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“Mijn groep 2 is een mooie mengelmoes van allerlei culturen”

Met plezier en trots presenteren wij u het Jaarverslag 2008 van de Stichting Hogeschool

Fatima Yarray, vierdejaars studente

Domstad, Katholieke Opleiding Leraren Basisonderwijs in Utrecht. In dit verslag vertellen wij
u graag over de belangrijkste ontwikkelingen die het afgelopen jaar kenschetsen.

“Midden in de maatschappij staan hóórt bij Hogeschool Domstad”

2008 was voor ons een belangrijk en bijzonder jaar, waarin veel is gebeurd. Het was het

André de Hamer, oud-docent wereldoriëntatie & aardrijkskunde

laatste jaar van ons strategisch beleidsplan ‘Partner in Permanent Professionaliseren’. In de
kaderbrief, de jaarlijkse vertaling van het strategisch beleidsplan, was het motto voor 2008

“Leuk om de baas te zijn”
Anne Doornenbal, tweede fase-studente en voorzitter StudentenRaad
“De themaweek heeft me nog enthousiaster gemaakt”

‘Kom op joh’. En dat hebben we het hele jaar volop ten uitvoer gebracht.
College van Bestuur,

Zo hebben we de innovatie van het competentiegerichte curriculum afgerond.

Drs. S.H.M. de Wit MPA, voorzitter

We hebben bovendien veel aandacht, tijd en energie gestoken in onze accreditatie. Het is

Drs. G.A. van der Velden-Westervelt, lid

dankzij de grote inzet van alle medewerkers, studenten en partners uit de basisscholen dat

Mark van den Aardweg, derdejaars student Dag-Avond variant

we dit proces met succes hebben afgerond. Tot onze vreugde hoorden we in mei dat de
Juni 2009

Netherlands Quality Agency (NQA) de aanvraag positief had beoordeeld. Trots zijn we ook op

“Het resultaat staat. In september gaan we van start”

een andere beoordeling: in de keuzegids 2008 werd Hogeschool Domstad uitgeroepen tot

Simone van Dijk, hogeschooldocent en projectleider Academische Lerarenopleiding Basisonderwijs

beste pabo in Utrecht.

“Ze vinden me streng. Ben ik ook”

Hij vertrok bij Hogeschool Domstad wegens het aanvaarden van een nieuwe functie.

Cees Maarseveen, conciërge

Per 1 mei werd de nieuwe voorzitter benoemd.

“Het antwoord van de rabbijn vond ik echt mooi”

we met de voorbereiding van de reorganisatie, die het motto ‘Klaar voor elke toekomst’

Wouter van Schagen, eerstejaars student

meekreeg. Dat leidde tot een besluit ‘Voornemen tot reorganisatie’.

“Ik zie de kinderen groeien”

aandacht voor onze maatschappelijke opdracht: het beste onderwijs bieden. Ieder kind

Lesley Holzapfel, alumnus en leraar groep 5

verdient immers de beste leraar.

In maart namen we afscheid van Henny Morshuis, voorzitter van het College van Bestuur.

Helaas liep ons studentenaantal het afgelopen jaar opnieuw terug. In het najaar startten

2008 was een jaar van verwachting en nieuw elan, maar ook het jaar van zorg en

Wij danken alle medewerkers voor hun inzet.
Financieel verslag 2008
Vooruitblik
Geconsolideerde balans per 31 december 2008 (??, wel in de kopij maar niet genoemd)
Onderwijsresultaten
Personeelsformatie
Organisatiestructuur

Voorwoord

de basis voor de ontwikkeling van beleid op verschillende deelgebieden >>> De formele aanvraag voor de accreditatie bij de NVAO werd in september 2008 verstuurd >>> De MR bestond in
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Het bruist en het borrelt op Hogeschool Domstad,
de eerste maanden van 2008. Medewerkers halen
samen alles uit de kast als de eindstreep in het
accreditatieproces in zicht komt. Ada van der Velden,
lid van het College van Bestuur, kijkt met veel plezier
en trots terug op die periode. “Toen het mailtje met
het goede nieuws binnenkwam, hebben we meteen
voor iedereen taart gehaald.”

r
e
ied
“Klaar zijn we nog niet,
maar de fundering
ligt stevig”
4

Toetsing

van Hogeschool Domstad

“Onder de spanning die hoort bij zo’n examen, zat
het vertrouwen in onszelf. We hadden onze zaken
immers heel goed voor elkaar, net als onze partners
van Interactum waarmee we een deel van het
intensieve innovatie- en verbetertraject hadden afgelegd. Al in 2005 zijn we gestart met gezamenlijke
themaconferenties. Daarna zijn we op Hogeschool
Domstad gaan sleutelen aan een groot aantal onderwerpen. Dat begon echt bij de basis: de ontwikkeling
van onze visie op het beroep van leraar. Toen die visie
met de beroepsrollen er eenmaal lag, konden we
stap voor stap het opleidingsprogramma invullen.
En veel meer dan dat: we hebben zo’n beetje elk
hoekje van Hogeschool Domstad afgestoft en aangepakt.”

“Het voelde als
examen doen”

Accreditatie

“Het is een flinke klus geweest. Uiteindelijk hebben we in één keer de accreditatie gehaald, met
bovendien veel goedjes op de lijst. Toen het mailtje
met het goede nieuws binnenkwam, heb ik Simone
omarmd. En we hebben meteen voor iedereen taart
gehaald. Want successen moet je vieren.”

Bij een competentiegericht curriculum horen competen-

van Hogeschool Domstad
De visitatie ten behoeve van de accreditatie op 26 en 27
maart 2008 verliep positief. Het visitatierapport beschrijft
op onderdelen de resultaten van het visitatiebezoek.
Hogeschool Domstad scoorde op alle onderdelen goed
of voldoende.
De visitatiecommissie van de NQA spreekt in het bijzonder
haar waardering uit over de onderdelen:
•

Toetsing

•

Relatie doelstelling en inhoud programma.

•

Samenhang in het opleidingsprogramma.

•

“We hebben zo’n beetje

elk hoekje van Hogeschool
Domstad afgestoft en aangepakt”
“Tegen eind maart werd het echt spannend. Ik haal
het gevoel dat we toen allemaal hadden nog zó terug. Eindelijk stond daar die acht man sterke NQAcommissie op de stoep. Naar dat moment hadden
we met z’n allen maandenlang toegeleefd en ook
toegewerkt. ’s Avonds brandde in het pand regelmatig nog ergens licht. De commissie heeft hier

twee dagen rondgelopen. Alle stapels documenten
waaraan we met z’n allen zo hard hadden gewerkt,
namen ze kritisch onder de loep. Ze voelden ons
er ook over aan de tand. Zo van: ‘u kunt nu wel
zeggen dat onderzoek deel uitmaakt van het curriculum, maar hoe dan en waar staat dat dan?’ Het
voelde als examen doen.”

“Wat ik nou zo mooi vind: het accreditatieproces
heeft ons en daarmee onze studenten veel opgeleverd. Om te beginnen natuurlijk wat het onderwijs
betreft. We hebben een mooi competentiegericht
curriculum ontwikkeld. Een curriculum waarmee we
samen met de basisscholen kunnen verder bouwen.
Inmiddels zijn we gestart met het accreditatieproces voor de opleidingsscholen. De academische
opleidingsscholen volgen later. De accreditatie is
een vliegwiel geweest voor verandering en verbetering. Klaar zijn we nog niet, maar de fundering ligt
stevig.”

Doelstelling van de opleiding (beroepsbeeld,
competentiematrix en oriëntatie HBO-bachelor).

Aanpak met betrekking tot de diversiteit aan instroom
van studenten.

tiegerichte toetsen. In de majorfase krijgen studenten

•

Vormgeving van het onderwijsprogramma.

kennistoetsen, casustoetsen en beoordelingen van het

•

Eisen van het niveau van de opleiding (hbo-niveau).

assessmentdossier.

•

Kwantiteit van het personeel.

•

Kwaliteit van het personeel.

toetsen meer afgenomen. De student doet een onderne-

•

Materiële voorzieningen (inrichting van het gebouw).

ming binnen de beroeps- of profielminor die hij of zij op dat

•

Maatregelen tot verbetering (kwaliteitszorg).

moment volgt. Binnen deze onderneming voert de student

De overige onderdelen zoals toetsing, studielast, studie-

ten behoeve van de praktijk een opdracht uit, vaak samen

begeleiding, evaluatie van de resultaten, contact met

met anderen. Het doen van (praktijk)onderzoek is hierin een

studenten, werkveld en alumni zijn op orde.

In de minorfase worden geen kennistoetsen en casus-

belangrijke component.
Uit evaluaties van studenten en docenten blijkt dat de
nieuwe manier van toetsing als meer herkenbaar en betekenisvol voor de beroepspraktijk wordt ervaren.
In 2008 werd voor het eerst een procedure gevolgd
om excellentie en kwaliteit op te sporen ten aanzien
van afstudeerprojecten (beroepsondernemingen). Twee
studenten van de Academische Basisschool zijn hiervoor
genomineerd.

Toetsing

Accreditatie

2008 uit drie studenten en vier personeelsleden >>> Per 1 oktober 2008: 805 voltijd-studenten en 81 deeltijdstudenten >>> Studenten met een afgeronde wo- of hbo-opleiding kunnen de
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in de toekomst

Het curriculum
in de toekomst

Naar aanleiding van de evaluatiegegevens ging in 2008
een revisie van het curriculum van start. Er wordt gewerkt

“Tevreden heid
groeit met de studenten mee”

met het projectplan ’Kwaliteit en Innovatie’. De thema’s zijn:
•

Verdiepen van de beroepsrollen in een doorgaande lijn
in de opleiding.

•

Bijstellen van het toetskader op het onderdeel
kennisbasis, assessesmentdossier en beoordelen in
de beroepspraktijk.

•

Bijstellen van het opleidingskader met meer aandacht
voor passend onderwijs en inspiratieactiviteiten.

•

Ontwikkelen van het partnerschap, onder andere door
de inzet van de veldassessoren en mentorentrainingen.

Beroepsbeeld

van Hogeschool Domstad

kind

Het beroepsbeeld van Hogeschool Domstad is vertaald
in zes beroepsrollen:
•

de leraar als medeopvoeder

•

de leraar als kennis(over)drager

•

de leraar als cultuur(over)drager

•

de leraar als wereldburger

•

de leraar als onderzoeker

•

de leraar als inspirator.

De zes beroepsrollen krijgen –naast de thema’s en minoren–
onder andere invulling door verplichte deelname aan themaweken in de verschillende opleidingsfasen. Studenten uit alle
opleidingsfasen reflecteren structureel op de ontwikkeling
en groei van deze beroepsrollen.
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scholen ingegaan, eerstejaars krijgen weer bezoek in de les.
Dat was acht jaar geleden afgeschaft, tot ongenoegen van
studenten en mentoren. Veldassessoren beoordelen de student nu samen met een docent van Hogeschool Domstad.
We werken met een samenhangend studieprogramma en
stellen de ervaringen op de werkplek centraal. Dat zijn de
beste aspecten van het nieuwe curriculum.”

Voor menigeen was de overgang naar competentiegericht onderwijs een grote omslag. Mentoren
en studenten zochten de afgelopen jaren soms
struikelend hun weg in de nieuwe manier van werken.
Opleidingsmanager Matthijs Brouwer verwacht wel
een mooie beloning: ondernemender leerkrachten.

“Het kostte docenten en onderwijsondersteuning
best wat tijd om het competentiegericht onderwijs
op te pakken. Dat merken we aan de resultaten
van ons laatste studenttevredenheidsonderzoek.
Degenen in fase 4 zijn het minst tevreden. Ik begrijp dat goed, want zij hebben jaar in jaar uit alle
vernieuwingen over zich heen gekregen. Studenten
in fase 1 zijn juist het meest tevreden. Ze noemen
het een prettige opleiding, waar bijzondere dingen
worden georganiseerd zoals de inspiratiedag en de
sponsorloop voor Atjeh. Ook voor mij waren dat
echte hoogtepunten. Ik verwacht trouwens dat de
tevredenheid de komende jaren met de studenten
meegroeit. En dat we weer zullen groeien tot onze
natuurlijke omvang van duizend studenten.”
“Intussen werken we met een geïntegreerd curriculum. Studenten werken vier keer per jaar toe naar
grotere, geïntegreerde toetsmomenten, waaruit
blijkt of ze competent zijn. Dat geeft meer ruimte
aan student en mentor om zelf invulling te geven
aan wat op de werkplek wordt uitgevoerd. Lesgeven is daardoor minder dichtgetimmerd, er zit
minder spanning op. Met het werkveld bouwen
we opnieuw een duurzaam contact op, zodat we
studenten echt samen opleiden. We zijn de stage-

“Hogeschool Domstad leidt leerkrachten op die meer verantwoordelijkheid nemen, meer onderzoekend zijn, ondernemender. Die zichzelf willen ontwikkelen. Als wij het goed
organiseren, sluiten we zo beter aan bij wat studenten willen. Zij vonden in het begin niet alles even duidelijk maar
waren ook enthousiast omdat ze meer zelfsturend mochten
zijn. Die zelfstandigheid bouwen we op. Studenten gaan
van volle lesroosters in fase 1 naar steeds meer begeleiding
op de werkplek in fase 4.”
“Tenslotte, een goede opleiding kan niet zonder gezond
personeel. Door vervroegde uittreding en nietverlengde tijdelijke contracten moeten we in 2009 met minder mensen
hetzelfde werk doen, en ik wil niet dat ze opbranden. Minder relevante projecten laten we daarom uitlopen of stoten
we af. We concentreren ons meer op onze kerntaak: het
opleiden van goede leerkrachten.“

“Meer ruimte voor
student en mentor”

Beroepsbeeld

Twee+ variant volgen >>> In 2008 werden 241 nieuwe studenten ingeschreven >>> Het aantal studiestakers daalde sterk in 2008, terwijl het aantal gediplomeerden opnieuw groeide >>> Het
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Lectoraat Academische

“We willen een innoverende,
lerende organisatie zijn”

basisschool

“Onderwijs bruist en borrelt
en het is nooit af”

Ze kent Hogeschool Domstad al negen jaar en
voelt zich er thuis. Beleidsmedewerker Onderwijs
& Opleidingen van Stichting voor Katholiek Primair
Onderwijs Amersfoort (KPOA) Willy van Dijk hoopt
binnenkort de eerste studenten van de Academische
Lerarenopleiding Basisonderwijs te ontvangen.
“Het mes snijdt aan twee kanten.”

Lectoraat Academische

basisschool

Sinds 2006 is aan Hogeschool Domstad het lectoraat Academische basisschool verbonden.
Dit lectoraat is erop gericht de door opleiden in school ingezette innovatie van de didactiek

verdient

van het werkplekleren, een structurele positie te geven in samenhangende initiële en
postinitiële opleidingstrajecten. 2008 stond in het teken van de verantwoording van de
dieptepilot 2006-2008.
De kenniskring is ingericht in samenwerking met strategische opleiden-in-school partners
van het eerste uur, te weten de Katholieke Scholenstichting Utrecht (KSU) en de Stichting voor
Katholiek Primair Onderwijs Amersfoort e.o. (KPOA).
Leden van de kenniskring leren onder leiding van de lector op de werkplek praktijkonderzoek
te verrichten, waardoor de wijze van professionalisering congruent is met de doelstellingen
van het lectoraat. Vanuit het innovatiebudget is extra geïnvesteerd in de schoolontwikkelingsvragen op het terrein van kansrijke taal.

“Studenten opleiden op de werkplek, de ontwikkeling van onze scholen een duwtje geven, de kenniskringen; allemaal zaken waaraan we al zo’n tien
jaar samen met Hogeschool Domstad en de KSU
(Katholieke Scholenstichting Utrecht) werken. Dat
gaat heel goed. Ik ben blij met de betrokkenheid
van de mensen op Domstad. De kenniskringleden,
de lector maar ook het College van Bestuur geven
zich met hart en ziel.”
“Hogeschool Domstad moet volop blijven investeren in de relatie met basisscholen. We zijn belang-
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rijk voor elkaar. Opleiden gebeurt immers voor een
groot deel op de stagescholen. Wij steken daar veel
energie in, leiden mentoren en interne coaches op.
Het mooie daarvan is trouwens dat het mes aan
twee kanten snijdt: wij professionaliseren onze eigen scholen immers zo ook continu.”
“Van onze 17 scholen zijn er 3 academische basisscholen. Wij zijn dus gretige afnemers van Domstadstudenten die onderzoek willen doen en we leiden
zelf ook medewerkers op tot leerkracht-onderzoeker. We doen al een paar jaar allerlei onderzoek. Niet

iedereen gaat dat even makkelijk af, maar ik zie met
hoe veel plezier sommige leerkrachten met cijfertjes
en tabellen aan de slag gaan. Ik vind dat die onderzoekende houding ook hóórt bij de leraar van nu.
Zulke types hebben we nodig: kinderen verschillen
en elk kind verdient passend onderwijs. Het ministerie legt op dat gebied geen beleid meer op, maar
laat oplossingen over aan de scholen. Basisschool de
Tafelronde bijvoorbeeld verschuift nu van klassiek
naar ontwerpgericht onderwijs. Zo leren kinderen in
groep 3 lezen en schrijven aan de hand van een zelfgekozen thema. Aanpak en resultaat zijn natuurlijk

onderwerp van onderzoek. Zo nemen we op elke
academische basisschool een item onder de loep. Ik
ben nu al benieuwd naar de uitkomsten.”
“Wij willen graag een innoverende, lerende organisatie zijn. Daarin moeten we nog groeien en dat
kost tijd. Schoolleiders moeten het vuurtje nu nog
een beetje brandend houden. Maar als die pittige
Domstadstudenten van 18, 19 jaar bij ons een presentatie houden, dan voel je de energie golven. Onderwijs bruist en borrelt en het is nooit af. Dat maakt
het werk in deze sector zo ontzettend leuk.”

Opleiden van innoverende

leraren

In 2008 waren de belangrijkste uitgangspunten van het strategisch beleidsplan en
kaderbrief:
•

Het verkrijgen van de accreditatie.

•

Het (verder) implementeren van het vernieuwde curriculum.

•

Het ondersteunen van de schoolontwikkeling van de basisscholen.

•

Het positioneren van de hogeschool als kennis- en expertisecentrum.

•

Een duurzame relatie met de basisschool en andere partners.

Opleiden van innoverende

leraren
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strategisch beleidsplan van Hogeschool Domstad heeft als kernpunt het partnerschap met haar omgeving >>> In de keuzegids 2009 staat Hogeschool Domstad vermeld als beste pabo in Utrecht

Studenttevredenheid

“We voelen ons
serieus genomen”

Enthousiaste meedenker,
bezige bij, doorzetter. Dat
is Megan van Leeuwen ten
voeten uit. De vierdejaars werd
als prille student al actief in
de medezeggenschapsraad.
Sinds twee jaar is ze voorzitter
van de MR-commissie
Opleiden, die drie studenten
en twee vakdocenten telt. De
commissie had het afgelopen
jaar de handen vol aan de
advisering over het nieuwe
curriculum en de accreditatie.

“De commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies over de inhoud van het onderwijs in de breedste
zin van het woord. Het onderwijs- en examenreglement is elk jaar vaste prik. We nemen dan onder
meer de overgangsnormen en nakijktermijnen onder de loep. Het afgelopen jaar hebben we ons
vooral gebogen over de nieuwe opzet van het onderwijsprogramma en de accreditatie. Ada van der
Velden legde ons steeds de plannen voor met de
vraag: werken we in de juiste richting? We hebben
actief meegedacht, zijn kritisch geweest. Het was
echt een hele kluif, omdat het onderwijs compleet
op zijn kop is gezet en is omgebouwd naar competentiegericht leren. Studenten merkten dat zeker;
het gonsde in de wandelgangen. Daarom hebben
we steeds gehamerd op goede communicatie, ook
tijdens het traject. Met resultaat. We voelen ons serieus genomen, gewaardeerd ook. Het college van
bestuur laat regelmatig weten dat onze inzet op
prijs wordt gesteld. Dat is fijn natuurlijk!”
“Over het beroepsbeeld waren we meteen enthousiast. De beroepsrollen zijn een schot in de roos.
Ze geven goed de identiteit weer van Hogeschool

Domstad en zijn echt een leidraad voor studenten
die er toch hun eigen invulling aan kunnen geven.
Omdat het zo’n belangrijk onderwerp was, hebben
we onder de studenten feedback gevraagd en ook
gekregen. Mede aan de hand daarvan hebben we
gediscussieerd over de omschrijving van de beroepsrollen. Als ik ze nu bekijk, voel ik me zelf het meest
thuis in de rol van mede-opvoeder en cultuurdrager. Ik wil graag naast de ouders van mijn leerlingen
staan, de kinderen laten kennismaken met allerlei
culturen en ze het belang van respect daarvoor laten
zien.“

“We hebben actief
meegedacht, zijn
kritisch geweest”

Studenttevredenheid
Hogeschool Domstad voert jaarlijks een studentte-

“Dit is mijn tweede jaar als voorzitter van de commissie. Ik doe het graag, maar druk is het wel, zeker
nu ik aan het afstuderen ben en op vrijdag vaste invalkracht ben op Hof ter Weide in Leidsche Rijn. De
belangstelling onder studenten voor de medezeggenschap is jammer genoeg niet erg groot. Ik hoop
echt dat meer studenten zich melden. We kunnen
de uitbreiding goed gebruiken. En van actieve studenten die meedenken, kan het onderwijs op Hogeschool Domstad alleen maar nóg beter worden.”

vredenheidsonderzoek uit. De vragenlijst bevat vragen over de volgende accreditatiefacetten: instroom,
relatie tussen doelstellingen en inhoud programma,
samenhang in het opleidingsprogramma, studielast,
afstemming tussen vormgeving en inhoud, beoordeling en toetsing, kwaliteit personeel, materiële
voorzieningen, studiebegeleiding en het betrekken
van studenten.
De vragenlijst werd afgenomen in februari 2008
en had een hoge respons van 76%. Studenten zijn
gemiddeld gezien tevreden over de aansluiting op hun
vooropleiding, de voorbereiding op het beroep van leraar basisonderwijs, het niveau van en de samenhang
in het programma, over de docenten, de begeleiding

“De beroepsrollen zijn

een schot in de roos”

en de voorzieningen. Studenten zijn minder tevreden
over de studielast; die is niet altijd goed gespreid over
het studiejaar. Bovendien geven studenten aan dat veel
belangrijke informatie te laat beschikbaar komt.
Naar aanleiding van de kwantitatieve resultaten
houden leden van de kwaliteitskring van Hogeschool
Domstad evaluatiegesprekken met klassenvertegenwoordigers.
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Studenttevredenheid
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>>> Het Studielandschap volgt alle nieuwe vormen van kennisbronnen zoals de HBO-Kennisbank >>> Op Hogeschool Domstad is medezeggenschap een belangrijk middel voor gelijkwaardig overleg

Lectoraten

Projecten in 2008

Lectoraten

Projecten in 2008

Vanaf 2007 komen de financiële middelen voor de lectoraten uit de lumpsum financiering.

In 2008 nam Hogeschool Domstad deel aan vijf grote landelijke

De lectoraten ‘Academische basisschool’ en ‘Kantelende Kennis’ dragen bij aan de
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projecten die passen bij de strategische agenda. Deze projecten zijn:

schoolontwikkeling van participerende basisscholen en de opleiding door het doen van prak-

•

Herdenken & Vieren (VWS)

tijkgericht onderzoek. Hierbij zijn studenten en docenten (kenniskring) betrokken. De lectoraten

•

Kunst & Cultuureducatie (Cultuurnetwerk)

leveren een directe en belangrijke bijdrage aan de professionalisering van docenten. De

•

Samen leren op de werkplek (Surf)

invloed is zichtbaar in het nieuwe curriculum. We hebben in 2008 goede resultaten behaald

•

Samen Deskundiger (Surf)

met de dieptepilot ‘de Academische basisschool’. De opbrengsten van de lectoraten verster-

•

de Duurzame PABO

ken de beroepsrol ‘De leraar als onderzoeker’.

De opbrengsten zijn in het curriculum geborgd.

Lectoraten

Projecten in 2008

tussen het College van Bestuur, personeel en studenten >>> De MR vergadert tien keer per jaar in het bijzijn van het College van Bestuur. Deze vergaderingen zijn openbaar >>> Tijdens
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met het werkveld

“Iedere dag een

voorwerp uit

het koffertje”
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Studenten zijn huisleveranciers van onderwijspareltjes. Elles van der Wal liep stage in de
bovenbouw van Jenaplanschool De Overkant
in IJsselstein. Ze wijdde in het voorjaar een
lessenserie aan de Tweede Wereldoorlog.
Zodra Elles het leskoffertje openklapte, zinderde
de klas van spanning.

“Voor de projectweek had ik de leskoffer over de
Tweede Wereldoorlog uit het Studielandschap van
Hogeschool Domstad als vertrekpunt genomen.
Daar zit van alles in: een knijpkat, foto’s, affiches,
een stamkaart. Iedere dag nam ik er een voorwerp
uit waaraan ik een les koppelde. Dat koffertje was
een gouden greep, dat werkte als magie. Als ik het
tevoorschijn haalde, hielden de kinderen echt hun
adem in.”
“Ik had acht thema’s uitgewerkt, van het dagelijks
leven in de oorlog tot en met de jodenvervolging.
De eerste ochtend liet ik meteen een grote plaat van
een jodenster rondgaan en heb ik verteld over Anne
Frank en voorgelezen uit haar dagboek. Daarna
hebben de kinderen als tekstopdracht een gedicht
gemaakt. Zo verwerkte ik steeds een onderwerp in
een vakgebied.”
“Ik gebruikte in de lessen feiten die dicht bij de kinderen staan. En bij mezelf. Zo had ik op een vakantie
in Normandië de invasiestranden bezocht. Plekken
die grote indruk op me hadden gemaakt. Van de
foto’s had ik een powerpointpresentatie gemaakt.
De leerlingen mochten daarna zelf een onderwerp
kiezen waarover ze meer wilden weten. Met de verzamelde informatie maakten ze in groepjes een powerpointpresentatie. Dat deden ze heel goed.”

“De leerlingen in mijn groep wisten heel weinig
van de Tweede Wereldoorlog. Vooral de kinderen
van allochtone afkomst hadden eigenlijk nauwelijks een idee. Dat was wel schrikken. Al zou ik het
als moeder zelf anders doen, ik snap nog wel dat
Marokkaanse en Turkse ouders het er niet veel over
hebben. Maar hoe zat het dan met wat ze al op
school hadden geleerd? Ik wilde daarom vooral hun
kennis vergroten. Want ik vind: dit zijn dingen die
ze gewoon moeten weten. De hele projectweek
Herdenken & Vieren was de betrokkenheid van de
leerlingen zo groot dat ik hoop en ook denk dat er
veel is blijven hangen. Daarnaast hebben we het in
een kringgesprek nog gehad over de verschillen tussen mensen en hoe mooi het is als je die accepteert
en respecteert.”

“Dit zijn dingen die
ze gewoon moeten
weten”

Partnerschap
met het werkveld

Veldresonansbijeenkomsten, de BOMA (bovenschools
managers)-conferenties en de Raad van Advies zijn in
2008 resultaatgerichte overlegorganen geworden, die
het partnerschap met de basisscholen structureel verstevigen en een belangrijke rol spelen in de horizontale
verantwoording.
In 2008 staken schoolcontactpersonen van Hoge-

“Zelf heb ik er ook veel van opgestoken. Vooral hoe
het uitpakt als je een basisprincipe van het Jenaplanonderwijs volgt: wereldoriëntatie benaderen als het
hart van het onderwijs. Want hoewel ik bewust de
keuze heb gemaakt voor Jenaplan, had ik daar tot
dan toe niet zo’n gevoel bij. Mijn conclusie? Dat rekenen en taal toch los moeten blijven.”

school Domstad veel tijd en energie in het bezoeken van
de basisscholen. Het competentiegerichte opleidingsonderwijs is voor basisscholen nieuw. Door deze bezoeken
versterkt Hogeschool Domstad de relatie met de scholen.
Voor de mentoren en coaches werd een nieuw digitaal
begeleidingsinstrument ingevoerd. De eerste ervaringen
zijn positief.

Partnerschap
met het werkveld
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het kalenderjaar 2008 waren er vijf open dagen voor aankomende studenten >>> In 2008 waren er twee ochtenden met kennismakingslessen, waar scholieren konden meelopen in een aangepast

Interne kwaliteitszorg

van Hogeschool Domstad

“2008 was een
bijzonder jaar”

De identiteit

Mooi contrast: in een op de werkvloer door
vrouwen gedomineerde onderwijssector is
Hogeschool Domstad een van de weinige
hogescholen met twee vrouwen aan het roer.
Simone de Wit kwam in mei 2008 als voorzitter
van het College van Bestuur aan boord. Hoe
kijkt ze terug op haar eerste jaar? “Hogeschool
Domstad fascineert.”

van Hogeschool Domstad
De grondslag van Hogeschool Domstad vindt zijn

bergen werk verzet. Officieel zat ik nog niet op mijn
nieuwe stoel, maar in die periode was ik er wel al
vaak. Ook buiten de muren van Hogeschool Domstad
viel dat op. De accreditatiecommissie bijvoorbeeld
was onder de indruk van hoe we dat deden.”
“Hogeschool Domstad heeft iets fascinerends. Die
naam hebben we ook in de sector. Het is een gedreven organisatie die niet altijd de makkelijkste weg
neemt. We kiezen voor de inhoud, voor de gedegenheid. Het moet allemaal kloppen. Het is niet van:
dat doen we even. Dat is heel mooi, maar soms kost
het ook veel tijd en energie, ook om aan anderen uit
te leggen wat je doet en waarom. In het proces dat
heeft geleid tot de accreditatie zijn we dus ook niet
over een nacht ijs gegaan. Dat heeft uiteindelijk wel
geleid tot een prachtig resultaat.”

inspiratie in de christelijke (katholieke) traditie. De
katholieke identiteit van de hogeschool is verwoord
in het beroepsbeeld (doelstelling), geëxpliciteerd in
de zes beroepsrollen, en in de competentiematrix
(programma). Kernwoorden van het beroepsbeeld
zijn: omgaan met diversiteit, zorg voor elkaar en
maatschappelijke betrokkenheid. Culturele en
religieuze verschillen zien we als een vanzelfsprekendheid. Veel aandacht is er voor de beroepsrol ‘de leraar als inspirator’.
Bij het formuleren van het beroepsbeeld zijn
richtinggevende waarden geëxpliciteerd. Hogeschool
Domstad wil een waardengedreven organisatie zijn
die betekenis heeft voor het leren van kinderen. Het
motto daarbij is: ‘Ieder kind verdient de beste leraar’.
Hiermee heeft de hogeschool het uitgangspunt uit het
strategisch beleidsplan ten aanzien van het opleiden
van innoverende leraren gestalte gegeven.
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De identiteit

van Hogeschool Domstad

“Hogeschool Domstad
fascineert”

“Hogeschool Domstad kende ik al lang voordat deze functie vrijkwam. Hiervoor
werkte ik bij de KRO, maar mijn wortels liggen in de onderwijswereld. Ik heb zelf
de pedagogische academie gedaan, heb godsdienstles gegeven. Een van mijn studiegenoten was docent op Hogeschool Domstad. Hij had me al eens vol trots het
gebouw laten zien. Het imponeerde me. Het is open, heeft sfeer en overal is heel
goed over nagedacht. Toen ik voor het eerste sollicitatiegesprek kwam, voelde het
meteen weer goed, als thuiskomen. Dat ik een katholieke achtergrond heb, speelt
daarbij zeker een rol. Net zoals dat voor veel studenten en ook hun ouders geldt.
Naast de centrale ligging, de kleinschaligheid en kwaliteit van het onderwijs is
nestgeur nog steeds belangrijk. Dat zit echt in onze muren. Afgelopen jaar hebben
we ervoor gekozen om onze identiteit nog duidelijker te gaan laten horen en zien.
Tegendraads? Steeds meer jongeren zijn juist bezig met zingeving.”

“Ik weet nog goed dat ik door de gangen liep toen
ik net was aangenomen. Wat leuk, dacht ik, dit
wordt nu dus mijn school. Na een jaar voelt het nog
net zo goed.”

Interne kwaliteitszorg
In 2008 werd een groot werkveldonderzoek uitgevoerd
door het bedrijf Integron, om zo het werkveld te betrekken
bij de kwaliteitszorg van Hogeschool Domstad. Onderwerpen van dit onderzoek waren: informatievoorziening,
plaatsing en begeleiding van studenten, contact, partner

“2008 was een bijzonder jaar. Mijn voorganger Henny Morshuis nam eind februari
afscheid en ik ben op 1 mei begonnen. In de eerste maanden van het jaar draaide
alles op school om de accreditatie. Onder leiding van Ada van der Velden zijn er

in permanent professionaliseren (o.a. Post-HBO) en imago.
Een belangrijk evaluatiepunt was tevens de invoering van
het nieuwe systeem van schoolcontactpersonen.

Interne kwaliteitszorg
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rooster >>> In 2009 vindt de officiële accreditatie plaats >>> In 2008 voerde de Raad van Toezicht vijf keer overleg met het College van Bestuur >>> De Raad van Toezicht bestaat uit zes

Pijler studieloopbaanbegeleiding

Pijler studieloopbaanbegeleiding
De studieloopbaanbegeleiding is de afgelopen jaren
uitgegroeid tot een van de pijlers van het curriculum.
Elke student krijgt vanaf het moment dat hij begint studiebegeleiding van een vaste studieloopbaanbegeleider
(slb’er), die gedurende één studiejaar de voortgang in
studie en stage bewaakt.
Na evaluaties in 2008 is besloten om met ingang van
studiejaar 2008-2009 per lesgroep niet één slb’er te
plaatsen, maar de groep te splitsen en ieder deel zijn
eigen slb’er toe te wijzen.
Inhoudelijk gaat het erom de student te begeleiden in
het zelf sturen van hun eigen leerprocessen en in het leren
pendelen tussen theorie en praktijk. De slb’er doet dat door:
•

informatie geven en uitwisselen in groepsbijeenkomsten

•

begeleiding van intervisiegesprekken

•

individuele gesprekken (o.a. over studievoortgang)

•

(telefonisch) contact houden met de mentoren op de

•

feedback geven op stageactiviteiten en reflectieverslagen

•

voorbereiden op de toetsing.

en

Vierdejaars Fatima Yarray
is een bekend gezicht op
Hogeschool Domstad. Sinds
2008 bemant ze twee avonden
per week de receptie. Fatima
liep stage op zes katholieke
basisscholen. Haar hoofddoek
was nooit een probleem.
“Een Marokkaanse juf kan juist
een verrijking zijn.”

“Hiervoor werkte ik bij een supermarkt, maar dit is
beter te combineren met school. Ik vind het erg leuk
om achter de balie te werken. Er komen veel aardige
mensen langs. Altijd groeten ze me vriendelijk, daar
word ik vrolijk van. Het geld dat ik verdien, is ook
mooi meegenomen. Ik geef het uit aan make-up en
kleding, echte meidendingen.”
“Na mijn opleiding tot doktersassistente wilde ik
verder studeren. Het moest iets met kinderen zijn,
want die vind ik geweldig. Op Hogeschool Domstad
voelde ik me meteen thuis. Toen ik me inschreef heb
ik me wel gerealiseerd dat het een katholieke opleiding is, maar ik zag dat niet als een bezwaar. Dat is
het ook nooit geweest. Niet voor mij, niet voor de
katholieke scholen waar ik stage heb gelopen en ook
niet voor de ouders. Ik denk dat een Marokkaanse
juf met een hoofddoek juist een verrijking kan zijn.
De kinderen in mijn volledig witte groep 6 op de
Dominicusschool waren trouwens heel nieuwsgierig

stagescholen

Daarnaast geeft de slb’er twee keer per semester met
behulp van het digitale instrument feedback op het totale
competentieprofiel van de student.

“Mijn groep 2 is een

mooie mengelmoes

van allerlei culturen”
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“Ik ben een echte
kleuterjuf’”
naar mijn hoofddoek. Moest ik hem dragen of wilde
ik het zelf? En waarom eigenlijk? Met Ramadan heb
ik gevast. Ik legde ze uit waarom ik zelfs nog geen
kauwgommetje nam. Nou, dat vonden ze erg knap.
Met het Suikerfeest was ik niet op school. De dag
erna heb ik allerlei zoetigheden meegenomen naar
school. Dat was feest natuurlijk. En met kerst kwam
ik voor het eerst in de kerk. Ik heb mijn ogen uitgekeken.”
“Ik loop nu stage op de Zeven Gavenschool in Kanaleneiland. Een heel andere school. Mijn groep 2
is een mooie mengelmoes van allerlei culturen. De
meeste kinderen hebben een Turkse en Marokkaanse
achtergrond, maar er is ook een Chinees jongetje.
Kennis overdragen over verschillende culturen vind
ik heel belangrijk. Ik heb op mijn stagescholen gemerkt dat veel kinderen – allochtoon en autochtoon –
daarover van huis uit niet veel meekrijgen. Verschillen maar ook de overeenkomsten tussen mensen
moet ieder kind leren waarderen, vind ik. Daar ligt
dus voor juffen en meesters een taak weggelegd. In
de klas ga ik hieraan ook straks zeker veel aandacht
besteden. In groep 1 of 2 kan dat al heel goed; daar
wil ik gaan werken als ik ben afgestudeerd. Ik ben
een echte kleuterjuf. Kleuters kunnen zo heerlijk onbevangen zijn en nog lekker spelen. Ik vind ze het
allerleukst.”

Pijler studieloopbaanbegeleiding

onafhankelijke leden >>> In oktober nam Hogeschool Domstad traditiegetrouw deel aan de landelijke Studiebeurs in de Jaarbeurs >>> In de major- en minorfase werken alle studenten met
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interculturalisering

Na zes jaar nam docent
wereldoriëntatie & aardrijkskunde
André de Hamer in 2006 afscheid
van Hogeschool Domstad, maar
niet helemaal. Hij is een van
de drijvende krachten achter
KSU voor Atjeh, dat in 2008 op
Hogeschool Domstad volop in
de schijnwerpers stond. “KSU
voor Atjeh biedt docenten en
studenten letterlijk een venster op
de wereld.”

“In 2008 is de
betrokkenheid bij Atjeh
op Hogeschool Domstad
gegroeid”
20

“Midden in de maatschappij
hóórt bij Hogeschool Domstad”

e
i
d

“Vier jaar nadat Atjeh werd getroffen door de tsunami is de regio nog steeds aan het opkrabbelen. De
Katholieke Scholenstichting Utrecht en Hogeschool
Domstad steunen de stad Banda Atjeh daarbij. Dat
doen we inmiddels vier jaar op een bijzondere manier: leerkrachten van de KSU en docenten en studenten van Hogeschool Domstad zetten ter plekke
eigen kennis en kunde in met workshops voor leraren in het primair onderwijs. Die workshops gaan
over allerlei inhoudelijke en pedagogisch-didactische
onderwerpen. De groepen bestaan uit docenten en
studenten. Dat is een krachtige, mooie opzet: ze leren veel van elkaar.”
“We werken vraaggestuurd, zullen dus nooit zeggen: ‘zou dit niet leuk zijn?’ Sinds vorig jaar staat
realistisch rekenen in een veilige omgeving centraal,
waarbij er dus veel aandacht is voor het individuele kind, van wie veel getraumatiseerd zijn. Samen
met onze Indonesische partners begeleiden we zo
daarom veel mogelijk leerlingen in hun ontwikkeling, ook op sociaal-emotioneel gebied.”
“Op Hogeschool Domstad is het afgelopen jaar de
betrokkenheid bij Atjeh gegroeid. Dat is zeker ook
dankzij docenten Erna Siegers en Arlette Buter die

staan

als ambassadeurs heel actief zijn geweest. Ik ben
daar blij mee. Midden in de maatschappij staan
hóórt bij Hogeschool Domstad. Wereldburger is
niet voor niets een van de beroepsrollen. Dit project
biedt docenten en studenten letterlijk een venster
op de wereld.”
“Ik heb afgelopen jaar veel bijzondere ervaringen
opgedaan. In Banda Atjeh heb ik Tessa Verkerk,
een studente van Hogeschool Domstad, zien stralen
toen ze aan mensen het Ministerie van Onderwijs
uitlegde hoe de Pabo in Nederland in elkaar steekt.
Dat je als aankomend juf of meester meteen praktijk en theorie aan elkaar koppelt. Daarvan gingen
de gasten echt rechtop zitten, want de Indonesische
Pabo is grotendeels op theorie gestoeld. Later vertelde de directeur-generaal van het ministerie me
wat hij van Tessa’s verhaal het best had onthouden:
“I just want to be a very good teacher.”

Internationalisering en
interculturalisering
In 2008 zijn de diverse onderdelen van het beleid ten
aanzien van internationalisering beschreven. Voorbeelden hiervan zijn: curriculumontwikkeling. studentmobiliteit, docentmobiliteit en subsidiebeleid.
Duidelijk is dat het concept ‘wereldburgerschap’
centrale elementen uit de opleidingsvisie omvat: diversiteit,
maatschappelijke betrokkenheid, duurzaamheid en internationale samenwerking. Ook de katholieke identiteit van
de opleiding komt hierin tot uiting. Internationaliseren (en
dus interculturalisering) wordt daarmee beschouwd als een

“En dan was er een jongen van een school in Overvecht die zei dat hij veel meer gemeen heeft met het
vriendje in Atjeh met wie hij e-mailt, dan hij eerst
dacht. School vinden ze allebei niet altijd leuk, voetballen wel. Dat is waar het bij wereldburgerschap
om draait, toch?”

van de belangrijkste kenmerken in de opleidingsvisie en het
beroepsbeeld. Een integrale en samenhangende plaats in
het curriculum is een belangrijk doel om aan te werken.

Internationalisering en
interculturalisering

de elektronische leeromgeving DomstadNet >>> In 2008 vertrokken 28 studenten naar het buitenland, van wie 6 voor studie en 22 voor stage >>> In 2008 werd de herinrichting en restyling
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De minor op Hogeschool Domstad

Hbo-niveau

Hbo-niveau
Hogeschool Domstad verzorgt een lerarenopleiding op
bachelor niveau en volgt de internationale afspraken over
de eisen die aan Hoger Beroeps Onderwijs gesteld worden
(Dublin descriptoren). Om het gewenste hbo-niveau te
kunnen bereiken, is geïnventariseerd welke algemene
vaardigheden daarvoor nodig zijn. Het gaat dan om vaar-

De minor op Hogeschool Domstad

digheden als: mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid,
werken in teamverband, leervragen en onderzoeksvragen
stellen, brongebruik, pendelen tussen theorie en praktijk en

De minorfase wordt onderverdeeld in vier minoren. Twee

reflecteren.

beroepsminoren zijn verplicht. Daarnaast kan de student twee
profielminoren of trajecten kiezen. In het studiejaar 2008-2009
werden de volgende profielminoren aangeboden:
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•

bewegingsonderwijs

•

schoolontwikkeling en innovatie

•

uitgaan van verschillen

•

cultuur en kunsteducatie

•

internationaal

•

voortgezet onderwijs en het mbo

•

academische basisschool

De minor op Hogeschool Domstad

Hbo-niveau

23

van de Domstad Portal geëffectueerd. De feitelijke implementatie in 2008 zorgde voor een betere herkenbaarheid >>> Leden van het College van Bestuur in 2008: de heer drs. J. H. Morshuis

Competentiegericht opleiden

“Leuk om
de baas te zijn”
De introductiedagen voor eerstejaars op
Hogeschool Domstad organiseren zich niet zelf. De
StudentenRaad steekt er heel veel tijd en energie
in. Een en ander onder leiding van tweede fasestudente voorzitter Anne Doornenbal, die gelukkig
goed kan delegeren. “Al zeg ik nog steeds heel
gemakkelijk: ‘ik doe het wel’.”
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“De StuRa is veel
zichtbaarder geworden”

thuis en vinden de reis te ver. Maar er is nog een leven naast school! Dit jaar mogen studenten tijdens de introductie voor het eerst op school overnachten, in de
gymzaal. Misschien mag dat ook eens bij een feest en wordt het dan wat drukker.
Verder willen we meer activiteiten organiseren samen met docenten, studieloopbaanbegeleiders en studenten. We hopen dat dat komend jaar lukt.”

“We beginnen al in december met het bedenken en
organiseren van een programma. Dat programma is
behoorlijk vol. Drie dagen lang helpen we nieuwe
studenten om hun schoolzaken te regelen en kunnen ze meedoen aan allerlei workshops. Op de
laatste dag doen we een groot spannend spel. Het
draaiboek was eind mei zo goed als af. Anders dan
voorheen hebben we de mentoren er in een vroeg
stadium bij betrokken. Ze weten dus al wat ze moeten doen.”
“De StuRa bestaat al heel lang. Dankzij Sjoerd Verkerk, nu vierde fase, zijn we veel zichtbaarder geworden. Tweeënhalf jaar geleden heeft hij de StuRa
gestructureerd. We hebben een voorzitter, secretaris
en penningmeester, en sinds de zomer van 2008
een eigen lounge. Voorheen was het een lerarenkamer die weinig werd gebruikt. We hebben hem
in de Domstadkleuren paars en groen geschilderd.
Het is heerlijk een plek te hebben waar we kunnen
vergaderen of gewoon wat bij elkaar zitten.“

“Het is leuk om de baas te zijn, al heb ik er eigenlijk weinig tijd voor. Doordat ik
eerst de opleiding tot onderwijsassistente heb gedaan, sta ik al vijf jaar als stagiaire
voor de klas. Nu ben ik begonnen met de Academische Basisschool. Dan ben je
een volwaardig teamlid en blijft er weinig tijd over. Sjoerd heeft ontzettend veel
opgezet. Het is zwaar om dat allemaal in stand te houden. Hij wilde alles zelf
doen, maar ik kan goed delegeren. Al zeg ik misschien toch nog te gemakkelijk:
‘Ik doe het wel.’”

Competentiegericht opleiden
Het curriculum van de lerarenopleiding is gebaseerd op de zeven competenties van
de Stichting Beroepskwaliteit Leraren (SBL). Hiermee garanderen we dat de opleiding
voldoet aan de wettelijk vastgestelde standaarden voor het beroep leraar basisonderwijs.
Bij competentiegericht leren gaat het om kennis, vaardigheden en houding in samenhang. Theorie en praktijk worden voortdurend gekoppeld.
De zeven SBL-competenties zijn vertaald in eindkwalificaties: de ‘Domstadcompetenties’.
Elke competentie is uitgewerkt in twee à drie kernen. Voor iedere kern is vastgelegd wat een

“We organiseren ook twee of drie schoolfeesten, af
en toe samen met de Technische Hogeschool. Daar
zitten veel jongens, bij ons vooral meisjes. Jammer
genoeg is de opkomst laag. Vaak gaan mensen meteen naar huis zodra ze uit zijn, of ze wonen nog

student in elk van de vier opleidingsfasen moet beheersen. Deze beschrijvingen zijn uitgangspunt geweest voor het curriculumontwerp en, onafhankelijk daarvan, de toetsing. In een
matrix is vastgelegd waar alle competenties aan bod komen in programma en toetsing. Er
zijn leerarrangementen ontworpen om studenten de mogelijkheid te geven gericht te werken
aan de kernen. De leerarrangementen werken vanuit leervragen.

Competentiegericht opleiden

(voorzitter tot 1 maart 2008), mevrouw drs. S.H.M. de Wit MPA (voorzitter per 1 mei 2008) en mevrouw drs. G.A. van der Velden-Westervelt (lid / waarnemend voorzitter 1 maart - 1 mei 2008)
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Kunst en cultuur

“De themaweek heeft me
nog enthousiaster gemaakt”
Derdejaars student Dag-Avond variant Mark van
den Aardweg houdt van kunst in het algemeen en
van Keith Haring in het bijzonder. En natuurlijk van
het vak waarvoor hij leert. Toch had hij niet zo’n trek
in de themaweek ‘Kijken is een kunst’. Dat bleek een
verkeerde inschatting.

“Het Van Gogh, het Louvre... de grote, bekende
musea heb ik allemaal wel bezocht. Ik kom graag
in musea, al enige jaren. Dat ik schilderkunst leuk
vind, heb ik zelf ontdekt. Kunst is er thuis niet met
de paplepel ingegoten. Vroeger ging ik gewoon
voor een schilderij staan: vind ik het mooi of lelijk?
Ik heb inmiddels wel verder leren kijken. Nu vraag ik
me af: welke technieken heeft de schilder gebruikt,
wat zou hij ermee bedoelen? Dat er op Hogeschool
Domstad kunstvakken worden gegeven, heeft mijn
belangstelling zeker aangewakkerd.”
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“Met het principe van kaderloos fotograferen zijn
we aan de slag gegaan in groep 4 op de 2e Marnixschool in Utrecht. Ik had foto’s van de klas van internet gehaald. Die herkenden ze meteen: ‘hè meester,
hoe kom je daaraan?’ De foto’s hebben we als puzzelstukjes aan elkaar geplakt. Zo konden we onder
meer de begrippen en deel en geheel uitleggen.
De kinderen kregen de opdracht om een deel van
het schoolplein te tekenen met wasco en ecoline.
De kunstwerken hebben we samengevoegd tot een
kaderloze weergave van het schoolplein. Het eindresultaat was te zien op een tentoonstelling, waar de
kinderen met hun ouders alle kunst kwamen bekijken. Ook Bob Karhof was er.”

k
o
o
“Er zijn zó veel
invalshoeken te
bedenken”

“De themaweek Kijken is een Kunst werd aangekondigd en ik dacht vooral: wat hebben ze nu weer
bedacht? Dat komt: we kampten nog met de naweeën van het nieuwe curriculum en dat had zijn
weerslag op de sfeer op school. Toen we eenmaal in
de studio van fotograaf Bob Karhof waren geweest
en met vieren begonnen met het ontwerp van onze
gastles, werd het heel leuk. Karhof maakt foto’s
zonder kader. Hij gebruikt daarvoor een speciale camera die hij zelf heeft gemaakt. Van zijn foto’s stelt
hij beeldenreeksen samen. Zo wil hij weergeven hoe
hij de plaats en tijd ervoer.”

“Ik vind de expressievakken enorm leuk. Spannend
om kinderen te stimuleren in de ontwikkeling van
hun creativiteit en zelf ook continue creatief te zijn.
Er zijn zó veel invalshoeken te bedenken, zeker als je
vakoverstijgend werkt. De themaweek heeft me nog
enthousiaster gemaakt. Ik had niet verwacht dat je
met kinderen van acht, negen kunt kunstbeschouwen. En het lukte ons zo’n ingewikkeld concept als
kaderloze fotografie terug te brengen tot het niveau
van de kinderen. Dat was een kick.”

“Ik vind de
expressievakken
enorm leuk”

Kunst en cultuur
Binnen het vernieuwingstraject van Hogeschool
Domstad krijgt het uitgangspunt van de leerkracht als
cultuur(over)drager vorm door onder meer versterking
en borging van cultuureducatie in de competentiematrix
voor de major- en de minorfase en de explicitering van
de beroepsrollen. Het aanbod in de majorfase is met
ingang van studiejaar 2007-2008 ondergebracht in
speciale Domstad themaweken en de Inspiratiedag in
december.
Voorbeelden van kunst- en cultuurpraktijken waarin partnerschap afgelopen jaar tot uitdrukking kwam, zijn samenwerkingsverbanden met:
•

stichting ‘Het Wilde Westen’

•

theatergezelschap ‘het filiaal’

•

intercultureel mondiaal centrum COS
(Centrum voor Ontwikkeling Samenwerking)

•

museumcafé in de wijk Lombok

•

techniekmuseum in Delft

•

cultureel centrum ‘Parnassos’.

Kunst en cultuur
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>>> De afdeling onderwijsondersteuning ondersteunt studenten, docenten en management op onderwijskundige terreinen >>> Het studentendecanaat van Hogeschool Domstad bestaat uit twee

De opleidingstrajecten
De opleidingstrajecten

“Dit was een
onbelopen veld”

Hogeschool Domstad biedt studenten de volgende
trajecten aan:
•

vierjarig Dag variant

•

vierjarige Dag-Avond variant

•

deeltijdopleiding (de Twee+ variant)

•

traject Academische basisschool.

Dat Simone van Dijk een echte teamspeler is,
wist de fanatieke volleybalspeelster al. Ook de
rol van aanvoerder gaat haar goed af, ontdekte
ze afgelopen jaar als projectleider Academische
Lerarenopleiding Basisonderwijs. “Ik heb een
mooie weg afgelegd.”

In de eerste helft van de fase opleidingsbekwaam (eerste
jaar) van de opleiding is er een speciaal programma voor
onderwijsassistenten.

Diversiteit is belangrijk
Hogeschool Domstad optimaliseerde 2008 de aansluiting vo-hbo en mbo-hbo. Er werd werk gemaakt van
de verbetering van de doorlopende leerlijnen, onder
meer door het aanbieden van voortrajecten voor mbostudenten.
Hogeschool Domstad maakt deel uit van het regionale
netwerk mbo-hbo. Samen met ROC Midden-Nederland en
Instituut Theo Thijssen neemt Hogeschool Domstad deel
aan het onderzoek waarin de verbetering van de doorstoom van mbo naar hbo centraal staat.
Hogeschool Domstad en Marnix Academie dienden in
2008 gezamenlijk een aanvraag bij het Siriusprogramma
in het kader van het project “Excellentie in het hoger onderwijs”. Het ministerie beoordeelde deze projectaanvraag
als ‘veelbelovend’. Na de zomer werd een projectteam
geïnstalleerd dat aan de slag ging met de ontwikkeling van
het traject. Dit team werkt samen met de partners van de
‘Academische basisschool’.
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Diversiteit is belangrijk

in

“Het resultaat staat.
In september gaan
we van start”

“In 2001 ben ik bij Hogeschool Domstad begonnen als
opleidingsdocent bewegingsonderwijs. Les geef ik inmiddels bijna niet meer. De afgelopen jaren heb ik me vooral
beziggehouden met alle ontwikkelingen rond de academische basisschool. Toen Ada van der Velden me in september
2008 vroeg om projectleider te worden, dacht ik: poe, dat
is best een klus. En meteen daarna: wel een héél leuke!
Ik heb de opdracht aangenomen op voorwaarde dat de
nieuwe opleiding goed zou passen binnen het curriculum
van Hogeschool Domstad. Dat is namelijk een uitstekend
opleidingsprogramma, waaraan wij heel goed met de plus
van onderzoek konden aansluiten.”

“Ik speel al 25 jaar volleybal, dus teamspel is me niet
vreemd. Bij een project als dit is het net als in de sport: in
een succesvol team heeft iedereen zijn eigen rol die past
bij zijn kwaliteiten. Zelf kan ik mensen motiveren en zet ik
graag beleid en de grote lijnen uit, maar ben ik niet zo van
de uitvoering. Daarover heb ik natuurlijk wel nagedacht
toen ik het projectteam samenstelde. De keuze heeft goed
uitgepakt, we vulden elkaar mooi aan. Mooi om te zien. We
hebben in een paar maanden veel werk verzet. Ik heb het
team bewust regelmatig laten vrijroosteren, zodat we hele
dagen bij elkaar konden zitten om flinke stappen vooruit te
zetten. De eerste weken vond ik het trouwens best spannend, want ervaring als projectleider had ik niet. En dit was
zo’n onbelopen veld. Als je een nieuwe opleiding vanaf de
grond gaat opbouwen, liggen alle richtingen open. Toen
we de taken hadden verdeeld en echt aan het werk gingen,
werd het beetje bij beetje helderder welk pad we zouden
kiezen. Iedereen kreeg daar energie van. Uiteindelijk ben ik
blij met hoe ik het er als projectleider vanaf heb gebracht.
Ik heb verschillende functies gehad, de afgelopen acht jaar.
Als ik daarop terugkijk, vind ik dat een mooie weg heb afgelegd.”
“Het resultaat staat. In september 2009 gaan we van start,
hopelijk met veel studenten. We zijn erg nieuwsgierig naar
hun indrukken en ervaringen. Want wij kunnen wel vinden
dat we de mooiste Academische Lerarenopleiding Basisonderwijs van Nederland aanbieden, uiteindelijk telt wat zij
daarvan vinden. Dat is de maatstaf.”

29

decanen en is er voor ‘studieproblemen niet voortkomend uit de studie’ >>> In 2008 startte een revisie van het curriculum met als projectplan ‘Kwaliteit en Innovatie’ >>> De afdeling Post-

Bestuurlijke organisatie

“Ze vinden me streng.
Ben ik ook”

2008

Bestuurlijke organisatie

“Ik blijf er nuchter onder”

Naast de lerarenopleiding basisonderwijs exploiteert Hogeschool Domstad een Cursusen vergadercentrum. Dit centrum is afgesplitst van de hogeschool en ondergebracht in de
“Hogeschool Domstad Facilitaire Zaken B.V.”.
De Stichting Hogeschool Domstad en Hogeschool Domstad Facilitaire Zaken B.V. worden
bestuurd en beheerd door het tweehoofdige College van Bestuur.
De Raad van Toezicht houdt toezicht op het gevoerde beleid. De relatie tussen de

81 jaar is hij en niet van plan te stoppen met werken.
Conciërge Cees Maarseveen klautert nog met
gemak op het dak van de garage achter school.
“Waarom zou ik achter de geraniums gaan zitten?”

“Ik ben heus geen makkelijke. Ze vinden me streng.
Ben ik ook. Als ik een paar voeten op een stoel zie,
dan zeg ik er meteen wat van. Iemand die afval op
de grond gooit, krijgt het ook te horen. Dan zeg
ik: ‘moet jij straks voor de klas het goede voorbeeld
geven?’ Mijn vrouw maakte het in de tram een keer
mee dat studenten hier voor de deur uitstapten en
zich hardop afvroegen wie er die dag dienst zou
hebben. ‘Als het maar niet weer die strenge Cees
is.’ Die meiden kennen mijn vrouw niet allemaal van
gezicht. Nou, die kon er hartelijk om lachen.”

Raad van Toezicht en het College van Bestuur is geformaliseerd in de statuten en bestuursreglement, conform de branchecode Governance (HBO-Raad).

Organisatiestructuur
In de organisatie- en communicatiestructuur zijn de
opleidingsmanagers verantwoordelijk voor de aansturing van de onderwijsteams (major en minor). Zij worden
daarbij ondersteund door coördinatoren en voorzitters

“Waarom zou ik
achter de geraniums
gaan zitten?”
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“Mijn tweede thuis wil ik het niet noemen, maar ik
ben bijna dagelijks op Hogeschool Domstad. Mijn
vrouw zegt wel eens: ‘je bent meer daar dan bij mij.’
We hebben een prima huwelijk, hoor, al 52 jaar. Ik
kan alleen niet goed stilzitten. Dat is de aard van het
beestje.”
“Als ik avonddienst heb, komt mijn vrouw altijd
even langs voor een bakje koffie. We wonen namelijk recht tegenover school. Toen dit gebouw werd
neergezet, stond ik vaak op het balkon te kijken

naar de vorderingen. Op een dag vroeg de aannemer of ik tijdens de bouwvak een oogje in het zeil
wilde houden. Van het een kwam het ander en zo
ben ik er zestien, zeventien jaar geleden ingerold.”

“Ik vind: als je ergens schik in hebt, dan moet je dat
blijven doen. En ik voel me nog zo goed, waarom
zou ik achter de geraniums gaan zitten? Ik wil blijven werken tot het echt niet meer gaat. Ik klim gerust nog op het dak van de garage om de bladerboel
weg te vegen. Dan staan ze beneden te roepen:
‘Cees, Cees, zou je dat nou wel doen?’”

“Op Hogeschool Domstad kennen ze me allemaal.
Omgekeerd is dat ook zo. De school is enorm gegroeid sinds ik er zo’n 17 jaar geleden kwam werken, maar het blijft een kleine gemeenschap. Studenten hebben weliswaar een nummer, ze zijn het
niet.”

“Of er nog bijzondere dingen zijn gebeurd in 2008?
Volgens mij was het een jaar als alle andere jaren. Al
ben ik wel 80 geworden. ’s Morgens stond de hele
club van Hogeschool Domstad onder ons balkon te
zingen. Bijzonder? Ach, ik blijf er nuchter onder. Ik
vind niet zo snel iets gek.”

van leergebieden. De managers zijn in nauwe samenwerking met hen verantwoordelijk voor de inhoudelijke
aansturing van het onderwijs en de onderwijsinnovatie.
Voor de afdeling Post-HBO is een manager verantwoordelijk voor de afgesproken resultaten. Dat geldt ook
voor de manager van de Hogeschool Domstad Facilitaire
Zaken B.V. De afspraken tussen het College van Bestuur
en de managers zijn in het jaar 2008 vastgelegd in de
jaarplannen.
De afdeling Post-HBO en Hogeschool Domstad
Facilitaire Zaken B.V. genereren hun financiële middelen uit
externe gelden uit de markt. Hogeschool Domstad hanteert
een strikte scheiding tussen publieke en private middelen.
Ook het toezicht is daarop ingericht.

Organisatiestructuur

HBO verzorgde opleidingstrajecten op het gebied van management, zorgverbreding en specifieke vakgebieden binnen het primair onderwijs >>> Eind 2008: 100 medewerkers verbonden aan

31

Godsdienst/Levensbeschouwing

“Het antwoord van de
rabbijn vond ik echt mooi”

een vorm van verwerking is, dat hij wil laten zien
wat er gebeurt in een oorlog en wat dat voor een
kind kan betekenen. Hij praatte er ruim een half
uur over. Voor sommigen te lang, maar ik vond het
echt mooi. Het liefst had ik hem meteen uitgenodigd om naar mijn stageklas te komen, een groep
zes in Amersfoort. Ik denk alleen dat hij daar geen
tijd voor heeft.”

Eén vraag voor rabbijn Awraham Soetendorp
brandde eerstejaars Wouter van Schagen tijdens
de inspiratiedag ‘De leraar als wereldburger’ op
de lippen. Het antwoord van de rabbijn duurde
meer dan een half uur. “Voor mij is dat de meest
indrukwekkende herinnering aan de inspiratiedag.”

“Door zijn verhalen moest ik denken aan de Thaise
en Birmese kinderen in een zomerkamp waar ik vorig jaar les gaf. Dat kamp werd georganiseerd door
de Thai Child Development Foundation, een goed
doel voor heel arme Thaise stadskinderen en Birmese vluchtelingetjes. Ze waren ontzettend blij dat ze
iets konden leren en ook eens leuke dingen konden
doen. De Birmese kinderen nog meer dan de Thaise,
want zij waren illegaal in het land en voortdurend
op hun hoede. De lessen waren daarom altijd binnen. Wat me het meest is bijgebleven waren de
ouders, die al een kwartier voor het einde van de
lesdag klaarstonden om hun kinderen op te halen.
Altijd bang dat er iets met ze zou gebeuren.”

op Hogeschool Domstad

”Praten is een vorm
van verwerking”

Akte van bekwaamheid

De major

Uit de diverse gesprekken met het werkveld en stu-

In de majorfase wordt het onderwijsaanbod georgani-

denten blijkt dat zij hechten aan het behalen van de

seerd in thema’s.

katholieke Akte van bekwaamheid Godsdienst/Levens-

Fase opleidingsbekwaam:

beschouwing. In 2008 behaalden 98 studenten deze

•

Thema 1 - Oriëntatie en samenwerken

akte. Studenten verwachten een verdiepend effect van

•

Thema 2 - Werken aan ontwikkeling van kinderen

de interreligieuze dialoog. Zij vinden het belangrijk dat

•

Thema 3 - Lesgeven en begeleiden

dit een plek krijgt in de opleiding.

•

Thema 4 - Ontwikkelen van een krachtige leeromgeving

Godsdienst/Levensbeschouwing

In 2008 zijn inspirerende activiteiten voor studenten

op Hogeschool Domstad

De onderwijsassistenten krijgen in thema 1 en 2 een enigs-

voorbereid voor het voorjaar van 2009. Voorbeelden hier-

zins afwijkend aanbod.

van zijn: de kloosterweken, een bezoek aan Taizé en een

Fase beroepstakenbekwaam:

werkbezoek aan moskeeën.

•

Thema 5 - Werken aan de ontwikkeling van kinderen in
de bovenbouw
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van

“‘Heel veel mensen zullen die vraag in gedachten
hebben, maar jij spreekt hem uit. Daar ben ik blij
om’, zei de rabbijn tegen me. Hij had in zijn inleiding
allerlei verhalen verteld, en dat deed hij heel mooi.
Ook over zijn ouders, die hij beiden verloor tijdens
de Tweede Wereldoorlog. Het was goed te merken
dat het hem erg aangreep. Nog steeds, meer dan
vijftig jaar later! Ik wilde van hem weten of hij het
niet lastig vond om dat telkens opnieuw te vertellen.
Zijn antwoord kwam er op neer dat het voor hem

“Mijn stage is op een erg leuke school met kinderen
met veel verschillende achtergronden. Van onderlinge discriminatie merk ik niets. Op een van mijn
vorige scholen, tijdens mijn opleiding tot onderwijsassistent, bleek dat wel een probleem te zijn, maar
dan vooral buiten schooltijd. Werkgroepen in de
wijk en op school waren ermee bezig. Ik vind het belangrijk om met kinderen te praten over respect voor
verschillen tussen mensen en over oorlog en vrede.
Als dat op het journaal is geweest bijvoorbeeld. Dat
is voor hen ook een manier om het nieuws te verwerken, denk ik.”

Akte van bekwaamheid
Godsdienst/Levensbeschouwing

•

Thema 6 - Werken in een krachtige leeromgeving

•

Thema 7 - Spel als start van ontwikkeling

•

Thema 8 - Samenwerken in een krachtige leeromgeving

De major

op Hogeschool Domstad
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Hogeschool Domstad >>> Met 80% van de medewerkers werd een R&O-gesprek gevoerd. Met de overige 20% werd een beoordelings- of evaluatiegesprek gehouden >>> >>> Hogeschool Domstad is

Externe beoordelingen

“Leuk om een heel
schooljaar je eigen klas
te hebben”

Lesley Holzapfel staat sinds
september 2008 voor groep
5 van Openbare Basisschool
Ridderspoor in Houten.
Gemakkelijk was het eerste jaar
niet altijd voor de jonge meester,
maar de klas werd wel zíjn klas.
“Ik ben open. Dat zien en voelen
de kinderen.”

“Mijn keuze voor de Pabo was niet echt uit overtuiging. Mensen helpen en ondersteunen, in die richting zocht ik een studie na de middelbare school.
Maar na mijn tweede stage viel het kwartje: dit is
wat ik écht wil. Prachtig om kinderen te zien groeien. De energie die je er als leerkracht in stopt, die
komt er ook weer uit. ‘Beste meester, dankjewel.
Dankzij jou kan ik beter rekenen.’ Dat schreef een
jongen in mijn vriendenboekje toen ik afscheid nam
na een stage.”

“De eerste schooldag vond ik razend spannend. Ik
had er die nacht slecht van geslapen. Maar toen de
klas binnenkwam en ik mezelf hoorde zeggen ‘ik
ben meester Lesley’ was het over. Nu heb ik ervaren
hoe het is om een heel schooljaar je eigen groep te
hebben. Het mooie is dat ik niet alleen kan zaaien,
maar ook oogsten. Ik heb ook veel meer zicht op het
effect van wat ik allemaal doe in de klas. Het was
zeker niet altijd gemakkelijk. Er zit een jongen in de

“Ik zie de kinderen
groeien”

klas met ADHD en soms weet ik gewoon even niet
hoe ik het best met hem kan omgaan. Daarvoor zou
op Hogeschool Domstad meer aandacht moeten
zijn, vind ik. Over leer- en gedragsstoornissen had
ik graag een extra module gehad. Gelukkig heb ik
twee geweldige, ervaren begeleiders bij wie ik vaak
aanklop. Laatst nog heb ik overlegd hoe ik mijn leescircuit kan verbeteren.”

Externe beoordelingen
In 2008 voerde CHOICE in opdracht van de overheid de Nationale
Studenten Enquête uit. De resultaten en studentoordelen worden
verwerkt in de jaarlijkse keuzegids Hoger Onderwijs. Deze gids
is samengesteld door een onafhankelijke redactie bij het Hoger
Onderwijs. De gids bevat systematische kwaliteitsvergelijking van
verwante opleidingen in het Hoger Onderwijs. In de keuzegids

“Ik ben open. Dat ziet en voelt de klas. Kinderen
laten daardoor ook veel van zichzelf zien. Een meisje
dat aan het begin van het schooljaar nog heel stilletjes was, maakt nu grapjes met andere kinderen.
Ze komt naar me toe met hele verhalen over haar
konijn. De klas is de afgelopen maanden míjn klas
geworden.”
“Op Hogeschool Domstad heb ik het hartstikke gezellig gehad. Dat begon al met kamp. Een aantal
vriendinnen zie ik nog steeds. Komend studiejaar
ben ik trouwens terug op Hogeschool Domstad. Ik
heb me ingeschreven voor het traject vakleerkracht
bewegingsonderwijs. Mijn werk vind ik heerlijk,
maar ik heb ook veel zin om weer te gaan studeren.
En om iedereen weer te zien.”

staat Hogeschool Domstad vermeld als beste pabo in Utrecht.
Uit de tekst:
Pabo’s in het midden van het land
Met alleen al drie pabo’s in Utrecht en (drie in) Zwolle, is er ook in
het midden van het land volop keus. In Utrecht doet de Domstadpabo het beter dan de twee overige pabo’s. Dit komt onder
andere door de contacttijden en de faciliteiten op Domstad.

Vooruitblik op 2009
2009 staat in het teken van de reorganisatie van Hogeschool Domstad. Met de
reorganisatienota ‘Klaar voor elke toekomst’ stelt het College van Bestuur zich de
opdracht om een passend pakket van maatregelen te treffen om de continuïteit van
Hogeschool Domstad te waarborgen. Uitgangspunt is dat het onderwijsconcept en het
geaccrediteerde curriculum niet aan substantiële verandering onderhevig zijn en conform
de basisvereisten moeten worden uitgevoerd.
Daarnaast heeft Hogeschool Domstad voor 2009 vier belangrijke doelstellingen:
•
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“De eerste schooldag
vond ik razend spannend”

Het aantrekken van nieuwe doelgroepen.

•

Een goed marketingbeleid om Hogeschool Domstad beter te profileren.

•

Een goede, op maat gesneden opleiding voor alle studenten, in samenwerking met partners.

•

Een goede bedrijfsvoering en optimale voorzieningen.

Deze vier doelstellingen staan niet op zichzelf, maar staan allemaal in dienst van een belangrijk hoofddoel: het werven van nieuwe studenten.

Vooruitblik op 2009

aangesloten op Studielink >>> In 2008 startte een laptoppilot voor docenten. Doel is het opdoen van ervaring met het gebruik van een persoonlijke laptop door docenten in het kader van

35

Personeelsformatie
Categorie/fte			
Onderwijs en ondersteuning
Kennis en ontwikkeling

OP		
52,27
1,20

NOP

Totaal fte

12,46

64,73

0,30

1,50

Bedrijfsvoering			

-		

18,26		

18,26

Post-HBO				

-		

4,01		

4,01

Totaal				 53,47		 35,03		 88,50
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voorbereiding, lesuitvoering en studentbegeleiding >>> De alumniwerkgroep organiseerde thematische bijeenkomsten, een gemeenschappelijke ontmoeting van startbekwame leraren waarbij
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Financieel verslag 2008
Geconsolideerde balans per 31 december 2008

Financieel verslag 2008

Activa		

31-12-2008		

31-12-2007

Vaste activa

					

2007

2008

Solvabiliteit			

27,68

28,38

Liquiditeit				

1,14

1,71

-3,04

5,04

Ruimtebehoefte (m2)		

2007

2008

Het geconsolideerde resultaat over 2008 na belastingen komt uit op € 404.800 tegen

Van het resultaat komt € 135.500 voor rekening van

een begroot resultaat van € 808.000. Het lagere resultaat wordt veroorzaakt door de

het Cursus- en vergadercentrum (vóór belastingen). Dat

Vlottende activa

reorganisatievoorziening die in 2008 moest worden gevormd van € 923.000. Zonder

blijft onder de ambitieuze € 164.200 die begroot was, maar

1.4 Voorraden

voorziening zou het begrote resultaat dus ruim zijn behaald.

is bijna het dubbele van 2007. Dat laatste komt voor een

1.5 Vorderingen

belangrijk deel doordat in 2008 voor het eerst met de vol-

1.7 Liquide middelen

ledige capaciteit van de dependance kon worden gewerkt.

Totaal activa		

11.340.895		

10.428.486

					

6.478

7.237

Passiva		

31-12-2008		

31-12-2007

Investeringen			

2007

2008

443

501

In 2008 werd tevens een nieuwe voorziening gevormd voor

Van negatieve effecten van de kredietcrisis is vooralsnog

toekomstige jubileumuitkeringen. Deze voorziening werd

(ook niet in het 1e kwartaal van 2009) geen sprake. De lichte

als stelselwijziging direct uit het eigen vermogen gevormd

daling van de omzet wordt ruimschoots gecompenseerd

per 31-12-2007.

door een laag kostenniveau.

Het resultaat 2008 zorgt ervoor dat het eigen vermogen,

1.2 Materiële vaste activa

7.401.297		

7.636.368

Rentabiliteit
12.665

11.257

834.786

722.909

3.092.146

2.057.952

2.1 Eigen vermogen

3.218.061

afgerond op € 1.000

Verdeeld over:

2.813.258

2.3 Voorzieningen

1.297.270

512.738

Gebouwen			

23%

1%

ondanks de getroffen reorganisatievoorziening, kan

Vooruitblik

2.4 Langlopende schulden

4.523.611

4.651.456

toenemen tot € 3.218.100 waardoor de solvabiliteit zich

De teruglopende instroom leidde tot de noodzaak te reor-

2.5 Kortlopende schulden

2.301.954

2.451.033

Inventaris en apparatuur
Stichting Hogeschool Domstad

56%

95%

stabiliseert op een acceptabele 28,4%. Van het resultaat

ganiseren, met het oog op de problematische positie vanaf

Totaal passiva		

Inventaris en apparatuur
Facilitaire Zaken BV			

21%

4%

2008 is een bedrag van € 227.800 (resultaten van het

2010. Het reorganisatieplan voorziet in een personeels-

Cursus- en vergadercentrum en van de Post-HBO-activiteiten)

reductie met ongeveer 20 fte. In de begroting 2009 wordt

toegevoegd aan de bestemmingsreserve private middelen.

deze reductie voorzien deels per 1 september 2009, deels

In deze bestemmingsreserve private middelen is ook opge-

per eind 2009. Het gevolg is dat de begroting 2009 een

nomen het cumulatieve resultaat van de activiteiten van het

positief resultaat vertoont. Ten tijde van het opmaken van de

Cursus- en vergadercentrum, zoals dat tot uitdrukking komt

jaarrekening 2008 is deze doelstelling voor een belangrijk

			

in de enkelvoudige balans van de Beheer B.V.

deel behaald.

Baten uit rijksbijdrage en collegegeld 9.215.975

6.631.184

baten uit eigen inkomsten

3.050.300

3.155.660

resultaat. Medio 2008 werd geconcludeerd dat de lagere

Totaal baten		

12.266.275		

studenteninstroom op termijn tot problemen zou leiden.

Personeelslasten

8.053.439

7.121.087

Daarom werd besloten tot een strakker financieel beleid.

Exploitatie en huisvesting

2.854.696

2020.697

Afgezien van de gevormde reorganisatievoorziening werd

Afschrijvingen

735.974

744.556

op personele lasten een bezuiniging gerealiseerd van bijna

Financiële baten en lasten

190.261		

€ 350.000 en op materiële lasten een bezuiniging van rond

Totaal lasten		

11.834.369		

10.086.157

de € 200.000. Vergeleken met 2007 was het kostenniveau

Exploitatie resultaat		

431.906		

-299.313

Het initieel onderwijs draagt € 177.000 bij aan het

De financiële gegevens
zijn gebaseerd op
gegevens per 31
december 2008.

11.340.895		

10.428.486

2008		

2007

Jaarrekening 2008

9.786.844

199.817

(afgezien opnieuw van de invloed van voorzieningen) stabiel.
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Financieel verslag 2008

reflectie en praktijkervaring werden gedeeld. Ook waren er theoretische bijeenkomsten, waarbij kennis werd gekoppeld aan praktijk >>> Een uitgebreide wervingscampagne ondersteunde de
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Onderwijsresultaten

Organisatiestructuur Hogeschool Domstad

De studentgegevens zijn gebaseerd op gegevens per 1 oktober 2008.

Instroom naar vooropleiding		

2007		

2008

						

aantal

aantal

VWO

25

HAVO
MBO

%

RvT

14

158

49,2

113

46,9

92

28,7

86

35,7

Anders

15

4,7

13

5,4

HBO/WO

21

9,7

15

6,2

Totaal					

321

241

Ingeschreven studenten			

2007

2008

Aantal					

1.046

886

CvB

MR/OC/EC

7,8

Secr. CvB

5,8

STIP/OO
WPL
SLS

M

M

M

M

major

minor

P-HBO

C&VC

FC
FC
FC

FC
FC
FC

LG

Rendement 				 06–07 07–08

LG

LG

LG

LG

CTR
FIN
PZ
FAC
PR/C
ICT
KZ/AC

LG

Colofon
2008 Verslag is een uitgave van Hogeschool Domstad

Aantal gediplomeerden			

216

221

Verblijfsduur gediplomeerden (jaren)		

4,0

3,9

Aantal uitvallers				

204

177

Teksten: Annemieke Lenssinck

Verblijfsduur uitvallers (jaren)			

1,4

1,4

Aan dit verslag werkten mee:

onderwijs
ondersteuning

organisatie
ondersteuning

Brigitte de Muinck-Tuma, Wilmie Geurtjens, Victor Koppelmans

Verklaring afkortingen
CvB
CTR
C&VC
EC
FAC
FC
FIN
ICT
KZ/AC
LG
M
MR

College van Bestuur
Controller
Cursus- en vergadercentrum
Examencommissie
Facilitaire zaken
Fasecoördinatoren
Afdeling financiële administratie
Informatie en communicatie technologie
Beleidsmedewerker kwaliteit & accreditatie
Leergebied
Manager
Medezeggenschapsraad
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verschillende voorlichtings- en wervingsactiviteiten.

Concept: Diezijnvaardig, Annemieke Lenssinck

Fotografie: Ray Edgar, www.rayedgar.com
OC
MR Commissie Opleiden
P-HBO Afdeling Post-HBO
PR/C
Afdeling PR & Communicatie
PZ
Afdeling personeelszaken
RvT
Raad van Toezicht
Secr. CvB Secretariaat College van Bestuur
SLS
Studielandschap
STIP/OO Studenteninformatiepunt/onderwijsondersteuning
WPL
Centrum voor Werkplekleren
De hoofden Onderwijsondersteuning en Financiën leggen
verantwoording af aan de controller.

Vormgeving: Diezijnvaardig
Druk: Drukwerkconsultancy
Utrecht, juni 2009
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