderheid

23.1.
Uitbesteding initieel onderwijs

Voor de uitvoering van de punten uit de Notitie Helderheid in de bekostiging van het hoger onderwijs in

2017 geldt onverkort dat de HAN ervoor zorgt dat het initiële onderwijs niet uitbesteed wordt aan

andere (bekostigde of onbekostigde) organisaties. Ook zijn er geen publieke middelen geïnvesteerd in

private activiteiten (zie ook eerdere paragraaf 21 Publiek-privaat).

23.2.
Maatwerktrajecten

Maatwerkovereenkomst Ad Civiele Techniek-PVR met CIVILION B.V. voor 47 studenten.

23.3.
Uitwisseling

In hoofdstuk 7 van deel I van dit bestuursverslag staat een overzicht van het aantal studenten dat heeft

gestudeerd bij buitenlandse partners waarmee een overeenkomst is gesloten en hoeveel buitenlandse

studenten van partnerinstellingen aan de HAN hebben gestudeerd. De bilaterale overeenkomsten zijn

bij het International Office van de HAN in te zien.
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