
  

 

 

ACTIVITEITENPLAN  

 2 0 1 8 - 2 0 1 9  

 

September 2018 
 

Mw. drs. E.J. van Dijk 

Dhr. A.J. Dekker 

Mw. J.L. de Wolf-Roebers 

 



A c t i v i t e i t e n p l a n  E v a n g e l i s c h e  H o g e s c h o o l  2 0 1 8 - 2 0 1 9  

 

2 

 

 

  



A c t i v i t e i t e n p l a n  E v a n g e l i s c h e  H o g e s c h o o l  2 0 1 8 - 2 0 1 9  

3 

 

 

INHOUDSOPGAVE 

 Inleiding ...........................................................................................................................4 

 Onderwijs .........................................................................................................................5 

2.1 Onderwijs algemeen ........................................................................................... 5 

2.2 Reflectie activiteiten 2017-2018 EH-Basisjaar ..................................................... 5 

2.3 Plannen 2018 - 2019 – EH Basisjaar ................................................................... 8 

2.4 Reflectie activiteiten 2017-2018 EH-Traject ........................................................10 

2.5 Plannen 2018-2019 EH-Traject ..........................................................................10 

 Organisatieontwikkeling ................................................................................................. 12 

3.1 Reflectie - activiteiten 2017-2018 .......................................................................12 

3.2 Plannen 2018-2019 ............................................................................................14 

 Communicatiestrategie .................................................................................................. 17 

4.1 Reflectie activiteiten 2017-2018 .........................................................................17 

4.2 Plannen voor beleidsjaar 2018-2019 ..................................................................19 

 Imago en naamsbekendheid .......................................................................................... 23 

5.1 Reflectie activiteiten 2017-2018 en plannen voor 2018-2019 .............................23 

5.2 Plannen voor beleidsjaar 2018-2019 ..................................................................23 

 Fondswerving ................................................................................................................ 26 

6.1 Reflectie activiteiten 2017-2018 .........................................................................26 

6.2 Plannen voor beleidsjaar 2018-2019 ..................................................................27 

 Begroting ....................................................................................................................... 29 

 De belangrijkste voornemens 2018-2019 ....................................................................... 30 

Bijlage A – Organogram ....................................................................................................... 32 

Bijlage B – Meerjarenbegroting ............................................................................................ 33 

  



A c t i v i t e i t e n p l a n  E v a n g e l i s c h e  H o g e s c h o o l  2 0 1 8 - 2 0 1 9  

 

4 

 

 

 Inleiding 

 

Dit activiteitenplan voor het studiejaar 2018-2019 bouwt voort op ons Beleidsplan en ons 

Visiedocument. Het gaat uit van de (onderwijs)visie die daarin is verwoord en werkt de 

doelstellingen uit die zijn gegeven voor het komende jaar. 

 
We hopen met onze activiteiten wat in te kunnen zetten op toename van het aantal studenten. 

Het is meer dan ooit relevant om goed voorbereid aan een studie in het hoger onderwijs te 

beginnen. Studievertraging oplopen in het reguliere onderwijs heeft in de meeste gevallen 

financieel meer consequenties dan het volgen van het Basisjaar. Bovendien is het zo dat voor 

het Basisjaar veel ouders een financiële investering doen. Voor studenten gaat de ‘teller’ dan 

pas lopen als zij gaan lenen voor hun vervolgstudie. 

 
We zijn benieuwd of economische groei gevolgen zal hebben voor giftgedrag van donateurs en 

bedrijfsleven. 

 

De maatschappelijke ontwikkelingen maken de weg richting volwassenheid er niet 

gemakkelijker op. Die trend pleit alleen maar voor meer ruimte voor vorming en toerusting en 

derhalve voor het volgen van een van onze opleidingen. 

We hopen ook komend cursusjaar alert te zijn op alle ontwikkelingen om ons heen en daar waar 

mogelijk op te anticiperen. 

 
Nu eerst onze terugblik op het afgelopen jaar en onze voornemens voor 2018-2019. 
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 Onderwijs 

2.1 Onderwijs algemeen 

Onderzoek meerwaarde tussenjaren 
Het afgelopen jaar zijn er nog enkele bijeenkomsten geweest, georganiseerd vanuit de 

denktank ‘tussenjaren’. We zijn er niet altijd bij geweest en we hebben ook de indruk dat 

participatie voor ons nog steeds niet veel toegevoegde waarde heeft. Als EH zijn we al veel 

verder dan de nieuwe, prille initiatieven en we zijn ook wel een buitenbeentje in het gezelschap, 

gezien onze identiteit en de inhoud van onze programma’s. We zijn echter nog niet afgehaakt. 

We zullen zien wat verdere ontwikkelingen kunnen brengen. 

 
Vertrouwenspersoon 
De EH kent al geruime tijd een vertrouwenspersoon voor studenten. Het komende jaar willen 

we overgaan tot het benoemen van een vertrouwenspersoon voor medewerkers. Daartoe zal 

een protocol vastgesteld worden waarna een en ander in gang gezet kan worden (zoals 

beschreven in het protocol). We zullen de medewerkers hiervan op de hoogte stellen. 

2.2 Reflectie activiteiten 2017-2018 EH-Basisjaar 

De voorgenomen activiteiten waren:   

 

1. Verdere uitwerking nota ‘Echtheid, weerbaarheid en vrijheid’   
2. Verdieping aanpak studiehouding 
3. Doorontwikkeling proces studiekeus 
4. Differentiatie U en H 
5. Aanpak werkdruk tutoren en begeleiding medewerkers 

 

2.2.1 Verdere uitwerking nota ‘ Echtheid, weerbaarheid en vrijheid’  

In seizoen 2017-2018 zijn we als tutoren en staf bezig geweest met deze nota en dit thema. Het 

heeft de aandacht gehad op de studiemomenten in het tutorberaad. Iedere tutor heeft zijn of 

haar eigen sterke kanten en valkuilen benoemd en samen hebben we besproken waar 

persoonlijke drives liggen. Er staat nog een denksessie op de agenda. Hoe kunnen we in het 

tutoraat bijdragen aan groei in weerbaarheid van de studenten? 

 

In februari 2018 hebben we de zgn. weerbaarheidsweek gehouden met studenten en deze 

vond plaats op Helvoirt. Studenten verwachten in zo’n week veel fysieke inspanningen. Wij 

proberen uit te leggen dat weerbaarheid dat ook is, maar dat het vooral ook breder is. Het heeft 

ook een geestelijke en psychosociale component. Daarom houden we in zo’n week bijvoorbeeld 

ook bezinningen en stiltemomenten. Het programma is onlangs geëvalueerd en behoeft 

doorontwikkeling: studenten mogen nog meer linken leren leggen tussen deze week en 

weerbaarheid en de verantwoordelijkheid die zij daarin zelf moeten nemen. 

 

We vinden het zorgelijk dat er in het voorjaar (2018) nog steeds studenten zijn die nauwelijks 

inbreng in de groep hebben, opzien tegen reflecteren en geen feedback geven. 

We zeggen wel eens dat studenten ‘van steeds verder weg moeten komen’. Ze hebben soms 

nog maar weinig tegenslag in hun leven ervaren en zijn daar niet mee vertrouwd. Als er dan wel 
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tegenslag is (in bijvoorbeeld negatieve feedback), dan heeft dat direct veel impact. Over 

weerbaarheid gesproken… 

Voor blok 4 staat het thema apologetiek / getuige zijn op de rol. Dit moet nog uitgevoerd 

worden. We leggen daarin meer accent op achtergronden en het waarom van apologetiek en 

op het daadwerkelijk oefenen met contact maken, gesprekken voeren en reacties geven.  

 

In het kader van weerbaarheid hebben we het lint ‘presenteren’ aangescherpt. Studenten  

moesten in december allemaal een eindpresentatie houden voor een groter publiek en kregen  

daarbij feedback van andere docenten, en dus niet alleen van hun eigen docent voor dit lint. 

 

Eind januari hebben we een detox-experiment gehouden. Er deden ca. 25 studenten aan mee 

en zij waren vrijwillig acht dagen compleet offline. Na afloop hebben zij hun ervaringen tijdens 

dit experiment gedeeld met de medestudenten. Positieve ervaringen (meer tijd voor God, voor 

anderen; ontspanning) en andere (lastig i.v.m. communicatie). Een opzienbarende ontdekking 

was voor velen van hen dat zij tijdens de detox eigenlijk niets gemist hadden. Men pleitte o.a. 

voor herhaling van dit experiment (herhaling zou nog meer kunnen doen aan het ook echt 

wijzigen van lifestyle). 

2.2.2 Verdieping aanpak studiehouding 

Huidig seizoen hebben we aandacht voor de ontwikkeling van een goede studiehouding via 

colleges, workshops en ook via practica (bijvoorbeeld over omgaan met faalangst en 

perfectionisme). We bieden meer begeleiding aan bij het maken van de blokopdrachten en 

stimuleren het werken in structuur, bijvoorbeeld van 09.00 – 17.00 uur op school. Dus het op 

school (samen) werken aan opdrachten in plaats van thuis proberen aan het werk te komen en 

te blijven.  

Belangrijk blijft het inzicht dat een student zelf verantwoordelijkheid leert nemen voor zijn eigen 

leerproces en de bedachte onmogelijkheden vervangt door het zetten van actieve stappen. 

 

Veel studenten lijken (meer) sturing nodig te hebben, omdat ze uit zichzelf niet (kunnen?) 

structureren, geordend leven en ook niet aanpakken. Wel spannend, want tegelijk is 

zelfredzaamheid iets wat we willen bevorderen, ook gezien de opmerkingen onder het kopje 

weerbaarheid. Uitdaging blijft dus hoe een student de knop omdraait van ‘ ondergaan’ naar: zelf 

willen en gaan studeren, zelfregie, je eigen vragen stellen. 

2.2.3 Doorontwikkelen proces studiekeus 

Het huidige seizoen hebben we in blok 1 en 2 meer sturing gezet op het doorlopen van een 

aantal fasen in ieders studiekeuzeproces. Onder begeleiding van een decaan werkten 

studenten aan opdrachten, om via inzichten te komen tot passende keuzes.  

De tutoren zijn en blijven de spil in het studiekeuzeproces en bespreken de diverse onderdelen 

nader door met studenten. Vervolgens presenteren de studenten regelmatig hun vorderingen 

op dit gebied in de tutorgroep. 

 

De medewerker onderwijsorganisatie EHB heeft aangegeven zich graag te willen inwerken op 

het gebied van decanaat en vanaf september is zij hiermee aan de slag gegaan. Dit omdat we 

hier een vacature hadden. Tegelijk kregen we te maken met een zwangerschapsverlof van een 

andere decaan, maar het gaat ondanks dat toch goed met de huidige aanpak en menskracht.  
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2.2.4 Differentiatie U en H 

Afgelopen tijd hebben we voor de H-groep meer sturing en differentiatie aangebracht in de 

opdrachten. Dit blijft punt van aandacht, want hoe begeleid je deze studenten naar het uit 

zichzelf ‘grotere’ vragen stellen en verbanden leggen? Misschien kan dat niet in slechts een 

jaar. 

 

We hebben ook het zogenaamde PD Xtra ingevoerd (een soort einddocument over het 1e 

semester). Deze tussenstap hebben we gedaan omdat het einddocument – met name voor  

H-groepers – een te grote opdracht geworden is, waardoor er magere reflecties verschenen, 

het op het gebied van verwijzen slecht gaat, etc. We moeten afwachten in hoeverre we rondom 

het einddocument profijt gaan hebben van deze actie (betere verwijzingen, betere inschatting 

van de hoeveelheid werk, etc.). 

 

Voor de U-groep zijn we dit jaar meer gaan doen met Studium Generale: een podium voor 

gastdocenten met een stevig, uitdagend en wetenschappelijk verhaal. Tegelijk ook een plek 

waar we andersdenkenden hun verhaal willen laten doen.  

Dit wordt goed gewaardeerd. Studenten van EHB41 weten trouwens niet anders, zij krijgen dit 

moois (extra uitdaging) allemaal aangeboden. In vorige seizoenen werd intellectuele uitdaging 

door met name U-groepers wel aangegeven als iets, waar men meer behoefte aan had dan het 

toenmalige programma in zich had. Voor de H-groepen is dit onderdeel facultatief. Het ligt een 

beetje aan het onderwerp, of daar gebruik van wordt gemaakt. (het SG over ‘ Moet ik bang zijn 

voor de Islam?’ werd bijvoorbeeld erg goed bezocht door H-groepers).  

 

Afgelopen jaar hebben we een gespreksgroep georganiseerd over homoseksualiteit. De 

actualiteit vroeg daarom en we wilden studenten helpen zich op een genuanceerde manier te 

leren bezinnen op een dergelijk thema. Dit initiatief is erg gewaardeerd door de deelnemers.  

 

Verder is het thema ‘ geloof en wetenschap’ voor de U-groep aanmerkelijk uitgebreider en 

genuanceerder, dan voor de H-groep. Idem de bijbehorende opdrachten.  

 

Het lint cultuurbeschouwing hebben we gereorganiseerd en alleen in blok 2 aangeboden. Een 

paar relevante thema’s uit dit lint hebben elders plek gekregen. Eén en ander komt er beter uit 

in de evaluaties. 

2.2.5 Aanpak werkdruk tutoren en begeleiding medewerkers 

We hebben dit seizoen goed gekeken naar de spreiding en inlevertermijnen van en voor 

opdrachten en af en toe een collegevrije dag ingeroosterd. Dit alles om tutoren ruimte te bieden 

voor het nakijken van de opdrachten. Dat heeft goed gewerkt. Wel blijft aandacht nodig voor de 

omvang van de PD’s en de tijd die het kost om ze na te kijken.  

 

Verder hebben we met de medewerkers zogenaamde begeleidingsgesprekken gevoerd, 

gesprekken die beogen het welzijn van de medewerker te peilen. Daarnaast voerden we 

gesprekken die meer werk gerelateerd zijn, bijvoorbeeld over dbu - toekenning, en/of naar 

aanleiding van uitkomsten van evaluaties.  
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2.3 Plannen 2018 - 2019 – EH Basisjaar 

2.3.1 De dynamiek van het Basisjaar 

We willen vanuit het BO regie nemen over een meer evenwichtige planning van de (vele) 

activiteiten (alumni dag; oud-cursisten dag; voorlichtingen; symposium; ouderavonden, etc.). 

O.a. voor de directeur is het vaak een opeenstapeling van activiteiten.  

 

Dit raakt ook aan het feit dat we in blok 3 en 4 nogal hinder ondervinden van onrust onder 

studenten door hun activiteiten in meeloopdagen, matching, selecties, etc. Studenten zijn meer 

afwezig en missen colleges en dat doet iets met de motivatie voor het geheel. We merken dat 

studenten nu eenmaal studenten zijn en in het tweede semester veel meer gaan calculeren: wat 

volg ik wel en niet (‘Wat heb ik er aan?’)? We willen van deze houding af en studenten 

stimuleren in het benutten van kansen. 

Het is helaas niet zo dat de periodes van matching en selectiedagen vooraf zijn in te plannen, 

dus we zullen creatief moeten omgaan met dit gebeuren, om meer rust in het geheel te krijgen. 

(Bijvoorbeeld door studenten te adviseren niet voor 3 of 4 opleidingen in te schrijven waardoor 

zij bij alles moeten matchen). 

Verder proberen we zo te roosteren, dat studenten elke dag voldoende colleges en uitdagingen 

hebben: ‘volle’ dagen en af en toe een bijwerkdag.  

2.3.2 Ik-gerichtheid en verantwoordelijkheid leren 

We merken aan studenten meer dan eerder een ik-gerichtheid: ‘wat heb ik er aan?’ zoals we 

hierboven al schreven. Bijvoorbeeld aan een college, de tutorgroep? Nu is de aandacht voor het 

persoonlijke heel mooi en nodig. Tegelijk houdt het daar niet op. Studenten mogen juist een 

houding ontwikkelen hoe zij van toegevoegde waarde kunnen zijn, hoe zij van betekenis 

kunnen zijn met de aspecten, die bij hun persoonlijkheid passen. Dat aspect zit absoluut in ons 

programma, maar willen we nog meer benadrukken. Door zelf bij te dragen, groei je in 

weerbaarheid.  

Daar hoort ook de houding bij hoe studenten de tijd, de dag, een college willen benutten om iets 

te leren, om zich te ontwikkelen. Door de consumptieve tijdgeest die een passieve houding 

stimuleert hebben studenten niet vanzelfsprekend een actief lerende geest. Ook daar zullen we 

in ons programma aandacht aan moeten besteden. 

 

Daarom willen we nog meer accent leggen op het eigenaar zijn van je eigen leerproces. Door 

niet alleen in een tutoruur colleges achteraf bespreken, maar vooral ook door vooraf samen 

voorbereiden. Wat wil jij leren? Wat verwacht je?  

 

We willen studenten aan het begin van het jaar (na de startweek) expliciet op laten schrijven 

welke doelstellingen zij op de EH willen nastreven, hoe ze willen bijdragen aan community, wat 

daarvoor nodig is en vooral ook hoe zij daar dus zelf aan willen werken. Dit deden ze al na elk 

blok, maar we gaan dit sterker inzetten. 

2.3.3 EH - ‘schermvrije school’  

Met ingang van EHB42 maken we de colleges, pauzes en tutoruren schermvrij. We gaan voor 

concentratie én werkelijke ontmoetingen. Mobiels kunnen in de kluisjes bewaard. Mocht er echt 

iets zijn, dan kunnen studenten bereikt worden via de telefoon op de EH. We moeten nog 

verder uitdenken hoe dit te concretiseren, o.a. als studenten op school werken aan 

groepsopdrachten en PD’s. Ook willen we niet te snel toestemming geven voor het gebruik van 



A c t i v i t e i t e n p l a n  E v a n g e l i s c h e  H o g e s c h o o l  2 0 1 8 - 2 0 1 9  

9 

 

 

een laptop in een college. De mensen die dat nu wel mochten (i.v.m. dyslexie) creëren daarmee 

onrust om zich heen. Eerst proberen we het echt zonder te doen. 

 

Het digitale detox-experiment willen we continueren: een week (of langer) zonder internet en 

achteraf de ervaringen delen.  

2.3.4 Weerbaarheid 

De zogenaamde weerbaarheidsweek willen we graag handhaven in het programma. De 

ervaringen van de afgelopen keer zullen leiden tot bijstelling van het programma, maar de 

intentie blijft hetzelfde. 

Verder gaan we in het curriculum meer expliciet werken aan het geven én ontvangen van 

feedback. Niet alleen positieve, maar ook negatieve feedback. Confrontaties aangaan en ermee 

leren omgaan. We gaan hier meer aandacht aan geven in colleges en tutoraat en er ook 

praktisch mee oefenen. Dat is ook iets om te bespreken met tutoren en bijvoorbeeld docenten 

presenteren.  

 

Daarnaast willen we een lint ‘sociale vaardigheden’ / omgangskunde ontwerpen. Nu bieden we 

in blok 3 een PO-practicum, we denken voor komend seizoen aan een doorlopende leerlijn in 

dezen. 

2.3.5 Studiehouding 

We zijn in EHB42 niet van plan om al direct in de allereerste week te beginnen over plannen en 

overzicht krijgen. Dat deden we nu wel, maar dat gaan we verplaatsen naar het eind van blok 1. 

Dan is het eerste nieuwe eraf en is het (echt) tijd voor overzicht en hebben studenten inmiddels 

de ervaring opgedaan wat (niet) werkt.  

 

Ook gaan we na blok 1 meer keuze in begeleiding aanbieden, o.a. oefentrajecten voor groei in 

studiehouding, bijvoorbeeld i.v.m. efficiënt lezen; hoofd- en bijzaken onderscheiden; studeren 

binnen een structuur (begrenzen en ‘je tijd goed gebruiken’). In zo’n traject ziet de docent een 

groepje een paar maal per blok en wordt er samen concreet ergens aan gewerkt.  

 

Stimuleren van het lezen van literatuur doen we nu vooral door opdrachten in het groepswerk 

(GO) en in de blokopdracht (BO). Misschien moeten we hier nog meer in sturen. Tegelijk 

proberen we aspecten uit dit groepswerk ook meer in te zetten ter voorbereiding van een 

tutoruur en kunnen literatuurpresentaties bijvoorbeeld daar terug komen.  

2.3.6 Actualiseren diverse thema’s 

Elk seizoen bekijken we de inhoud van thema’s en literatuur opnieuw. Voor volgend seizoen 

springen er een aantal thema’s uit, die aanpassing vragen, zoals: 

 Het thema Jij en je gemeente mag verdiept worden op het punt van ‘inhoudelijke 

achtergrond diverse richtingen’ / verschil tussen ‘gereformeerd’ en evangelisch 

bijvoorbeeld. Studenten vragen er om, want ze merken bij het uitwisselen onder elkaar 

dat ze (vaak) geen idee hebben van de herkomst van inhoud, denkrichtingen, 

standpunten, etc. Het onderlinge gesprek over ieders kerkelijke / gemeentelijke 

achtergrond in de tutorgroep wordt wel erg gewaardeerd.  

 Thema seksualiteit (zgn. relatieweek): er is een ‘genuanceerder’ aanbod nodig, vooral 

ook voorzien van bijbehorende Bijbelse argumentatie (bijvoorbeeld over 

homoseksualiteit en bi–seksualiteit). Studenten zijn op dit thema snel geneigd te vragen 
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‘waar staat dat in de Bijbel?’. Die vraag is voor hen relevant en biedt mogelijkheden tot 

gesprek.  

2.3.7 Herbezinning op het thema - Koninkrijk van God en rentmeesterschap 

We achten een herbezinning op dit thema noodzakelijk. Dit thema is cruciaal in ons curriculum 

(navolging; je inzetten voor je naaste), maar landt de laatste jaren minder. De praktijkdagen 

gaan goed, er is ook betrokkenheid van studenten, maar ergens blijft het lauw. Eén en ander 

heeft ook te maken met de docent (die overigens zelf uitermate gedreven is door en voor dit 

thema). 

 

Het zelf doen en ervaren (door zelf van betekenis te mogen zijn, etc.) blijft belangrijk. Uitdaging 

lijkt toch telkens weer om studenten te helpen bij het maken van de vertaalslag tussen theorie 

en praktijk, helpen bij het oefenen, als EH een oefenplek te zijn. We vinden het belangrijk om bij 

studenten het verlangen te ontwikkelen om zelf de handen en voeten van Jezus te willen zijn. 

Daarom mag er ook meer expliciete aandacht zijn voor de relatie tussen ‘Jezus volgen’ en de 

praktische consequenties daarvan. Er wordt – naar ons idee - iets teveel van uitgegaan, dat 

studenten dit wel weten.  

2.3.8 Communicatie intern 

Er is behoefte om studenten sneller te kunnen bereiken, bijvoorbeeld bij roosterwijzigingen e.d. 

We gaan daarom per groep iemand vragen, die (als eigenaar van dit onderdeel) onze berichten 

kan doorspelen naar eigen appgroepen. 

Verder zullen we in onze communicatie intern rekening moeten houden met de vernieuwde 

privacywetgeving, bv. als het gaat om het digitaal inleveren van opdrachten. Studenten moeten 

voorafgaand aan EHB42 een zogenaamde toestemmingsverklaring tekenen.  

2.4 Reflectie activiteiten 2017-2018 EH-Traject 

Dit jaar hebben ruim 100 studenten zich aangemeld voor het EH Traject. Dat zijn er 15 meer 

dan vorig jaar. Het laat zich nog steeds moeilijk verklaren waarom het aantal aanmeldingen per 

jaar wat grillig verloopt.   

2.5 Plannen 2018-2019 EH-Traject 

2.5.1 Onderwijsprogramma 

Het programma van het EH-Traject is erg compact: 5 maanden, 3 dagen per week – en daarin 

willen we veel; de problematiek van studenten is zeker niet minder dan die in het EH-Basisjaar, 

en de nood hoger: bij velen is iets mislukt, en volgend jaar moet het echt wel lukken.  

De verleiding is groot om het programma steeds voller te maken, want er is zo veel moois te 

leren, en telkens blijkt dat studenten bepaalde basisvaardigheden en basishoudingen missen. 

Toch houden we onszelf steeds weer voor: less is more. Als we studenten te veel op hun bordje 

geven, werkt dat contraproductief. Binnen dat spanningsveld staan de volgende veranderingen 

op stapel voor het komende Traject. 

 



A c t i v i t e i t e n p l a n  E v a n g e l i s c h e  H o g e s c h o o l  2 0 1 8 - 2 0 1 9  

11 

 

 

2.5.2 Eigenaarschap 

We zouden graag zien dat de student meer eigenaar wordt van zijn eigen leerproces. Het komt 

nog steeds, en zelfs in toenemende mate, voor dat studenten binnenkomen met een 

consumptieve houding: ik heb een probleem, en het Traject gaat dat oplossen. Dat uit zich in 

allerlei onverantwoordelijk gedrag: niet of te laat inleveren, absentie, te laat komen bij tutoruren, 

hangen in plaats van actief meedoen. Het is een minderheid die dit gedrag vertoont, maar het 

heeft een slechte invloed op de werksfeer in de tutorgroepen en de groep als geheel. 

We stellen ons een aantal maatregelen voor om dit te doorbreken. 

 een duidelijk uitgangspunt neerzetten tijdens de startweek: de EH is anders dan het 

reguliere onderwijs; we willen een contrastgemeenschap zijn. We zoeken verbondenheid in 

combinatie met eerlijkheid – je bent veilig, en binnen die veiligheid is het de bedoeling dat 

je gaat groeien, en dat gaat alleen als we niet lievig voor elkaar zijn. We stellen ons voor 

daar plenair een verhaal over te houden en er dan in tutorgroepen over door te praten wat 

dat gaat betekenen voor de manier waarop de groep functioneert. 

 een aangescherpte houding van tutoren: stelliger zijn in de zin van ‘we accepteren niet dat 

jij niet meekomt in het leerproces, dus wat ga je daaraan doen?’ Een verschuiving van 

‘meegaande aandacht’ naar een ‘tegenover’ zijn. Dit kan resulteren in het eerder 

beëindigen van de samenwerking als de student zijn gedrag niet verandert. 

 een heldere programmering van de tutoruren van dinsdagochtend: studenten worden 

geacht die uren voor te bereiden en tijdens het tutoruur hun doelen voor die week te delen 

en te bespreken, en elkaar daarop feedback te geven. Deze uren moeten werkuren 

worden, het actiecentrum van de week, in plaats van een relaxed begin van de week. Op 

die manier ontstaat een wekelijks terugkerend moment waarop studenten elkaar bevragen 

op waar ze staan en waar ze mee bezig zijn. 

2.5.3 Praktische vaardigheden 

Veel studenten missen elementaire sociale vaardigheden en dat maakt hen minder weerbaar in 

het leven, en het maakt ook dat ze minder voor elkaar betekenen dan ze zouden kunnen. 

Daarom willen we in blok 1 een wekelijks werkcollege toevoegen waarin deze vaardigheden 

concreet worden geoefend. Te denken valt aan: waarnemen en interpreteren; vragen 

stellen/luisteren/doorvragen; feedback geven. Concrete training op dit gebied kan het 

functioneren van de tutorgroepen ondersteunen. 

De ruimte in het rooster en de bemensing wordt geleverd door het samenvoegen van de vakken 

Bijbelkennis en Geloofsontwikkeling (samen van 6 naar 4 uur per week). Zodat tegemoet 

gekomen wordt aan studenten die het geestelijk deel in blok 1 wel erg zwaar vinden. 

2.5.4 Tutortraining 

Zoals gezegd vraagt dit alles een aangescherpte houding van de tutoren. Daarom willen we de 

tutorstudiedag in januari aan dit onderwerp besteden. Ook in het tutorberaad willen we wekelijks 

reflecteren op hoe het gaat met de doelen van de tutorgroep, en wat elke tutor concreet met het 

thema van de week gaat doen in zijn groep. Zo willen we de aansluiting van de tutoren en 

tutoruren met de collegestof verbeteren, en ook voorkomen dat groepen of individuele 

studenten te lang stagneren. De persoonlijke begeleiding van tutoren houdt onze onverdeelde 

aandacht. 
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 Organisatieontwikkeling  

3.1 Reflectie - activiteiten 2017-2018 

De belangrijkste activiteiten voor dit cursusjaar waren;  

 

1. Aanpassen administratiesysteem 
2. Beschrijven administratieve organisatie 
3. Implementatie wetgeving datalekken 
4. Invoeren algemene verordening gegevensbescherming 
5. Opzetten vrijwilligersbeleid 
6. Aanpassen arbeidsvoorwaardenbeleid 
7. Onderzoek duurzaamheid verlichting 
8. Aanpassen werknemersruimtes 
9. Onderzoek interne website 

3.1.1 Administratiesysteem 

Het in 2017 ingezette project om te komen tot een volledige integratie van het 

administratiesysteem en het CMS-systeem via de software van AFAS heeft niet gebracht wat 

wij ervan verwacht hadden. Gedurende het jaar is dan ook besloten om te stoppen met de 

verdere door-ontwikkeling daarvan. Gesprekken met AFAS hebben ons niet het vertrouwen 

gegeven dat er een werkbare en heldere toepassing gerealiseerd kon worden. De heroriëntatie 

in de markt  heeft geleid tot de keuze van een nieuw systeem voor CMS (Lea) met een 

separaat administratiepakket (Twinfield). Met name de gebruikersvriendelijkheid van dit 

programma (voor onze generiek opgeleide werknemers) is een belangrijk uitgangspunt voor 

deze keuze geweest.  We werken aan een conversie en verdere implementatie (zie ook 

plannen 2018-2019) waarbij de doelstelling is om vanaf schooljaar 2018-2019 met het nieuwe 

systeem te kunnen werken. Voor de conversie zal het nodige aan “erfenis uit het verleden” 

opgeruimd en opnieuw gedefinieerd moeten worden.  

3.1.2 Beschrijving administratieve organisatie 

De beschrijving van de administratieve organisatie en de processen die daarbij horen, zijn voor 

een groot gedeelte gebaseerd op de software die gebruikt wordt. Zie ook 3.11. Zodra dit is 

uitgekristalliseerd kunnen we deze beschrijving ter hand nemen. Dit actiepunt komt derhalve 

(nogmaals) terug op de agenda. Gegeven de besluitvorming rond de software is dit agendapunt 

dus ook vooruitgeschoven. 

3.1.3 Implementatie wetgeving Datalekken en AVG 

Een protocol voor datalekken is opgesteld. Tevens zijn de nodige stappen gezet voor het 

voorkomen van het ontstaan van datalekken (zie ook privacywetgeving/AVG). Beleidsmatig zijn 

de kaders uitgezet en vastgelegd. Ook is een functionaris Gegevensbescherming (FvG) 

benoemd. In het kader van verdere bewustwording onder het personeel zal de implementatie 

daarvan in het komende jaar extra aandacht krijgen. Deze actie komt dus ook terug in het 

komende schooljaar.    
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3.1.4 Invoeren algemene verordening gegevensbescherming 

Informatie en ict zijn noodzakelijk in de ondersteuning van het onderwijs op de EH. Omdat we 

met persoonsgegevens (van onszelf, leerlingen en anderen) werken, is privacywetgeving 

daarop van toepassing. De informatie en ict van de Evangelische Hogeschool worden 

blootgesteld aan een groot aantal bedreigingen, al dan niet opzettelijk van aard. Alle informatie 

die we bewaren en verwerken kan worden bedreigd door o.a. een aanval, een vergissing, het 

niet beschikbaar zijn van ict, incorrecte administraties en het uitlekken van gegevens en kan 

leiden tot inbreuken op het geven van onderwijs en het vertrouwen in onze school. 

 

Deze bedreigingen maken het noodzakelijk om gerichte maatregelen te treffen om de risico’s 

die gepaard gaan met deze bedreigingen tot een aanvaardbaar niveau te reduceren. Om dit 

structureel op te pakken is het noodzakelijk dat we duidelijk maken waar het om gaat, een doel 

stellen en de manier waarop we dit doel willen bereiken. De verplichtingen die vanuit de AVG 

op ons af komen hebben dit jaar onze bijzondere aandacht gehad.  De beleidslijnen zijn 

vastgesteld en de eerste aanzetten die noodzakelijk waren om aan de wetgeving te voldoen zijn 

gezet. Ook hier zal het komende jaar nog verdere aandacht besteed moeten worden aan de 

implementatie en begeleiding van de uitgezette beleidslijnen. Ook dit punt zal dus voor volgend 

jaar nog op de agenda staan.  

3.1.5 Opzetten vrijwilligersbeleid 

Is nog niet gerealiseerd, en komt derhalve terug op de agenda. 

3.1.6 Aanpassen arbeidsvoorwaardenbeleid 

De pensioenregeling van de EH liep in november 2017 af. De middelloonregeling zoals die nog 

van kracht was, is beëindigd. De lage rentestand (van invloed op de opbouwperiode en de 

uitkeringsperiode) maakt dat de kosten voor deze regeling bij continuering van de regeling 

zouden verdubbelen. Per 1 november 2017 is daarom de regeling aangepast naar een 

beschikbare premieregeling, waarbij de beschikbare premiestaffel is vastgesteld op basis van 

het huidige kostenniveau.  Er is een personeelsbijeenkomst georganiseerd waar de wijzigingen 

zijn toegelicht en de keuze voor een nieuw systeem is verantwoord. Het herschrijven van het 

arbeidsvoorwaardenbeleid is nog niet gerealiseerd, en komt derhalve terug op de agenda. 

3.1.7 Onderzoek duurzaamheid verlichting 

Op onze school maken we nog grotendeels gebruik van klassieke TL-verlichting. Een groot deel 

van onze energierekening bestaat uit het gebruik van verlichting.  Dit jaar is er een onderzoek 

gedaan naar de mogelijkheden om hier duurzamer en goedkoper mee om te kunnen gaan.  

Mede naar aanleiding van de verplichtingen die ons opgelegd worden door de wet milieubeheer 

die eist dat investeringen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar per direct 

doorgevoerd dienen te worden. Het RUD (Regionele Uitvoeringsdienst) heeft ons in dit kader, 

namens de gemeente Amersfoort ook een aanschrijving gedaan met een verplichtstelling om de 

klassieke TL-verlichting per direct te vervangen. Uit dit onderzoek is gebleken dat de investering 

in/vervanging van de verlichting een terugverdientijd heeft (afhankelijk van de keuze van 

verlichting) van gemiddeld meer dan 15 jaar. Dat heeft twee redenen. Enerzijds kunnen wij 50% 

van de energiebelasting terugvragen op grond van onze ANBI-status, anderzijds is het tarief 

voor stroom dusdanig laag (we besteden Europees aan via Verus) dat de besparing in KwH 

weliswaar significant is maar financieel niet erg groot is.   
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Op grond van dit onderzoek is dan ook besloten om verlichtingen alleen te vervangen op een 

natuurlijk vervangingsmoment (bij renovatie, of bij uitval). Dit betekent dat we langzamerhand 

zullen toegroeien naar een duurzamere school. De volgende zaken blijven wel onze aandacht 

houden  

 

- Aanwezigheidsdetectie. Duurzame verlichting in ruimten die niet continu bezet zijn, kan 

worden gestuurd door bewegingsmelders.  

- Organisatorische maatregelen - We kunnen nog meer sturen op bewustwording bij 

personeel en studenten. Kamer uit, licht uit zou een automatisme moeten zijn. 

3.1.8 Opknappen werknemersruimtes 

De eerste kantoorruimtes zijn dit jaar voorzien van een nieuw verflaagje en tapijt. Ook de 

stafkantine hopen we nog dit jaar te voorzien van een update. Een nieuwe keuken is geplaatst. 

De Beekmanzaal is tevens opgeknapt en wordt intensief gebruikt als kantine en 

ontspanningsruimte.  

3.1.9 Onderzoek interne website 

Is nog niet gerealiseerd en komt opnieuw op de agenda. De noodzaak van het vervangen van 

het huidige systeem wordt wel steeds evidenter. De techniek van het huidige programma is niet 

meer van deze tijd en past niet bij het gebruik van de huidige communicatiemiddelen.  

3.2 Plannen 2018-2019 

3.2.1 Administratiesysteem  

Het administratiesysteem Twinfield en het CMS LEA worden de basis voor de administratie van 

de EH. Uitgangspunt voor de keuze van dit systeem zijn gelegen in de navolgende 

overwegingen; 

 

- Onafhankelijker van input eigen gebouwde koppelingssystemen 

- Gebruikersvriendelijkheid voor medewerkers 

- Betere managementinformatie 

- Efficiency in afhandeling administratie (donateursadministratie) 

- Koppeling Donateurs- en financiële administratie 

- Voorbereiding op ontwikkeling in betalingsverkeer 

- Vastleggen studentadministratie 

 

Primair ligt de focus op de implementatie van de donateurs- en de financiële administratie. Als 

dat is geïmplementeerd zal de studentenadministratie gefaseerd ingevoerd gaan worden.  

3.2.2 Beschrijving administratieve organisatie 

Na de implementatie van de software (zie 3.2.1.) willen we overgaan tot het op hoofdlijnen 

vastleggen van de beleidslijnen en werkprocessen. Administratieve Organisatie houdt zich 

bezig met het functioneren van de organisatie, de informatie die hieruit voortkomt en het 

complex van maatregelen om het functioneren en informeren naar wens te laten verlopen. 

De nadruk voor de EH ligt op het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden op functie- en locatie- en/of afdelingsniveau.  
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3.2.3 Opzetten goed vrijwilligersbeleid  

Op de EH maken we regelmatig gebruik van vrijwilligers. Het vastleggen van het 

vrijwilligersbeleid is noodzakelijk om helderheid te creëren omtrent het vrijwilligerswerk in de 

eigen organisatie. Daarnaast vereist vrijwilligersbeleid ook onderhoud: voor het verbeteren van 

het vrijwilligerswerk is het nodig dat het betreffende beleid regelmatig geëvalueerd en bijgesteld 

kan worden. Wanneer (eenduidigheid over) het beleid ontbreekt, wordt het moeilijk om 

verbetering te realiseren. Het vastleggen, ofwel borgen, van vrijwilligersbeleid is daarom een 

belangrijke voorwaarde voor een effectieve en efficiënte uitvoering van het vrijwilligerswerk in 

een organisatie. Voor 2018-2019 willen we ons beleid hieromtrent borgen en vastleggen. 

3.2.4 Aanpassen arbeidsvoorwaardenbeleid  

Het arbeidsvoorwaardenbeleid van de EH is van oudsher gebaseerd op de HBO-Cao. Ook  

voor de aanpassingen van de salarisschalen werd veelal gekeken naar de correctie die in deze 

cao werd doorgevoerd. In de afgelopen jaren is hier incidenteel van afgeweken omdat de 

aanpassingen niet in de lijn liepen met de mogelijkheden die we als giftenafhankelijke 

organisatie konden bieden. Voorbeelden daarvan zijn de halvering van de eindejaarsuitkering, 

de resultaatafhankelijkheid daarvan en het feit dat we incidentele compensatie-uitkeringen niet 

volgden. 

 

Een actualisering van de arbeidsvoorwaarden/het arbeidsvoorwaardenboek is noodzakelijk en 

dient dit jaar opgepakt te worden. Daarnaast willen we onderzoeken of we in bepaalde situaties 

een betere bruto/netto verhouding voor de werknemers kunnen realiseren. Uitgangspunt is dat 

we willen onderzoeken welke mogelijkheden er binnen de werkkostenregeling zijn. 

3.2.5 Opknappen werknemersruimtes 

We zullen doorgaan met het opknappen van de werknemersruimtes.  De studentenkantine 

heeft echter prioriteit. Daarvoor zullen we, gezien de verwachte investering wel specifieke 

fondsen moeten werven. Ook de flexruimte van de tutoren zal, als de financiën dit toelaten 

aangepakt moeten worden. Daarna zijn de werknemersruimtes aan de beurt, dat zal 

waarschijnlijk echter pas vanaf EH43 het geval zijn.  

3.2.6 Interne website 

De huidige interne website voldoet niet meer aan de eisen en zal vervangen moeten worden 

Een inventarisatie van de eisen leverde de volgende uitgangspunten op: 

 

 Zaken rondom roosters en het bijhouden daarvan plus bijkomende communicatie. 

 Aansluiting bij communicatiemiddelen die studenten gebruiken (app of inlog). 

 Cijferbestanden personaliseren. Nu zetten we een Excel-bestand met inschrijfnummers 
op de site en moet je aan de hand van je nummer je cijfer zoeken.  

 Koppeling tussen website en digitaal enquêteren (bijvoorbeeld evaluaties, enquêtes 
studiekeuze).  

 Voldoen aan de eisen rond privacywetgeving.  

3.2.7 Risico inventarisatie en Evaluatie 

Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen 

werken. De mate van bescherming die zij moeten bieden, is door de overheid vastgelegd in de 

Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Om deze wetten nauwkeurig na te leven dient 

elke organisatie een concreet arbobeleid te voeren.  
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Onderdelen van dit arbobeleid zijn onder andere: 

 

- Een Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). In een RI&E staat welke risico’s er 

binnen het bedrijf zijn ten aanzien van de veiligheid en gezondheid van werknemers. 

Voortvloeiend uit deze inventarisatie moet een Plan van Aanpak worden opgesteld met 

daarin de maatregelen die genomen zullen worden om de risico’s aan te pakken. 

- Preventiemedewerker  

- Bedrijfshulpverlening. Binnen het bedrijf moet minimaal één bedrijfshulpverlener (bhv’er) 

aanwezig zijn. 

- Voorlichting. Bedrijven moeten hun werknemers voorlichting en instructies geven over 

veilig en gezond werken. 

- PAGO. Werknemers moeten de mogelijkheid hebben om een periodiek 

arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) te ondergaan. 

 

In samenwerking met de ARBO-dienst is er dit jaar gewerkt aan een nieuwe vastlegging en 

herijking van ARBO gerelateerde zaken. Een aantal zaken zal in 2018 verder uitgewerkt en 

opgepakt moeten worden. In 2018 willen we dit verder ter hand nemen en de benodigde 

aanpassingen doorvoeren om aan deze wetgeving te kunnen blijven voldoen.  

3.2.8 Aanpassing telefooncentrale 

Vanaf 1 september 2019 zullen enkelvoudige en meervoudige ISDN1/2 en meervoudige PSTN 

niet meer beschikbaar zijn voor klanten van KPN. Dat betekent dat we voor onze 

telefoondiensten moeten overstappen op een alternatief. We willen dit jaar gebruiken om over 

te gaan op een nieuw systeem om de bereikbaarheid van de EH ook in de toekomst  te 

garanderen.  

3.2.9 Implementatie VGA wetgeving 

De beleidslijnen zijn in het voorjaar van 2018 uitgezet en de eerste stappen om te voldoen aan 

de VGA wetgeving zijn gezet. In 2018-2019 willen we zorgdragen voor een volledige 

implementatie van deze wetgeving in de organisatie. 

3.2.10 ICT 

Het huidige netwerk functioneert nog naar behoren maar de servers zijn langzamerhand wel 

weer aan vervanging toe. Binnen het netwerk draaien nog veel oude computers (sommige nog 

op XP) die weliswaar niet lokaal gebruikt worden maar die toch een risico vormen. We zullen 

voor deze computers over moeten stappen op zogenaamde thin clients. In 2018 willen we in 

samenspraak met de ICT-beheerder een vervangingsplan opzetten teneinde inzicht te 

verkrijgen in de noodzakelijke investeringen. 
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 Communicatiestrategie  

4.1 Reflectie activiteiten 2017-2018 

De belangrijkste activiteiten voor de communicatie voor dit cursusjaar waren; 

 

1. Vergroten naamsbekendheid 

2. Toename studentenaanmeldingen/ Onderzoek onder “afhakers” 
3. Verscherpen profiel Basisjaar en Traject 
4. Continueren structuur mailings 
5. Gebruik maken van netwerk van studenten (en hun ouders) 
6. Aanpassen studiekeuze-event 
7. Toename gebruik en zichtbaarheid in “oude” media 

 

4.1.1 Vergroten naamsbekendheid  

De EH heeft in de afgelopen periode diverse (gratis) publicaties gehad in de diverse media. Een 

overzicht is onderstaand weergegeven. 

 

digitale detox januari-18 

bericht op Visie (online)  

artikel op BEAM (online)  

Interview student op EO Radio5  

Interview student op Groot Nieuws Radio  

Bericht nieuwsbrief Verus  

Bericht in ND  

Bericht op PuntUit (RD-jongerensite)  

interview studenten Barneveldse Krant  

interview student in TUA-Magazine  

persbericht op christelijknieuws.nl  

  

Symposium `De moed om volwassen te zijn' april-18 

artikel De generator (HGJB)  

aankondiging De nieuwe koers  

Verslag RD  (Els van Dijk / Steven Middelkoop)  

lezing Gerdien Bertram (RD)  

lezing Gert-Jan Roest (RD)  

  

Onderzoek `Weerbaarheid' april-18 

interview Els van Dijk en Janine Hogendoorn EO Radio 5  

interview Janine Hogendoorn op BEAM (online)  

artikel over resultaten RD  

interview Els over prestatiedruk onder jongeren (RD)  

artikel EO-Visie (online)  

bericht ND over onderzoek  

interview Els (liever bidden dan bijbellezen) in Friesch Dagblad  
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Overig 

Statenvertaling met kanttekeningen op EH in magazine Geref. Bijbel Stichting 1 juli 2017 

11 tips voor tentamens door oud EH-ers (op BEAM) 12 november 2017 

interview/tekst Els van Dijk in De Oogst (Tot heil des volks) 1 december 2017 

interview oud-studenten Jacob en Margreet Bronk 17 december 2017 

openingstoespraak EH-Traject in RD 15 februari 2018 

interview Dorret Paas in ND 21 februari 2018 

portret Judith Boone (op BEAM) 3 mei 2018 

bericht sponsoractie (interview Gert van der Vijver) op CIP 11 juni 2018 

interview Els + (oud/aankomend) student op Groot Nieuws Radio 15 juni 2018 

interview Els in Naast 1 juli 2018 

tekst over EH in studenten gids Amersfoort 1 juli 2018 

interview Annette Ronner + (oud/aankomend) cursist op Groot Nieuws Radio 3 juli 2018 

De reisbieb van Els van Dijk in ND 20 augustus 2018 

 

4.1.2 Toename Studentenaantallen/onderzoek afhakers 

Nadat we vorig jaar 156 studenten welkom konden heten voor het Basisjaar daalde dit jaar voor 

het eerst in jaren het aantal aanmeldingen voor het Basisjaar naar 120.  We hadden gehoopt op 

een groei maar dat werd helaas niet gerealiseerd. Voor het Traject mochten we wel een herstel 

zien naar 100 studenten. In totaal mochten we dit jaar dus 220 studenten verwelkomen. Een 

onderzoek onder de geïnteresseerde studenten en afhakende studenten (wel aangemeld, maar 

toch uiteindelijk niet gekomen) gaf geen duidelijk aanwijsbaar beeld van de achtergronden voor 

deze daling van het Basisjaar. Het aantal aanvragen voor studiebrochures en bezoekers van de 

opendagen was hoger dan ooit. De studenten weten ons in die zin wel te vinden. De stap naar 

de EH bleek dit jaar echter een te hoge drempel te zijn.  De aanmeldingen voor EH42 bleven 

steken op 116. Het gehoopte herstel is nog niet gekomen.  We willen hier verder onderzoek 

naar gaan doen.  De aanvragen voor studiebrochures en voorlichtingsbijeenkomsten zijn hoog, 

de conversie naar aanmelding blijft echter achter.  Verder onderzoek is dus nodig.  

 

Overigens blijft 220 studenten op de EH nog steeds een prachtig aantal. Zeker als we onze 

cijfers afzetten tegen soortgelijke initiatieven kunnen we niet anders dan zeer tevreden zijn. We 

hopen desondanks de komende jaren wel weer groei te realiseren. Meer dan ooit lijkt het voor 

jonge mensen relevant een van onze opleidingen te volgen.  

4.1.3 Verscherpen profiel EH-Basisjaar vs EH-Traject 

Met name in de voorlichtingsbijeenkomsten hebben we de focus van de twee opleidingen 

helderder neer willen zetten. Het Basisjaar als brugfunctie voor de middelbare scholier. Het EH-

Traject voor studiestoppers. We zien een ontwikkeling waarbij studenten die feitelijk het 

Basisjaar moeten volgen zich, na eerst een halfjaar gewerkt of gereisd te hebben, inschrijven 

voor het EH-Traject. Door in de informatiebijeenkomsten hier duidelijker over te communiceren 

hopen we hier meer richting aan te kunnen geven. Ook in de andere communicatie-uitingen 

hebben wij dit verschil duidelijker naar voren gebracht. 

4.1.4 Continuering mailing structuur 

Voor de mailingen EHB41 is de navolgende ongewijzigde verdeling aangehouden.  

Donateurs die via acceptgirokaart betalen: 4 maal het EH-Magazine, 4 maal de EH-Extra 

en de Kerstkaart. De donateurs die via een volmacht betalen, ontvingen 4 maal het EH-
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Magazine en de kerstkaart. Er zijn dit jaar opvallend weinig verzoeken geweest tot het verlagen 

van de frequentie of beëindigen van de toezending van poststukken. Wij maken daaruit op dat 

ons periodiek gewaardeerd wordt. Ook de financiële respons is van dien aard dat we geen 

aanleiding zien om hierin aanpassingen door te voeren.  

4.1.5 Gebruik maken van netwerk van studenten (en hun ouders) 

We zetten onze studenten in het jaar in voor een tweetal acties te weten;  

 Posteractie (verspreiding poster in eigen omgeving) (in november en in februari) 

 Kaartenactie (tijdens examenperiode) 
 
Daarnaast stimuleren we het gebruik van social media voor het verspreiden van nieuws van de 
EH. Facebook en Instagram zijn daarvoor de meest gebruikte kanalen. We willen de nadruk 
leggen op het ‘student-werft-student’ principe. Daarvoor willen we ook de ouders nadrukkelijker 
betrekken in het verspreiden van naamsbekendheid en werving voor de EH. Tijdens de 
ouderavonden willen we daar specifiek aandacht voor vragen. Ook tijdens de terugkomdagen 
en de alumnidagen willen we aandacht vragen voor de rol die ouders en oud-studenten kunnen 
spelen bij het werven van studenten.  

4.1.6 Aanpassen studiekeuze-event 

Het studiekeuze event is, mede door de nieuwe opzet van de voorlichtingsdagen, in onze ogen 

overbodig geworden. We stoppen daarom met het organiseren van deze activiteit.  

4.1.7 Toename gebruik en zichtbaarheid in “oude” media 

Het weer laten drukken van posters voor kerken en scholen en de kaartenactie van de 

studenten zijn opnieuw ingevoerd. Ook proberen we zoveel mogelijk zichtbaar te zijn op events 

en voorlichtingsbijeenkomsten op scholen. Social media worden steeds vluchtiger en de 

doelgroep wordt daarom steeds lastiger bereikt. We hopen door “echt” zichtbaar te zijn voor de 

doelgroep een positieve invloed uit te oefenen op de aanmeldingen. Voorbeelden van events 

waar we goed zichtbaar zijn, zijn bijvoorbeeld Opwekking (jongerenterrein) en de EO-

Jongerendag. Bij beide events proberen we een cross-over te maken van oude media naar 

nieuwe media.  

4.2 Plannen voor beleidsjaar 2018-2019 

Om de naamsbekendheid van EH te vergroten, zowel in kwantiteit als in kwaliteit, binnen onze 

doelgroepen, om de aanwas van nieuwe studenten te realiseren, én de financiering van onze 

activiteiten te waarborgen, is een juiste en goede inzet van diverse communicatiemiddelen en 

media nodig. We streven daarin naar voldoende diversiteit aan communicatiemiddelen zodat 

het juiste middel kan worden ingezet voor de juiste doelgroep. Aandachtspunten daarbij zijn: 

 

- Het bundelen van kracht: synergie creëren door inzet van verschillende  

communicatiemiddelen/activiteiten.  

- Bestaande middelen worden jaarlijks geëvalueerd voor wat betreft functie en inhoud. 

- Door middel van digitale communicatie maar ook de inzet van free publicity is de 

communicatie erop gericht om zoveel mogelijk mensen uit de doelgroepen te bereiken.  

- De EH is zelf de zender van boodschappen; de EH is niet afhankelijk van wat anderen 

(media) wel of niet over de EH communiceren. 

- We stellen ons actief op om doelgroepen te bereiken en te ontmoeten. Het actief 

bezoeken van (potentiële) donateurs, het verzenden van mailingen en het actief 
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benaderen van de achterban zijn middelen die daarvoor worden ingezet. Voor 

studentwerving wordt gekozen voor zichtbaarheid op beurzen, open dagen en 

evenementen. Goede professionele communicatie is ook hierbij van belang. 

Standinrichting, kleding en uitstraling van de medewerkers zijn eenduidig.  

 

Voor het komende beleidsjaar vragen voor de afdeling communicatie van de EH de navolgende 

zaken onze specifieke aandacht: 

4.2.1 Lange termijn doelstellingen 

- Doel is een imago gericht op eigentijds zijn, relevant, betrouwbaar, fris en herkenbaar. 
Uiteindelijk sluit het imago aan bij de identiteit van de school 
(communicatiedoelstelling); 

- De EH speelt een belangrijke rol binnen haar netwerk en wordt door de verschillende 
stakeholders gezien als een instelling met veel deskundigheid en gekenmerkt door 
professionaliteit (public affairs doelstelling); 

- De EH wordt door haar netwerk gezien als een professionele gesprekspartner en wordt 
proactief uitgenodigd voor bijeenkomsten, samenwerking, spreekbeurten, 
opinievorming (free publicity doelstelling);  

- De strategie resulteert in studentenaanmeldingen, site- en symposiabezoekers, en 
donateurs (marketingdoelstelling).  

4.2.2 Communicatie korte termijndoelstelling 

We hopen voor EHB42/EHT14 op een groei van de studentenaanmeldingen. In de 

communicatie-uitingen zullen we de nadruk leggen op het feit dat een goede voorbereiding op 

een vervolgstudie nu meer dan ooit noodzakelijk is. Verder zullen we het onderscheid tussen 

het EH-Basisjaar en het EH-Traject scherp(er) neer moeten zetten. Daarnaast kunnen we nog 

meer inzetten op de voordelen die (ook financieel) te behalen zijn als men kiest voor een 

tussenjaar. Investeren in een tussenjaar als de EH zal zich in de toekomst terugbetalen. Los 

daarvan zal er ook nadruk moeten liggen op het onderscheidende van de EH ten opzichte van 

andere tussenjaren (met name identiteit en studiekeuze).   

4.2.3 Mailings 

De structuur voor de particuliere mailingen die we hebben vastgesteld zal ook het komende jaar 

nog worden gevolgd. Volgend jaar willen we de resultaten per mailing wel (beter) gaan 

monitoren. Daarnaast hebben de mailingen voor ons niet alleen een financiële motivatie. 

Betrokkenheid genereren, van betekenis zijn voor onze achterban door hen te dienen met 

gedachten alsmede studentenwerving zijn ook redenen voor het verzenden van de mailingen.  

Voor de mailingen EHB42 houden we daarom de navolgende ongewijzigde verdeling aan; 

Donateurs die via acceptgirokaart betalen: 4 maal het EH-Magazine, 4 maal de EH-Extra 

en de Kerstkaart. De donateurs die via een volmacht betalen, ontvangen 4 maal het EH-

Magazine en de kerstkaart. Met het oog op het behouden van de fondswervingsstroom zullen 

we zoveel als mogelijk de structuur van de afgelopen jaren aan moeten houden. Waar nodig 

zullen we eventueel een extra mailing onder alle donateurs verspreiden om extra aandacht te 

vragen voor onze financiële situatie.   

4.2.4 Studentenwerving 

Studentenaantallen 

De prognose voor het komende Basisjaar bedroeg 150 studenten het aantal aanmeldingen 

bleef echter steken op 116. De prognose voor het Traject handhaven we op 100 studenten. We 
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constateren dat de studentaantallen voor het Basisjaar wat achterblijven.  

 

We willen de bestaande studenten blijven betrekken bij het werven van nieuwe studenten. Elke 

student moet in principe een andere student aan kunnen brengen. Dit uitgangspunt (member 

gets member) kan nog meer inhoud krijgen door studenten te stimuleren om andere potentiele 

studenten mee te nemen naar open-college dagen of door het sturen van uitnodigingen voor 

voorlichtingsdagen. Ook rond de eindexamenperiode willen we nadrukkelijker aanwezig zijn in 

de media.   

 

In de veelheid van informatie die op de potentiele student afkomt, lijkt het steeds lastiger te 

worden om het verhaal van de EH verteld te krijgen. Het persoonlijke verhaal van de  

(oud-)student is daarbij steeds belangrijker. We zoeken naar mogelijkheden om dit persoonlijke 

contact te stimuleren bij onze (oud-)studenten en hen uit te dagen om ambassadeurs van de 

EH te worden. Verdere uitwerking volgt in het plan studentenwerving.  

 

Ook de ouders van de studenten kunnen in deze acties betrokken worden. Op ouderavonden 

vragen we hier aandacht voor en geven we de ouders informatiepakketten mee. Ook stimuleren 

we de huidige studenten om in hun netwerk studenten enthousiast te maken voor de EH en ze 

mee te nemen op open-collegedagen of voorlichtingsbijeenkomsten. 

 

Het netwerk van de student 

We zijn ervan overtuigd dat we dominant aanwezig moeten zijn in het netwerk van onze 

potentiële studenten. Via digitale mailings, de aanwezigheid op social networks, de 

aanwezigheid op social media en de aanwezigheid op evenementen, proberen we ons 

regelmatig binnen de doelgroep te manifesteren. Studenten maken keuzes onder invloed van 

belangrijke anderen in hun directe omgeving. Dat zijn de mensen waar zij echte gesprekken 

mee voeren. Natuurlijk spelen ook docenten en decanen in het voortgezet onderwijs een rol, 

dus moeten we blijvend zorgen dat wij daar ook op de kaart staan. Als wij bij 

voorlichtingsavonden peilen hoe studenten op het idee zijn gekomen om naar de EH te gaan, 

blijkt dat een zeer ruime meerderheid via hun netwerk de EH heeft gevonden. 

 

Voorlichting en mailings via scholen 

- Voorlichting en mailings via middelbare scholen: 2x grote mailings per schooljaar naar 
de decanen, gekoppeld aan studenten afkomstig van de betreffende school (in oktober 
en in april); 

- Contact tussen EH en middelbare scholen door toezending van 
kennismakingsmateriaal met nabellen en bezoek door de communicatiemedewerker 
van de EH; 

- Aanwezigheid op de studiemarkt/voorlichtingsavonden voor presentatie en/of stand 
(gedurende het gehele jaar, accenten in oktober/november en februari/maart). 
Presentatie gebeurt door oud-EH-studenten en oud-leerling van de betreffende school 
en/of EH-medewerkers; 

- Berichten van de EH worden geplaatst op interne website en/of schoolkrant m.b.t. de 
voorlichtingsbijeenkomsten (rondom de voorlichtingsbijeenkomsten). Dit gebeurt via de 
decanen. Een serie maken van stopperadvertenties die de scholen gratis plaatsen als 
ze een advertentieruimte over hebben;  

- Decanen (en via hen de docenten) van middelbare scholen die veel studenten leveren 
worden persoonlijk bezocht om de banden met de EH niet te verliezen; 

- Het houden van een actie rond de examenperiode bij de middelbare scholen; 
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- Voor EH-Traject; mailing naar CHE studiestoppers. Op de CHE contact onderhouden 
met de mogelijke verwijzers naar het Traject; 

- Aanschrijven en zo mogelijk bezoeken studentenverenigingen. 
 

Voorlichting en mailings via kerken  

Om in het netwerk van potentiële studenten terecht te komen, zijn jeugdwerkers, 

jeugdouderlingen, jeugdleiders en catecheten zeer belangrijk: zij staan dichtbij de christelijke 

jongeren. Naast persberichten voor het kerkblad/de kerkwebsite worden de kerken (bij de 

collecteaanvraag) ook benaderd met de vraag of (en waar) er promotiepakketten mogen 

worden toegestuurd. Verder willen we weer meer aandacht geven aan het via oude media 

zichtbaar zijn in kerken, jeugdhonken etc.  We willen de studenten en ambassadeurs 

inschakelen om de locaties te voorzien van posters en ander voorlichtingsmateriaal waar ook 

beslissingbeïnvloeders (ouders, jeugdleiders)  kennis kunnen nemen van het werk van de EH.    

We blijven actief de kerken benaderen om banners op hun website te plaatsen.  

 

Voorlichting en mailings via jeugdorganisaties  

Verschillende organisaties worden gemaild om te kijken welke mogelijkheden er zijn tot 

samenwerking en/of welke gelegenheden er zijn voor de EH om studenten te bereiken, zoals 

het plaatsen van een weblink naar de EH, aanwezigheid bij evenementen en/of vermelding in 

mailings. Dit wordt gedurende het gehele jaar geïnventariseerd via persoonlijk contact. 

Organisaties die benaderd worden zijn: IFES, Operatie Mobilisatie, Het Zoeklicht 

jeugdconferenties, Navigators, Jeugd met een Opdracht, Ichthus, Jijdaar!, HGJB, PerspectieF, 

CGJO, LCJ en andere (kerkelijke) jongerenorganisaties. 

4.2.5 Voorlichtingsdagen   

De ervaringen van het afgelopen jaar met betrekking tot de nieuwe opzet van de 

voorlichtingsbijeenkomsten zijn goed bevallen. Ook de  zaterdagbijenkomst werd goed bezocht 

en voorziet blijkbaar in een behoefte. We continueren derhalve deze opzet. We houden het 

advertentiebudget voor EH42 op het  iets hogere niveau om zichtbaarder te zijn in de media die 

door beslissingbeïnvloeders gelezen worden (kranten, EO-Visie e.d.). Op deze wijze hopen wij 

de kringen rond de student te informeren over het bestaan van de EH in de verwachting dat die 

verwijzingsfunctie zal leiden tot hogere studentenaantallen.  

 
4.2.6. Voorlichting op evenementen 
 

- Aanwezigheid op Opwekking, EO-jongerendag, Nederland Zingt dag, HGJB- 
Kerst Conferentie en New Wine.  
 

4.2.7. Overig 
 

- Gerichte Facebookcampagnes en op Instagram gedurende het hele jaar;  

- Aanschrijven van studenten die onze voorlichtingsdagen hebben bezocht of een 

studiebrochure hebben aangevraagd.  
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 Imago en naamsbekendheid  

5.1 Reflectie activiteiten 2017-2018 en plannen voor 2018-2019 

Voor het beleid rond imago en naamsbekendheid gelden de navolgende algemene 

doelstellingen  

 

 Vergroten van de naamsbekendheid van de EH. De doelgroepen weten van het bestaan 

van de EH (spontane en geholpen naamsbekendheid) en kunnen benoemen wat de EH 

is (communicatiedoelstelling) 

 Doel is een imago gericht op eigentijds zijn, relevant, weerbaarheid, contrast, 

betrouwbaarheid, fris en herkenbaarheid. Uiteindelijk sluit het imago aan bij de identiteit 

van de school (communicatiedoelstelling) 

 

De belangrijkste activiteiten voor Imago- en naamsbekendheid waren: 

5.1.1 Uitbouwen ambassadeursnetwerk 

De uitbreiding van het ambassadeursnetwerk is in dit jaar niet ter hand genomen. Gezien het 
belang komt dit punt wel terug op de agenda.  

5.1.2 Toename Free publicity  

Zie 4.1.1  

5.1.3 Website 

De website is een belangrijk communicatiemiddel. In het afgelopen cursusjaar zijn er twee 
nieuwe sites online gekomen: een website die zich met name richt op het onderwijs en 
algemene zaken (www.eh.nl) en een site die zich richt op de fondsenwervende kant van de EH 
en vooral conversiegericht is (www.vriendenvanEH.nl). Op beide sites wordt naar elkaar 
verwezen zodat ze niet geheel los van elkaar komen te staan. Aandachtspunten voor het 
komende jaar zijn;  
 

 Koppeling van eh.nl naar vriendenvanEH.nl (en andersom) 

 Aandacht voor het vergroten van conversie 

 Optimaliseren van vriendenvanEH.nl (opnemen thermometer m.b.t. financiële stand van 
zaken 

 Actualiseren van beide sites (blijvend) 

5.2 Plannen voor beleidsjaar 2018-2019 

5.2.1 Alumnidag 

Ook komend cursusjaar zal er weer een alumnidag georganiseerd worden. De alumnidagen 

voorzien in een behoefte en vergroten de betrokkenheid van oud-studenten bij onze 

organisatie.  

5.2.2 Ambassadeursnetwerk  

Het netwerk van ambassadeurs dat een rol vervult in de communicatie dient verder uitgebouwd 

te worden. De wens blijft om toe te werken naar een landelijk netwerk van ambassadeurs die 
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folders, posters en gidsen in hun directe omgeving willen verspreiden, zodat een grotere groep 

kennis kan maken met het werk van de EH. Door de uitbreiding van de communicatieafdeling 

kunnen we hier nu werkelijk invulling aan gaan geven. Te denken valt daarbij aan werknemers 

van evangelische boekhandels, oud-cursisten, kerkelijke bureaus, ouders van (oud-)EH-

studenten, enzovoort. Als we in het land een aantal posten kunnen realiseren van waaruit de 

EH in die directe omgeving gepromoot kan worden, kan dit wervend en ondersteunend werken 

voor naamsbekendheid, studentenwerving en fondsenwerving.   

Ambassadeurs vervullen in een bepaalde woonplaats een belangrijke 

vertegenwoordigersfunctie naar de kerken/scholen door verspreiding van promotiemateriaal, 

m.n. naar jeugdwerkers, jeugdouderlingen, predikanten/voorgangers en decanen.  

Momenteel zijn er 28 (actieve) ambassadeurs die via onze fondswerver informatiemateriaal 

ontvangen. 

Maximaal tweemaal per jaar (maart en oktober) wordt nieuw materiaal verspreid onder de 

ambassadeurs. 

 

Voor 2018/2019 zijn de acties: 

 Voortzetting van de informatieverspreiding, maar dan vanuit de back office (in principe niet 

via fondsenwerver, tenzij daar aanleiding toe is); 

 Goede administratie van de ambassadeurs + in kaart brengen van de (verdere) 

verspreiding; 

 Het aantal ambassadeurs wordt verhoogd naar 40 personen (werving via social media / 

sluitingsbijeenkomsten EHB/EHT); 

 Verrijking van de contactgegevens van de kerken die worden bediend door de 

ambassadeurs. 

5.2.3 Free Publicity  

Het mediabeleid  in algemene zin moet er op gericht zijn om via opiniërende artikelen, 

uitspraken en berichten mensen uit te dagen om stelling te nemen of positie te bepalen en 

vandaaruit volgers van de EH te worden (we willen een “beweging” zijn). Vanuit die positie 

kunnen we dan aandacht vragen voor onze activiteiten. We hopen op een positief effect op de 

naamsbekendheid van de EH en op de rol die wij voor jongeren willen vervullen.  

 

Voor uitbreiding van de naamsbekendheid en het verstevigen van een evenwichtig imago wordt 

er gratis publiciteit gegenereerd in verschillende media. De EH wordt als een brede organisatie 

neergezet en de verschillende activiteiten worden onder de aandacht gebracht van het publiek. 

Insteek zal zijn dat we nieuwsmomenten willen creëren in het jaar om regelmatig in de kranten 

te kunnen verschijnen. Daarbij profileert de EH zich als een expertisecentrum op het gebied van 

jongerencultuur en toerusting van jongeren. 

 

Activiteiten van free publicity: 

 Onderhouden persrelatiebestand 

 Versturen van persberichten / aanbieden van kant-en-klare artikelen 

 Organiseren van evenementen om nieuwswaarde te vergroten 

 Woordvoering 

 

Te denken valt aan de volgende activiteiten: symposium, start EH-Basisjaar/EH-Traject en 

sponsoracties.  We nemen ons voor om dit jaar hier meer nadruk op te leggen en actiever en 

sturender op te treden naar de media. De onderstaande media willen we daarvoor inzetten: 
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Eva, Visie, Christelijknieuws.nl, CIP.nl, Family7, Reformatorische Omroep, Groot Nieuws Radio, 

Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad, Huis van Belle en Pit (HGJB). 
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 Fondswerving 

6.1 Reflectie activiteiten 2017-2018 

De belangrijkste doelstellingen voor dit cursusjaar waren;  

 

1. € 525.000,-- giften particuliere donateurs 
2. €   80.000,-- giften van kerken 
3. € 235.000,-- sponsoring door bedrijfsleven 
4. €   30.000,-- giften uit speciale fondsen 
5. Onderzoek platform crowdfunding 

6.1.1 Particuliere donateurs  

Het totaal bedrag aan giften tot en met februari 2018  is ten opzichte van vorig jaar een stuk 

lager.  De vergelijking met vorig jaar gaat wel enigszins mank door een eenmalige grote gift in 

dat jaar van € 50.000 euro en het feit dat dit een jubileumjaar was met een extragiftbereidheid 

bij de donateurs. Het aantal giften bleef op peil. De gemiddelde giftgrootte daalde echter wel 

naar ca. € 20,-- per gift. Op basis van de stand per 1 maart 2018  verwachten we dit jaar uit te 

komen op een bedrag aan particuliere giften van ca. € 475.000. Een daling ten opzichte van de 

begroting van ongeveer 10%. Het blijkt eens te meer dat wanneer geen directe noodzaak 

gecommuniceerd wordt, dit direct terug te vinden is in de opbrengsten. Tevens is het effect van 

EH40 waarschijnlijk nog voelbaar in EH41. Voor EH42 zetten we in op een bedrag aan 

particuliere giften van € 525.000,---. Dat betekent dus geen groei maar ook geen aanpassing 

naar beneden.  

6.1.2 Grote giftgevers 

Bij de bedrijven is er geen sprake van een neerwaartse tendens. De cijfers tot en met februari 

geven een groei aan van 27% ten opzichte van het budget. De verwachte giftenstroom over 

heel EH41 is in februari al bijna gerealiseerd. Op grond van deze ontwikkelingen begroten we 

voor EH42 een bedrag van € 250.000,-- uit bedrijfsgiften. Het organiseren van 

ondernemersdagen, en het bezoeken van bedrijven door de fondswerver zorgt voor een 

bestendige groei van de giften uit de bedrijfssector. Er zijn bovendien weinig bedrijven die 

afhaken waardoor we van voortgaande gezonde groei kunnen spreken.   

6.1.3 Groei in aantal gevende kerken 

Het aantal giften dat we van kerken ontvangen ligt ten opzichte van de begroting ca. 8% lager. 

We zijn er weliswaar in geslaagd enige groei te realiseren ten opzichte van de opbrengst van 

vorig jaar (ca 10%) maar we halen nog niet het bedrag dat we begroot hadden. De gemiddelde 

giftgrootte bleef ongeveer gelijk. We begroten voor EHB41 een bedrag van € 84.000,--. Dit 

willen we voornamelijk realiseren door een dringender beroep te doen op de thuiskerken van de 

studenten en de follow-up die we daaraan willen geven.  

6.1.4 Nieuw platform online-crowdfunding  

Met ingang van maart 2018 is een nieuw online crowdfunding platform in gebruik genomen.  

Namelijk www.SteunEH.nl . De studentenactie van 2018 was de eerste actie die we op dit 

platform hebben gevoerd en de eerste resultaten en ervaringen zijn goed.  We beschikken nu 
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over een eigen site met EH look & feel, die zich prima leent om specifieke projecten via social 

media onder de aandacht te brengen. Ook kan deze tool in de toekomst ingezet worden om 

nieuwe studenten te ondersteunen in hun eigen fondswervingsacties. Nieuwe studenten worden 

geacht zelf € 250,-- aan fondswerving te doen en dit programma kan hen daar goed in 

ondersteunen. Ook geeft de site de mogelijkheid om updates te plaatsen waardoor er meer 

communicatie tussen de donateurs en de studenten kan ontstaan.   

6.2 Plannen voor beleidsjaar 2018-2019 

6.2.1 Particuliere donateurs 

We verwachten een stabilisatie van de particuliere donateurs. De toonzetting in de brieven zal 

wat scherper worden geformuleerd om mensen in beweging te zetten voor het overmaken van 

een (extra) gift. We willen ook veel aandacht geven aan het opwaarderen van donateurs en 

(oud-)studenten, om ook hen te bewegen donateur te blijven. Hiervoor willen we gebruik maken 

van een  telemarketingbureau. In de begroting zijn wij uitgegaan van hetzelfde bedrag als vorig 

jaar. Dit betekent dat we totaal € 525.000,-- (incl. lijfrenten) aan particuliere giften hopen te 

ontvangen. De stijging van het aantal giften door lijfrentes zet door. In onze Magazines blijven 

wij hier periodiek aandacht aan besteden. Daarnaast zullen we aandacht geven aan de 

mogelijkheid om de EH op te nemen in het testament. Ook willen we meedoen aan een 

landelijke campagne (bijsluiter EO Visie) waar deze mogelijkheid aan de orde komt.  

6.2.2 Grote giftgevers 

Ook het komende schooljaar gaat fondswerving door met de persoonlijke benadering van 

giftgevers, zowel particulieren (en dan met name de grotere giftgevers), als kerken en bedrijven. 

Vanuit de Club van 1000 streven we naar behoud van de huidige leden en groei van nieuwe 

leden. We zullen naast de weg van recommandatie ook structureel nieuwe bedrijven gaan 

mailen en nabellen voor het genereren van afspraken. Dus naast het vragen van adressen via 

bestaande relaties willen we ook zelf adressen gaan verzamelen om potentiële sponsors te 

benaderen. De verwachte opbrengst uit bedrijfsgiften bedraagt € 250.000,--  De algemene 

bedrijvenmailing wordt niet gecontinueerd. Een mailing met een nabel-actie zal wel ingepland 

worden. Voor het komende jaar zal ook aandacht worden gevraagd voor het realiseren van de 

upgrade van de studentenkantine.  

6.2.3 Kerken 

Daarnaast zullen we doorgaan met het benaderen van kerken. Elke thuiskerk wordt specifiek 

door ons benaderd met het verzoek een collecte voor de EH te houden en ons op te nemen in 

het collecterooster van de gemeente. We zullen het belteam dat door eigen studenten gevormd 

wordt, met name in gaan zetten voor het behouden en waar mogelijk verhogen van de giften 

van (thuis)kerken. Verder proberen we de studenten zoveel mogelijk een presentatie in de 

eigen gemeente te laten geven. De kerken in onze database worden dit jaar  benaderd met het 

verzoek om partner van de EH te worden. We hopen hiermee de lichte groei die dit jaar is 

ingezet te continueren. We gaan uit van een totaalbedrag van € 84.000,-- voor EHB42.    

6.2.4 Studentinzet voor fondswerving  

Studenten dragen via de verplichte studentenbijdrage en afgeleid via de vrijwillige ouderbijdrage 

bij in de fondswerving. We moeten ervoor waken dat de studenten het hele jaar door met 

financiële acties bezig zijn. Acties blijven anderzijds belangrijk voor de bewustwording van de 

financiële situatie van de EH. Er zal een gezamenlijke actie voor het EH-Basisjaar en het EH –
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Traject gehouden worden. Naast een (verkoop)actie door het Basisjaar en het Traject worden 

de studenten ook ingezet tijdens Opwekking.  We ontvangen daarvoor een vergoeding uit de 

collecte-opbrengst. We zijn zichtbaar aanwezig als “richtingwijzers” op het terrein 

(parkeerhulpen). De respons hierop is heel goed en we zullen de samenwerking met 

Opwekking ook voor het komende jaar continueren.  

6.2.5 Doelstelling fondswerving: 

 Particuliere giften € 525.000,-- (incl. € 50.000,-- aan lijfrenten) 

 Bijdrage uit de kerken € 84.000,-- 

 Bijdrage bedrijfsleven € 250.000,-- (incl.€ 25.000,-- aan lijfrenten)  

 Speciale fondsen € 30.000,-- 
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 Begroting  
 

Als bijlage bij dit activiteitenplan is een meerjarenbegroting opgenomen (zie bijlage B). 

Hieronder geven wij een korte toelichting op de aannames en uitgangspunten die ten grondslag 

liggen aan deze begroting. 

 

1. De begroting gaat uit van 116 (het werkelijke aantal) Basisjaarstudenten. Voor het 

Traject zijn we uitgegaan van 100 studenten. 

2. Te verwachten nalatenschappen zijn niet begroot. Alhoewel de afgelopen jaren 

structureel sprake is geweest van ontvangen nalatenschappen blijft het een onzekere 

factor, vandaar dat we hiervoor geen bedrag hebben opgenomen.  

3. Groei in de totale fondswerving blijft noodzakelijk. EHB41 zal waarschijnlijk met een  

klein negatief  resultaat  worden afgesloten.. Voor EHB41 begroten we de particuliere 

giften op € 525.000,--. 

4. De bijdragen uit bedrijven zijn begroot op € 250.000,--. Dat ligt op het gemiddelde 

niveau van de afgelopen jaren. 

5. Onze voortdurende inspanning om kerken structureel aan de EH te binden leidt tot een 

kleine stijging van de gemiddelde opbrengst per jaar. We begroten op een bedrag dat 

gebaseerd is op een verdere groei. We verwachten op een bedrag van €84.000,-- uit te 

kunnen komen.  

6. De niet direct aan een opleiding toewijsbare kosten, namelijk overhead en indirecte 

kosten, worden toegekend aan Basisjaar en Traject in de verhouding 75-25%. Deze 

verhouding is gebaseerd op de gemiddelde verhouding van de studentaantallen en het 

gebruik van het gebouw over de afgelopen jaren.  

7. De opbrengst uit verhuur is iets verhoogd ten opzichte van vorig jaar. 

8. In het meerjarenplan is rekening gehouden met het onderhoud voor het huidige 

gebouw. Daarvoor is een reserveringspost in de begroting opgenomen. Rekening 

houdend met de aanwezige onderhoudsvoorziening is vooreerst een dotering 

opgenomen van € 15.000,--. De minimale reserve die we aanhouden voor (onvoorzien) 

onderhoud bedraagt € 20.000,--.  

9. De begroting sluit met een fors tekort van € 133.000 euro. We hebben ervoor gekozen       

om ondanks dit tekort, toch voor 10 tutorgroepen te gaan.  Ook de indeling in 

collegegroepen blijft hetzelfde (1U en 2H groepen)  Er zijn op dit gebied concessies te 

doen (groepsgrootte) echter dat gaat ons inziens teveel ten koste van de kwaliteit van 

het onderwijs op de EH.    
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 De belangrijkste voornemens 2018-2019 
 

Onderwijs (hoofdstuk 2) 

 

EHB: 

 

- Evenwichtige planning van activiteiten 

- Studenten bewegen tot eigenaar zijn van eigen leerproces 

- EH schermvrij 

- Inzetten op weerbaarheid en goede studiehouding bij studenten 

- Actualiseren van onderdelen van het curriculum 

 

EHT: 

- Meer aandacht voor eigenaarschap van student voor leerproces 

- Werkcollege praktische vaardigheden invoeren  

- Begeleiding tutoren 

 
Onderwijs algemeen: 

 

- Onderzoek meerwaarde tussenjaren 

- Benoemen vertrouwenspersoon medewerkers 

 

Organisatieontwikkeling (hoofdstuk 3) 

 

- Implementatie administratiesysteem Twinfields en CMS LEA 

- Beschrijven administratieve organisatie 

- Opzetten vrijwilligersbeleid 

- Aanpassen arbeidsvoorwaardenbeleid 

- Opknappen tutorenruimte en studentenkantine 

- Verbeteren interne website 

- Risico inventarisatie en Evaluatie 

- Aanpassen telefooncentrale 

- Implementatie VGA wetgeving 

- Verbeteren ICT 

 
Communicatiestrategie/studentwerving (hoofdstuk 4) 

 

- Eigentijdse communicatie 

- EH is zichtbaar en vindbaar in netwerk als professionele gesprekspartner 

- Scherp onderscheid EHB en EHT 

- Groei studentenaantallen 

- Betrekken netwerk studenten 

- Zichtbaarheid in scholen en kerken 

 
Imago en naamsbekendheid (hoofdstuk 5) 

 

- Vergroten en meer inzetten van ambassadeursnetwerk 

- Inzetten op free publicity 
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Fondswerving (hoofdstuk 6)  

 

- € 525.000,-- giften particuliere donateurs 

- €   84.000,-- giften van kerken 

- € 250.000,-- sponsoring door bedrijfsleven 

- €   30.000,-- giften uit speciale fondsen 

- Onderzoek platform crowdfunding  
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Bijlage A – Organogram 
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Bijlage B – Meerjarenbegroting 
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