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Inleiding
Dit activiteitenplan voor het studiejaar 2020-2021 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.
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. In dit plan is in verband daarmee ook een gedeelte opgenomen dat handelt
over de EH en toenemende problematiek onder jongeren. In de ideeën over onderwijs wordt daar verder
op door geborduurd.
We schrijven dit plan tijdens het coronatijdperk van 2020. Aangezien we nog niet weten wat deze tijd
ons verder zal brengen en welke impact het verder zal hebben op het onderwijs van de EH, en ook of een
economische recessie al vrij snel een doorvertaling zal krijgen naar de financiële onderbouwing van onze
organisatie, zullen we hier en daar wellicht ook een slag om de arm moeten houden en zullen
voornemens misschien niet uitgevoerd kunnen worden zoals we deze voor ogen hebben.
We gaan zien wat de tijd ons brengt. Meer dan ooit in het besef van de afhankelijkheid van onze God.
Nu eerst onze terugblik op het afgelopen jaar en onze voornemens voor 2020-2021.
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Onderwijs

2.1 Reflectie activiteiten 2019 -2020 EH-Basisjaar
We startten dit seizoen met 120 studenten en konden werken met 10 tutorgroepen: 4 U-groepen en 6 Hgroepen. Het Basisjaar blijft qua aantallen de laatste jaren stabiel. We hadden wel heel graag groei in de
aantallen gezien.
We hadden ons verder voorgenomen:
•
•
•

Om verder te werken aan bezinning op en uitwerking van het onderwijsprogramma (EH 2.0)
Bezuinigingen door te voeren (gezien het verwachte tekort op de begroting seizoen 2019-2020)
Enkele wijzigingen door te voeren voor EHB43 (o.a. rondom presenteren; het bevorderen van het
‘eigenaar zijn van eigen leerproces’; rondom de werkdruk voor met name de tutoren met dubbele
groepen).

2.1.1 Bezinning en uitwerking - werken aan een herzien format: EH 2.0
In de nota EH 2.0 die vorig jaar verscheen, werd o.a. de volgende conclusie getrokken na analyse van
jongerencultuur in de hedendaagse samenleving:
De boodschap van het evangelie staat anno 2020 haaks op wat jongeren meekrijgen in cultuur en
maatschappij
Onderwijs op de EH wil daarom ondersteunen in de volgende verlangens:
•
•
•
•
•
•
•

Het leren van een aandachtig leven; antwoord willen zijn op het verlangen van God; het van
betekenis mogen zijn in deze wereld
Gemeenschap zijn – creëren van verbondenheid
Integratie van de diverse aspecten van het menselijk bestaan
Ontwikkelen van identiteit en een gezond zelfbeeld
Het ontwikkelen van weerbaarheid – o.a. leren omgaan met gebrokenheid
De voorbereiding op hoger onderwijs
Begeleiding op maat bij het ontwikkelen van een efficiënte studiehouding en het kiezen van een
passende studie

Op 19 november 2019 is er m.h.o. op de ontwikkeling EH2.0 een sessie geweest met het team van
Basisjaartutoren.
Daarin is het waarom van de plannen EH2.0 nog eens toegelicht (conform juni 2019) en zijn
bovenstaande verlangens gedeeld. Daarna hebben we uitgangspunten voor doorontwikkeling en
benodigde accenten voor het onderwijsprogramma van het Basisjaar gepresenteerd.
Uitgangpunten voor doorontwikkeling van EH2.0 naar EHB44:
•
•
•

•

6

Het Basisjaar is vooral een ‘jaar van verdieping’.
De huidige speerpunten zijn en blijven uitgangspunt. Wel zullen we eindtermen en kwalificaties
herformuleren.
Het programma qua inhoud en grote lijnen gaat niet totaal op de kop. Dit n.a.v. de opbrengst van
evaluaties, expertmeetings, etc. die allen aangeven dat we anno 2020 inhoudelijk echt de goede
dingen doen.
We gaan wel de praktische tools en verwerking van de inhoud verder doorontwikkelen én nadenken
over de dynamiek en het ritme van het programma.
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•

Het Basisjaar is een heel goede voorbereiding op studeren in HBO / WO. Tegelijk is de EH ook een
heel bijzondere plek, gezien de focus op integratie van de diverse speerpunten in het onderwijsplan
en de unieke persoonlijke begeleiding van studenten. Maar: de EH is geen stiltecentrum,
retraiteplek en/of hulpverleningscentrum.
De ontwikkeling moet dbu-neutraal gebeuren.
Wat heeft in het lesprogramma van het Basisjaar (meer) uitwerking nodig?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het ‘aandachtig leven’; leven in verbondenheid
Thema’s als weerbaarheid; volwassenheid; eigenaar zijn van eigen leerproces
Het opdoen van ‘praktische’ ervaringen (oefenen / doen wat je leert)
De aansluiting in het programma bij en visievorming rondom de actualiteit
Doordenking van meer keuzemodules in het programma
Differentiatie H/M en U
Roostering / ritme en structuur van het programma
Persoonlijke begeleiding / tutoraat en daarmee het zich ‘eigen’ maken van inhoud
Aanbieden reflectie en het opdoen van reflectievaardigheden
Groepsprocessen
Huidige opdrachten en literatuur mogen een update

Tutoren hebben hierop gereageerd en meegedacht.
Zij vroegen aandacht voor:
•
•
•
•
•
•

Het doorontwikkelen van het lint praktische levenskunst (PL)
de afstemming PO-GLO-PL met het tutoraat
Fasering in programma-aanbod bij GLO - Meer ‘doen’ / ‘eigen’ maken: samen Bijbel lezen, bidden;
begrippen (kind van God); gesprek; ‘vraag maar raaks’;
Doorontwikkelen van het Bijbels mensbeeld - implicaties worden soms onvoldoende begrepen
Aandacht voor duiding van de actualiteit
Meer keuze in ‘verdieping’ (gezien interesse / niveau / studiekeuze)

Op 17 februari 2020 hebben we opnieuw samen met het team tutoren Basisjaar over EH 2.0 gesproken
en de conclusies bekeken van de gegeven adviezen in november 2019.
Daarna was het de bedoeling om de voorgenomen herziening uit te werken in kleinere groepen tutoren
/ docenten. Doel was om richting april 2020 het herziene curriculum te kunnen presenteren en in mei
en juni verder te concretiseren.
Dat proces is vertraagd i.v.m. de huidige crisis.
De tijd in maart / april was vooral nodig om het onderwijs af te stemmen op digitale en onlineuitvoeringen.

2.1.2 Het doorvoeren van enkele bezuinigingen
We konden dit seizoen 10 groepen maken: 4 U-groepen en 6 H-groepen.
We laten de colleges zoveel mogelijk in 2 college-groepen geven (U en H). Daar waar nodig splitsen we
de H-groep wel in een Ha en Hb – groep, zoals we in eerdere jaren standaard deden. Deze roostering (en
het dus werken met grotere college-groepen) is goed bevallen, zeker ook omdat we beschikken over veel
ervaren docenten.
Verder hebben we de extra thema-week niet op locatie in Helvoirt gehouden, maar op school. Het thema
‘Als alles anders is..’ kreeg daarmee een iets andere invulling. Doel was om expliciet aandacht te hebben
voor weerbaarheid van studenten. We deden dat o.a. door studenten heel andere (ontregelende) dingen
te laten doen dan normaal op school, bijvoorbeeld door outdoor-activiteiten, meedoen in nieuwe
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groepjes, eten in de buurt met buurtbewoners en het Bijbels doordenken van omgaan met
veranderingen en eventueel tegenslagen.
Voor sommige studenten waren deze items heel spannend, voor anderen was het een mooie uitdaging.
Het leverde veel leerpunten op.

2.1.3 EHB43 Inhoudelijk
HERORIËNTATIE OP HET LINT PRESENTEREN

Er is een nieuwe opzet gemaakt samen met de presenteerdocenten. Na een intro-college konden
studenten kiezen voor een thematische leer-groep (bijvoorbeeld verhalen vertellen; een bezinning
houden) of een methode-gerichte aanpak (TED-talk houden). In de evaluatie hiervan met docenten
kwam naar voren dat deze aanpak bevalt, maar dat we inhoudelijk net wat minder ver konden komen,
dan eerdere jaren in twee blokken. Tegelijk hadden we niet de nadelen van het husselen van groepen na
het eerste blok. Dat studenten hierin zelf meer konden kiezen, werkte ook goed.
GROEPSOPDRACHTEN – GESPREKSGROEPEN – TUTORUREN OP ELKAAR AFSTEMMEN.

Dit hebben we gedaan door meer presentaties van het groepswerk via de tutoruren te laten lopen (en
niet in aparte groepen) en door in tutoruren de resultaten van gespreksgroepen terug te laten komen.
Eén en ander bevalt goed en willen we qua ontwikkeling doorzetten.
De linten PO / GLO / PL en middelen als groepswerk en gespreksgroepen vragen om onderlinge
verbinding.
BEGELEIDING TCK’S

Dit seizoen is de begeleiding van TCK’ s doorgegaan, maar er zijn iets
minder TCK’ s in het Basisjaar, dan vorig seizoen. Bovendien heeft niet elke TCK-er dit jaar behoefte aan
intensievere begeleiding.
Meer werkveldverkenning, o.a. via Sociale Gasten
Hier is minder van terechtgekomen, omdat Sociale Gasten toch geen nadere ondersteuning kon bieden.
Maar: we werkten in het onderwijsprogramma verder wel weer samen met Sociale Gasten.
Zij verzorgen voor ons colleges over ‘naaste zijn in je eigen omgeving’ en verzorgen bijvoorbeeld ook een
praktijk dag in Amersfoort, waarbij onze studenten op vrijdag 14 februari 2020 goed werk konden doen
in Amersfoort, vooral ook op sociaal gebied. Sociale Gasten heeft inmiddels ervaring met én subsidie
voor het begeleiden van maatschappelijke diensttijd. Daar willen we samen met hen naar kijken en dit in
de toekomst als een optie aanbieden voor EH-studenten.
INRICHTEN STUDENTEVALUATIES

We hanteren dit seizoen twee vormen van evaluatie met studenten: via digitale enquêtes en via een
groepsgesprek met studentafgevaardigden uit elke groep. Dat laatste geeft meer de gelegenheid de
(benodigde) nuance aan te brengen en bevalt goed.
LINT PRAKTISCHE LEVENSKUNST

De invoering van dit lint is een gouden greep geweest. Het helpt vooral in de verwerking van dat, wat bij
Persoonlijke Ontwikkeling in colleges en literatuur wordt aangeboden. Voor de ene student heel helpend
in het zich meer eigen maken van thema’s, voor de ander wat bedreigender, want het kan ook dichtbij
komen. Maar: vele kwartjes vallen door deze aanpak.
EIGENAAR ‘EIGEN LEERPROCES’ EN AANPAK REFLECTIE

Al aan het begin van het Basisjaar vragen we studenten te reflecteren over wat nu nodig is i. v. m hun
eigen studiehouding. We vinden het belangrijk dat studenten zelf ‘regie’ (leren) voeren over hun
studiehouding en studeerproces. Veel studenten doen ‘maar wat’, of studeren, omdat het van iemand
‘moet’. We werken daarom aan bewustwording rondom het waarom van studeren en faseren het
stimuleren van het nemen van eigen verantwoordelijkheid door de studenten.
Concreet houdt dit bijvoorbeeld in dat we de opdrachten in het Persoonlijk Dossier vanaf januari 2020
minder sturend formuleren. Studenten moeten dan zelf kiezen, op welke onderdelen ze reflecteren.
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Zelf keuzes maken en die kunnen verantwoorden. Dus geen vragen beantwoorden, omdat wij die
belangrijk vinden. We hopen dat studenten daarmee zelfstandiger worden én er profijt van gaan hebben
richting het maken van een persoonlijk einddocument, waarin ze op het hele Basisjaar reflecteren en
aangeven wat ze willen vasthouden van het jaar.
Belangrijk is hierbij wel, hoe de tutoren dit proces begeleiden in hun groep. De ene tutor kan goed
‘loslaten’, dan ander gaat nog meer ‘zorgen’. Eén en ander is regelmatig punt van bespreking in de
tutorberaden.
Waar we in het Basisjaar wel tegenaan lopen is dat sommige studenten nog jong zijn en het daarom
moeilijk vinden zelf keuzes te maken en daarin te overzien, wat goed is en nodig. Maar tegelijk is die
vaardigheid een heel belangrijke, om het studeren op het HBO/WO aan te kunnen.
WERKDRUK AANPAKKEN, MET NAME VOOR TUTORE N MET TWEE TUTORGROEPEN.

In het Basisjaar roosteren we af en toe een collegevrije dag, zodat er zo (meer) ruimte is voor zowel
studenten als tutoren om opdrachten bij te werken en/of in te halen. Dat bevalt heel goed.

2.2 Onderwijs algemeen
2.2.1 EH en toenemende problematiek onder jongeren
De laatste jaren hebben we diverse notities geschreven en intern besproken waar het gaat om de
ontwikkelingen in cultuur en maatschappij en de uitwerking die dat heeft op jongeren en de
consequenties die dat heeft voor de ontwikkeling en inrichting van ons onderwijs. Er is een notie
verschenen over weerbaarheid, nu voor een deel ook gebruikt als een project fondswerving, later is een
notitie geschreven over ‘de moed om volwassen te zijn’ waar we zelfs ook een symposium aan gewijd
hebben en in de aanloop naar de actuele onderwijsontwikkeling is de notitie EH 2.0 geschreven, waarin
ook de trends zijn opgenomen waar we als EH op moeten anticiperen. En dat niet alleen. We vinden het
enorm belangrijk om intern ‘goed bij de tijd’ te zijn, maar we merken ook dat we als EH een opiniërende
rol mogen vervullen als het gaat om actuele ontwikkelingen in relatie tot jongeren. We mogen als EH
onze nek uitsteken om ‘anders’ te durven zijn. Niet om dwars te liggen, juist niet, maar om beleidsmatige
en onderwijskundige consequenties te durven doorvoeren naar aanleiding van wat er om ons heen
gebeurt. De ‘schermvrije school’ is daar een voorbeeld van. Maar ook de inrichting van ons
onderwijsprogramma, de thema’s die wij aan de orde stellen met studenten en waarin we consequent
het anders-zijn praktisch en concreet willen maken. Anders, in aansluiting op wat Paulus de mensen in
Efeze en ons voorhoudt: Jullie zijn toch anders omdat jullie Christus geleerd hebben?
Maar goed, de ontwikkelingen in cultuur en maatschappij met betrekking tot jongeren gaan snel. Het is
in dit verband wel aardig om weer te geven wat het RIVM daarover publiceerde in een rapport in 2019.
Eerst maar eens een citaat van een jongere: ‘Je moet voortdurend hogere doelen stellen voor je leven. Je
moet jezelf optimaal ontwikkelen. Je móet hoge doelen stellen voor je carrière. Om daar te komen móet
je een optimale studiekeuze maken. Je móet hoge cijfers halen. Je móet veel naast je studie doen om
straks zover mogelijk te komen. En je móet een goed sociaal netwerk onderhouden omdat je anders
buiten de boot valt.’
Jongeren spreken veel over het perfecte plaatje. Dat kent een breed scala aan elementen, het gaat o.a.
om: mooi, succesvol, gezond en leuk zijn, verre reizen, plezier hebben, een (grote) vriendengroep, een
goed figuur en een mooie huid. Het perfecte plaatje zoals dat voorgespiegeld wordt in sociale media,
maakt onzeker en geeft het gevoel minder gewaardeerd te worden dan anderen, en zelf niet alles uit het
leven te halen. De toekomst maakt ook onderdeel uit van het perfecte plaatje. Het gaat om de beste
studie kiezen, een goed baan en carrière hebben, later zelf een huis kunnen kopen, een relatie en een
gezin stichten.
Een andere studie (Psyche en brein 2020) geeft het beeld van een schuchtere jongen van 19 jaar die de
stress niet meer aankan, last heeft van angstaanvallen en slapeloosheid en hele nachten voor zijn
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computer zit onder invloed van cannabis. En schetst een meisje van 23 jaar, werkloos, wanhopig,
depressief en emotioneel geïsoleerd.
In deze studie wordt geconcludeerd dat het familiale, sociale, economische, culturele en spirituele milieu
waarin jongeren vandaag leven, de laatste tientallen jaren sneller is geëvolueerd dan in de hele
geschiedenis van de mensheid samen. Sommige ontwikkelingen maken het leven er niet makkelijker op:
echtscheidingen en eenoudergezinnen, werkeloosheid en sociale netwerken als Facebook en Snapchat.
Er wordt ook gesproken over de ravage van het slaaptekort. Universitaire resultaten zakken, terwijl
angst, prikkelbaarheid en impulsiviteit toenemen. Slaaptekort in de adolescentie verstoort de
ontwikkeling van het beloningscentrum – het deel van de hersenen dat een rol speelt bij plezier en
motivatie en dat verhoogt het risico op depressie.
We zien dit inderdaad allemaal gebeuren. Als we onze studenten voorhouden wat de ideale slaapduur is
voor een adolescent, blijkt ongeveer niemand dat te halen.
De Volkskrant (2018) heeft het verhaal opgenomen van een huisarts die 9 jaar op de universiteit heeft
gewerkt. Hij constateert dat steeds meer studenten met psychische problemen kampen. De oorzaak is
volgens hem een opeenstapeling van stressfactoren: toegenomen prestatiedruk op universiteiten, angst
voor schulden en de invloed van sociale media. Dat uit zich in vermoeidheidsklachten, angstaanvallen en
concentratiestoornissen. Soms gaan die gepaard met verslavingsproblemen: alcohol, drugs, overmatig
gamen of internetporno.
We spreken over Generatie Z. Daar is veel over te zeggen, maar laten we drie aspecten noemen die
tegenstrijdigheid teweeg brengen:
1. Digitalisering.
De eerste generatie die ect geen wereld zonder internet kent. Dit leidt tot nieuwe vormen van
gemak, maar ook tot beklemmende afhankelijkheid.
2. Ideologisering.
Opgroeien in een gemondialiseerde wereld waarin het niet langer mogelijk is om weg te kijken
van grote maatschappelijke issues als klimaatverandering en ongelijkheid (naar ras, gender,
seksuele voorkeur en opleidingsniveau). Z staat voor de keuze: engagement of apathie?
3. Individualisering. Z krijgt het belang van individuele vrijheid en zelfbeschikking met de paplepel
ingegoten. Dat is een bevrijding én een zware last.
Onderwijsinstellingen herkennen wat hierboven is beschreven, maar we merken ook dat men
onvoldoende ‘de tering naar de nering’ kan zetten. Dit cursusjaar vond een novum plaats bij Universiteit
Utrecht. Yoga in de Janskerk, spreekuur bij de studentenpsycholoog en tips voor timemanagement. De
universiteit bood studenten een vijfdaags programma om te leren hoe ze hun stress de baas blijven. Ook
andere universiteiten hielden een welzijnsweek in de strijd tegen prestatiedruk. Hoe kan je gefocust
blijven in tijden van afleiding. De voortdurende stroom aan nieuwe informatie maakt het namelijk
moeilijker dan ooit om je langer dan een paar minuten onafgebroken te concentreren.
Wij zien dit als goedbedoelde initiatieven, maar zien het ook als vormen van symptoombestrijding.
Voordat we daar verder (kort) op ingaan eerst een soort samenvatting van bovenstaande.
Het RIVM brengt de toenemende problematiek in beeld in een krachtenveld stressgerelateerde factoren
vanuit het perspectief van jongeren.
Het volgende wordt (in steekwoorden) genoemd:
a. Mooi, gezond, plezier, leuk leven
Succesvol
Vriendschappen / groot sociaal netwerk
Relatie / gezin
b. Gebeurtenissen in de wereld (klimaat, oorlog, geweld, politiek, dierenleed)
c. Sociale media en online leven
Beeldvorming: mooi, gezond, succesvol
Vergelijking peers
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Verslaving aan prikkels en contact
Gebrek aan veiligheid en vertrouwen in vriendschap
d. Spanningen en zorgen thuis
Ziekte
Scheiding
Ruzie
Financiële problemen
e. Verwachtingen
Ouders
Docenten
Vrienden
School/studie
Werk
Eigen
Samengevat: jongeren leven in een vermoeide en genadeloze samenleving.
De oplossing wordt veelal in materiële zaken gezocht (symptoombestrijding), terwijl wij ervan overtuigd
zijn dat er juist sprake is van immateriële nood. We zijn essentiële zielsdingen kwijtgeraakt. Dat wat Paus
Franciscus spirituele alzheimer noemt. Heel veel van wat te maken heeft met zingeving, van betekenis
zijn, Jezus willen volgen, Zijn handen en voeten zijn, is vervangen dor uiterlijkheden, materiële zaken en
oordelen van anderen.
Herman Paul stelt in zijn nieuwste boekje (Shoppen in advent) de vraag: Waardoor wordt het ik
gevormd? Vaak meer door dagelijkse gewoonten die onze verlangens beïnvloeden. Hij ziet
consumentisme als één van de belangrijkste religies van deze tijd. Met als evangelie dat het ware geluk
voor iedereen te koop is. Dat leidt tot mensen die hun identiteit ontlenen aan de kleding die ze dragen,
de spulletjes waarmee ze zich omringen en de ervaringen die ze kopen. Dat appelleert aan het verlangen
het goed te hebben, succesvol te zijn en door anderen te worden gezien. Het leidt van God af, in plaats
van naar Hem toe. Wat doet het met onze verwachting (van een Koninkrijk dat nog moet komen)?
We herkennen veel van de problematiek in deze paragraaf geschetst en juist in het EH-programma liggen
grote kansen om het anders te gaan doen. Zoals Christus ons geleerd heeft. Daarom hebben we het
schooljaar ingezet met het thema ‘Aandachtig leven’ en krijgt zingeving en alles wat daarmee te maken
heeft een grote plaats in ons curriculum. De Bijbel wijst een weg van verlossing uit de slavernij. En dan
komen we uit bij woorden en begrippen als: Hoop, verlangen, perspectief, dromen, idealen, en
vruchtdragen. We mogen studenten uitdagen om hoopbrengers in deze wereld te zijn, Wij mogen hen
opnieuw leren hopen, omdat zij anders niet meer kunnen worden.
Hoe we daarover denken en hoe we het denken te doen is in het vervolg van dit plan te lezen.

2.2.2 Structurele aandacht voor de wisselwerking onderwijs / fondswerving
Projectmatige financiering vanuit vermogensfondsen werkt goed, zo bleek de afgelopen jaren. We
kennen het ‘Preventieprogramma stress en burn-outproblematiek’ (pilot cursusjaren 2018-2020), een
aanpak via vorming en coaching in EH-Basisjaar. Deze pilot kreeg ook in seizoen 2019-2020 een vervolg
met aanvullende financiering vanuit het bedrijfsleven.
Deze projecten kwamen tot stand door mogelijkheden van fondswerving. Vanuit het onderwijs leverden
we content aan, waarmee projecten en evaluaties inhoudelijk konden worden onderbouwd.
Afgelopen seizoen werd het project ‘Tuin van verbinding’ gelanceerd. Bij het opnieuw inrichten van de
tuin is rekening gehouden met het onderwijs. We kunnen met een aantal kleine groepen tegelijk in de
tuin terecht voor onderwijsactiviteiten (bijvoorbeeld tutoraat) en het is de bedoeling dat de EH-tuin de
school (het onderwijs) en de buurt mede verbindt.
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In dat kader zijn er in de afgelopen periode al ontmoetingen georganiseerd. Alle studenten van het
Basisjaar hebben bijvoorbeeld – in kleine groepjes - een keer meegegeten met buurtbewoners. Dit werd
geregeld via buurt-initiatieven op dit vlak in het Soesterkwartier. Studenten konden daarmee werken
aan hun sociale skills en konden hiermee de in het onderwijs besproken ‘visie op mens, cultuur en
maatschappij’ mede handen en voeten geven.
Tot nu toe kwamen voorstellen voor deze fondswervingsprojecten redelijk ‘spontaan’. We gaan nu deze
mogelijkheden optimaler benutten door onderwijs en fondswerving integraal op te pakken en meer
structureel in te bedden, zodat we vooraf van elkaar weten waar we wel en niet aan werken samen en
elkaar daardoor nog meer kunnen versterken.
Voor seizoen 2020-2021 zijn in dit kader aandachtspunten:
1. Preventieprogramma EH stress en burn-outproblematiek:
• zomer 2020 - rapportage van pilot 2 (2019-2020), met aandacht voor voortzetting
programma online (i.v.m. Coronacrisis); kennisdeling externe partijen;
deskundigheidsbevordering tutoren.
• bespreken vervolg met daarin aandacht voor o.a. deskundigheidsbevordering richting
tutoren (omgaan met etiketten; angsten; en bevorderen weerbaarheid)
• rapportage naar financiers (fondsen en bedrijven)
• zomer 2021 – evaluatie vervolg
2. Het vervolg van het project ‘Tuin van verbinding’:
• Contact tussen EH-studenten en buurtbewoners – andere mensen leren kennen en leren om
je dienstbaar op te stellen (bijvoorbeeld via maaltijden - zo mogelijk - voor en na de zomer)
met buurtbewoners en ontmoeting en gesprek over levensthema’s)
3. Begeleiding Third Culture Kids (TCK’s)
4. Geloofsontwikkeling bij jongeren: voor steeds meer kerken en ouders een zorgpunt. Wat kunnen
we daar als EH in bieden?
5. Financiering van de nieuwe M-Route

2.2.3 Scholing medewerkers
We hebben op dit moment geen (expliciet) beleid én financiële mogelijkheden voor scholing van
medewerkers. Dat betekent niet, dat we daar niets aan doen: We hebben jaarlijks twee
tutorstudiedagen, waarop we onderwerpen bespreken, die binnen het Basisjaar van belang zijn. We
vullen die in met behulp van interne expertise. Verder kennen we allerlei vormen van intervisie en
begeleiding in het tutoraat en voor medewerkers.
Incidenteel krijgen we verzoeken van medewerkers voor het volgen van cursussen, bijvoorbeeld van de
decanen. Per keer bekijken we de noodzaak van iets dergelijks.
We willen meer beleid ontwikkelen rondom scholing en nascholing, zodat we medewerkers ook kunnen
stimuleren dit te doen, terwijl we tegelijkertijd moeten waken voor de financiële draagkracht van de EH.
Idem kunnen we nadenken over een aparte post hiervoor op de begroting (een medewerker opperde
om daar een deel van de eindejaarsuitkering voor te gebruiken).

2.3 Plannen 2020 - 2021 EH-Basisjaar
2.3.1 Concretisering EH2.0 in EHB44
We borduren voort op het proces dat al in EHB43 in gang is gezet (zie reflectie 2019-2020).
De volgende punten gaan we concretiseren m.i.v. en in EHB44:
•
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Literatuur ‘beperken’ (nadenken over criteria) en actualiseren
De blokboeken (met daarin collegeoverzichten en ‘eigen’ literatuur) per week ‘organiseren’, zodat
opdrachten en literatuur makkelijker te vinden zijn
Van groepsopdrachten (vaker) weekopdrachten maken (i.p.v. per twee of drie weken). Deze gaan
meer dienen als voorbereiding op tutoruren
In de 4 tutoruren (per week) duidelijker accenten leggen en ‘verdeling’ van activiteiten:
- 1u samen bespreken en lezen literatuur
- 1u reflectie per week
- 1u n.a.v. weekopdracht bespreken, verwerken
- 1u community: verbondenheid; groepsprocessen; lief en leed; gebed
Mondelinge reflectie in groepen meer faseren (i.p.v. eens per blok)
Roostering: minder weken zonder colleges roosteren (zoals bijvoorbeeld nu in een BO-week of
reflectieweek); reflectie faseren / meer in tutoruren; colleges blijven 1,5 uur;
Het lint praktische levenskunst (PL) gaat zowel het lint persoonlijke ontwikkeling (PO) en
geloofsontwikkeling (GLO) ondersteunen en biedt meer handvatten om in een tutoruur op terug te
komen
Lint GLO faseren / herordenen – thema’s uit blok 1 naar GLO - Gods verlangen; Bijbel ins en outs;
bezinningsweek?
Nieuw lint uitwerken: verdieping / grote vragen – bijvoorbeeld over betrouwbaarheid Bijbel;
ethische vragen; onderwerpen uit moeilijke vragen met doorpraten; lezen en bespreken klassiekers
Nieuw lint uitwerken: Kijk op de actualiteit
Studiehouding: meer colleges aanbieden rondom ‘concentratie’, communiceren, etc. en meer
oefentijd inroosteren
Studiekeuze: meer structurele aandacht geven aan werkveldverkenning

Uitwerken keuzemodules blok 4, o.a. over geloof en wetenschap; discipelschap; meedoen
‘maatschappelijke diensttijd’. De laatste i.s.m. Sociale Gasten Amersfoort.

2.3.2 Ervaringen online werken
I.v.m. de Corona-crisis hebben we het onderwijs vanaf 16 maart 2020 online aangeboden. In het
Basisjaar zijn we gaan werken met weekopdrachten, waarin online gegeven colleges worden verwerkt en
bijbehorende literatuur wordt bestudeerd. Een hele inspanning voor het team tutoren / docenten, om
over te schakelen naar volledig digitaal en online werken.
Idem voor studenten, om vanuit huis (toch) een belangrijk deel van het lesprogramma te volgen.
Een groot nadeel aan het hele online-werken is het gebrek aan werkelijke live-ontmoetingen en gesprek
met onze studenten. Juist dat, wat voor de EH heel belangrijk is.
Maar: wat kunnen we wel leren van deze ervaringen en hoe kunnen we dat vasthouden?

2.3.3 EHB44 Coronaproof
De meest recente ontwikkelingen maken dat wat hierboven is beschreven in 2.3.1 een zekere
relativering behoeft. Nu we langer zullen moeten leven in dit coronatijdperk, betekent dit dat we voor
het komende cursusjaar in korte tijd een coronaproof Basisjaar zullen moeten ontwikkelen; althans in elk
geval voor de eerste helft van het cursusjaar. Dat vraagt de nodige inzet en creativiteit. Maar het
betekent ook dat een aantal van de vernieuwingen zoals hierboven beschreven naar alle
waarschijnlijkheid niet doorgevoerd kunnen worden. We zullen prioriteiten moeten stellen.
Nu veel onderwijsinstellingen om ons heen (in het hoger onderwijs) ervoor kiezen het cursusjaar 20202021 vooral in te zetten op online onderwijs, denken we dat we op dit punt als EH verschil kunnen
maken door wel te gaan voor ontmoeting, verbinding en verdieping. Uiteraard met het heel serieus
nemen van de maatregelen die genomen zijn en we dus ook op de EH moeten rekenen met de
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anderhalve meter norm. Dat heeft gevolgen voor de inrichting van de collegezalen, looproutes in de
school en wat al niet meer. Dat betekent dus ook dat de collegegroepen kleiner zullen moeten zijn en dat
heeft weer zijn uitwerking op belasting van docenten. We denken dat we een deel daarvan terug kunnen
‘verdienen’ door bepaalde colleges wel online aan te bieden en dan aan het hele Basisjaar tegelijk. Zoals
het er nu voor staat, lijkt het reëel om bepaalde themacolleges online uit te voeren en de meer
persoonsgebonden onderwerpen waarvoor meer interactie wenselijk is fysiek in het EH-gebouw. Dat
geldt ook voor de ontmoeting in de tutorgroepen, gespreksgroepen e.d.
Daarnaast zal de startweek een andere invulling krijgen. Het is niet mogelijk dat we zoals gebruikelijk
naar conferentiecentrum Emmaüs in Helvoirt gaan, dus ook hiervoor moeten we zoeken naar andere
mogelijkheden.

2.4 Reflectie activiteiten 2019-2020 EH-Traject
Dit jaar hebben 63 studenten zich aangemeld voor het EH-Traject. Dat zijn er 10 minder dan vorig jaar en
40 minder dan twee jaar geleden. Het blijft gissen naar de oorzaak van deze daling.

2.4.1 Geen voorgenomen viering 3 e lustrum
Het was het 15e Traject en er waren mooie plannen om dit lustrum te vieren. Al snel werd na een mooie
start de wereld getroffen door de Covid-19 pandemie. Dit had ook grote gevolgen voor het EH-Traject.
Daarover later meer. De plannen voor het vieren van het vijftienjarig bestaan zijn, met uitzondering van
het verschijnen van het jubileummagazine, hierdoor in het water gevallen.
De voorgenomen activiteiten waren:
•
•
•
•

Verdere ontwikkeling onderwijsprogramma
Reflectie
Invulling thema blok 2
Tutorenteam

ONDERWIJSPROGRAMMA

Er waren plannen om dit jaar schoolbreed na te denken over de vraag hoe we het onderwijsprogramma
aanbieden om beter aan te sluiten bij de jongeren van deze tijd. In de brede context is daarover
nagedacht, maar er waren nog geen concrete plannen voor het Traject. Op het moment dat we daarmee
aan slag wilden gaan, is er besloten dit voornemen uit te stellen omdat de gevolgen van de coronacrisis
voor de onderwijsprogramma’s veel tijd en energie opslokten.
REFLECTIE

De reflectieopdracht ter afsluiting van het blok is aangepast. Het lukt studenten nu beter om een
kernachtig onderbouwd document te schrijven. Dit heeft hen ook beter voorbereid op het schrijven van
het einddocument.
Aan het begin van het seizoen is er een steekproef gedaan. PD’s van H- studenten uit alle H-groepen zijn
bekeken en beoordeeld op het niveau van reflecteren. Er is geconcludeerd dat H-studenten prima in
staat zijn om met het nieuwe format tot goede reflectie te komen.
INVULLING THEMA BLOK 2

De verplaatsing van de themaweek discipelschap van week 1 naar 4 heeft zijn werk gedaan. Studenten
schieten niet in de weerstand en ervaren het als een logische stap in het programma. Het vormt zo ook
een mooie overgang naar blok 3. De inhoud van de themacolleges zijn ook aangepast. Er ligt nu meer
nadruk op de motivatie. Hiermee wordt het verlangen naar discipelschap beter opgewekt en wordt het
niet meer zo sterk ervaren als een plicht.
Er is geprobeerd om de inhoud van de themacolleges postmodernisme te vernieuwen om zo beter aan te
sluiten bij de tijd. EHB en EHT zijn hierin gezamenlijk opgetrokken. Tot twee keer toe zijn er externe
deskundigen uitgenodigd om ons hierin te helpen. Van een daadwerkelijke ontmoeting is het niet
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gekomen. Men was vaak niet in de gelegenheid om aan te schuiven. Uiteindelijk heeft een van onze
eigen docenten het thema, met kleine aanpassingen, gegeven. De reactie van studenten was positief.
TUTORENTEAM

In december heeft een sollicitatieronde plaatsgevonden. Er was grote belangstelling. Een aantal
kandidaten is daadwerkelijk uitgenodigd voor een gesprek. Met vier kandidaten was er een goede klik en
zij kwamen op de lijst met beschikbare tutoren terecht. Daar zat geen man bij. Het blijft moeilijk om voor
deze parttime halfjaarlijkse functie goede mannen te werven. Door het lage aantal aanmeldingen dit
jaar, konden we geen van de vier aanstellen.

2.4.2 Coronacrisis
Vanaf week 5 van blok 1 kon het onderwijs niet meer op school gegeven worden door de lockdown die
door de regering was afgekondigd. Het Traject was nog maar net begonnen en we werden voor de vraag
gesteld hoe nu verder? Na een week van improviseren met vooraf opgenomen video’s, zijn we de week
daarna overgeschakeld op Zoom. Ondanks dat 98 % van het programma zo door kon gaan, heeft deze
oplossing veel gevraagd van personeel en studenten. Geen enkele student is door deze ingreep
afgehaakt. De leerresultaten wijken niet significant af van voorgaande jaren. Gelukkig konden de laatste
lesdag, de reflectiedag van blok 3 en de eindgesprekken wel op school doorgaan. Wat was het goed om
elkaar weer te zien!
Het OKG zal deze periode nog evalueren en bezien welke winst we eruit kunnen halen voor een mogelijk
volgende lockdown.

2.5 Plannen 2020-2021 EH-Traject
2.5.1 Uitgangspunten
Omdat de coronacrisis nog niet voorbij is, blijft het onderwijsprogramma nagenoeg ongewijzigd.
Daarnaast zal er nagedacht worden over hoe we het onderwijs aanbieden in 2021 - 2022 om beter aan te
sluiten bij jongeren van deze tijd.
Zolang er geen vaccin is, moeten we rekening houden met beperkende maatregelen bij de aanvang van
het 16e EH Traject. In eerste instantie wordt er uitgegaan van twee lesdagen op school (di en do) en een
lesdag online (wo). De tijd moet leren of er wellicht meer mogelijk is.
UITBREIDING TUTORENTEAM

Het is goed mogelijk dat er een flink aantal meer jongeren zich aanmelden dan voorheen. Eerstejaars
studenten volgen hun nieuw gekozen studie nu voornamelijk online. De algemene verwachting is dat er
een groot aantal zal uitvallen. Dat biedt kansen voor het EH-Traject. Om hierop voorbereid te zijn moet
het team uitgebreid worden. In eerste instantie zal nagegaan worden of de nieuwe tutoren van vorig jaar
nog beschikbaar zijn. Waar nodig wordt er een nieuwe sollicitatieronde gehouden om nieuwe tutoren te
werven. Opnieuw gaat de voorkeur uit naar mannen.
RELATIEWEEK

De relatieweek wordt door studenten gewaardeerd om de openheid waarmee we de verschillende
onderwerpen benaderen. Tegelijkertijd ervaren ze het ook als enorm confronterend. Het bijbels ideaal
dat we voorhouden, komt vaak niet overeen met de levenspraktijk van de student. We willen in de week
meer tijd en aandacht hebben voor dit aspect. Hiervoor zal ruimte gemaakt worden in het rooster van de
betreffende week. Het thema zal ook verplaatst worden van blok 2 naar blok 3. We hebben gezien de
coronasituatie (vaccin) mogelijk dan een grotere kans dat we de hele week op school kunnen zijn.
Daarnaast geven studenten aan het moeilijk te vinden om een afwijkende visie/ norm te hebben ten
opzichte van hun vrienden. Hoe ga je om met een LHTB’er als je een ander standpunt hierover hebt?
Moet je er iets van zeggen? Keur je het goed, wanneer je er niks van zegt? En zo zijn er nog wel meer
dilemma’s te noemen. We willen dit breder trekken en aandacht hebben voor het ontwikkelen van een
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niet-oordelende houding zonder onverschillig te worden en zonder de relatie te verliezen. In de lijn PO
zal hier een college over opgenomen worden. In de tutorgroepen, Praktische levenskunst en ook op
andere momenten moet de gelegenheid gebruikt worden om deze houding te ontwikkelen.
LITERATUUR

Veel van de literatuur die we in de blokboeken gebruiken is verouderd. Sommige artikelen komen uit
boeken die al meer dan 20 of zelfs 30 jaar geleden zijn uitgegeven. Daarmee is de inhoud niet slecht,
maar loop je wel het risico dat het niet meer voldoende aansluit bij onze studenten.
We willen hier aandacht voor hebben bij het samenstellen van de blokboeken. Waar we van recentere
literatuur weten zullen we overwegen dit ter vervanging op te nemen in de blokboeken. We stellen ons
niet tot opdracht alles te herzien.

2.6 Plannen M-Route 2020 – 2021
Aanleiding voor het ontwikkelen van de M-Route is de jarenlange vraag vanuit diverse invalshoeken
(zeker niet in het minst van die van ouders!) om ook voor deze doelgroep iets te willen betekenen. Een
eerdere poging om een fulltime programma voor deze doelgroep te ontwikkelen liep op niets uit, een
poging om een andere organisatie te verleiden om een MBO-programma te ontwikkelen had ook niet
het gewenste resultaat. Uiteindelijk hebben we dus nu zelf de handschoen maar weer opgepakt om een
M-variant te ontwikkelen, maar dan wel een die qua programma én tijdsduur zich onderscheidt van EHB
en EHT.
Het concept dat er nu ligt, behelst een uitdagende opleiding van vijf maanden, twee dagen per week,
aangeboden in het eerste semester. Deze opleiding is speciaal bedoeld voor jongeren met een MBOdiploma niveau 2 of 3 die een aantal dagen per week werken en die willen investeren in geloof,
persoonlijke ontwikkeling en praktische vaardigheden. Studenten worden uitgedaagd na te denken over
onze maatschappij en over wat zij daarin kunnen betekenen. Alles wat op de EH wordt besproken en
gedaan, wordt gekoppeld met het dagelijkse leven en hun werksituatie, zodat zij het meteen kunnen
toepassen. De opleiding wordt gegeven op MBO-niveau, waarmee deze verschilt van EHB en EHT (HBOniveau). Voor deelname aan de M-Route is het noodzakelijk dat de student over een startkwalificatie
beschikt. Studenten die een MBO4-opleiding hebben afgerond, kunnen terecht bij het EH-Traject of het
EH-Basisjaar.

2.7 Plannen cursus Studiekeuze 2020 – 2021
Aanleiding voor het ontwikkelen van EHS is het feit dat potentiële studenten die na het bezoeken van
een open dag en/of voorlichtingsbijeenkomst aangeven toch niet te kiezen voor EHB of EHT, de financiën
als argument daarvoor aanvoeren.
Zij hebben niet de financiële middelen (of zij en/of hun ouders hebben ze er niet voor over) om één van
de bestaande programma’s te volgen. Het leenstelsel en dus het uitgangspunt dat studeren een kostbare
kwestie is (geworden) – je gaat nu eenmaal een studieschuld opbouwen – maakt het volgen van een
tussenjaar dat ook nog eens veel geld kost, er niet aantrekkelijker op. Vandaar dat we in de
wandelgangen ook veel verhalen horen van studenten die een tussenjaar gaan gebruiken om juist een
financiële buffer op te bouwen door eerst een jaar veel te werken.
Anderzijds blijft het verhaal overeind: het valt veel studenten zwaar om goed beargumenteerd een juiste
studie te kiezen én veel jongeren worstelen met zingevingsvragen, of nog erger, komen daar niet aan toe
in hun overvolle en overprikkelde leven. Laat staan dat zij een verbinding weten te leggen tussen
zingeving en studiekeuze.
Daarnaast zijn er nog de studenten die niet al te veel kunnen of willen nadenken over de levensvragen
die nu eenmaal inherent zijn aan het EH-programma of die opzien tegen het reflectieve karakter van het
Basisjaar.
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Voor al deze mensen hebben wij EHS ontwikkeld.
EHS is een opleiding in het eerste semester van 10 dagen op de EH (5 dagen voor de herfstvakantie en 5
dagen erna) en 10 dagen thuis werken aan opdrachten. EHS is een combinatie van concrete begeleiding
bij het studiekeuzeproces en korte verdiepende colleges over aspecten van geloof en persoonlijkheid. Zo
hopen we te bereiken dat studenten hun studiekeuze gaan verbinden met andere aspecten van hun
leven. De begeleiding vindt plaats met behulp van een Studiekeuzedossier, groepsgesprekken en
persoonlijke gesprekken. Het dus niet alleen maar om ‘testjes doen’ maar om inzicht krijgen in zichzelf en
wie studenten willen zijn in deze maatschappij.
In vergelijking met andere studiekeuzetrajecten, zet EHS in op zingeving en integratie. Er wordt niet
alleen begeleid, maar ook kennis overgedragen. EHS maakt studenten wijzer.
EHS is dus kort en krachtig en gericht op het maken van een goede studiekeuze. Studenten die naast
begeleiding bij hun studiekeuze ook verdieping zoeken in hun geloofsleven, persoonlijke ontwikkeling of
in de manier waarop zij in deze wereld staan, kunnen beter kiezen voor EHB of EHT. Rijpingsprocessen
hebben tijd nodig, en in EHS is de tijd daarvoor te kort.
Juist omdat EHS een kortdurend programma van slechts 10 dagen op locatie betreft, denken we dat het
nauwelijks concurrerend voor EHB of EHT zal zijn. Denk ook alleen al aan de groepsprocessen binnen EHB
en EHT die zo vormend en heilzaam zijn voor onze studenten.
Met EHS bieden we een alternatief voor studiekeuzetrajecten (of zoeken we misschien zelfs wel de
concurrentie) op andere hogescholen die een veel smallere basis kennen dan EHS. Ook met EHS maken
we studenten en hun netwerk vertrouwd met de volle breedte van de EH. We denken zelfs aan de
mogelijkheid dat studenten de smaak te pakken hebben van de EH en die inmiddels erkennen dat zij
meer nodig hebben voor hun verdere ontwikkeling, de overstap kunnen maken naar EHT.
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Organisatieontwikkeling

3.1 Reflectie activiteiten 2019-2020
De belangrijkste activiteiten voor dit cursusjaar waren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Administratiesysteem
Beschrijving administratieve organisatie
Onderbouwing continuïteitsreserve
Vastleggen onderhoudsreserve
Opknappen Tuin
ICT
Meldingsplicht Milieubeheer
Integriteit Goede Doelen organisaties

3.1.1 Administratiesysteem
Het verbeteren van het administratiesysteem is een proces van de lange adem gebleken. Het
boekhoudpakket Twinfield functioneert naar tevredenheid en voldoet aan de verwachtingen. We hopen
in 2020 ook de toepassing van Baescone te implementeren waardoor de fiattering van de facturen ook
volledig digitaal gerealiseerd kan worden. Het LEA-pakket brengt helaas niet wat we ervan verwacht
hadden. De volledige integratie van de giften, de financiële- en de studentenadministratie hebben we
daarom losgelaten. Het gebruik van LEA zal voor nu beperkt worden tot de donateursadministratie. Ook
een efficiënte donateurscommunicatie vanuit LEA is geen vanzelfsprekendheid. We zagen ons daarom
genoodzaakt om buiten LEA om een toepassing te maken die de follow-up vanuit de giften op een
effectieve en efficiënte manier weet te realiseren. Deze zal in de loop van 2020 verder worden uitgerold
en in de organisatie worden geïmplementeerd.
Het proces van optimalisatie van de administratieve organisatie zal ook in het komende jaar doorgaan.
Dit zal niet opnieuw als actiepunt worden gedefinieerd maar zal volgend jaar nog wel de nodige aandacht
vragen.

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 keuzes die we voor wat betreft de administratieve organisatie gaan maken.
Zie ook 3.1.1. We zitten daar, zoals beschreven, nog midden in. Zodra dit is uitgekristalliseerd kunnen we
deze beschrijving ter hand nemen. Dit actiepunt komt derhalve terug op de agenda.

3.1.3 Onderbouwing continuïteitsreserve
In overleg met de accountant is met inachtneming van de regels die op grond van RJ650 verplicht zijn,
vastgelegd wat de continuïteitsreserve dient te zijn. Deze is in de jaarrekening 2018-2019 ook al
meegenomen.

3.1.4 Vastleggen onderhoudsreserve
In samenspraak met de accountant is besloten om een stelselwijziging door te voeren voor wat betreft
de onderhoudsvoorziening. Er is gekozen voor een zogenaamde componentenbenadering. De
componentenbenadering past beter bij de praxis van de stichting. Deze benadering houdt in dat er geen
reservering vooraf plaatsvindt voor onderhoud maar dat het onderhoud geactiveerd wordt als deze
wordt uitgevoerd. De termijn waarop vervanging noodzakelijk is, is de basis voor de afschrijvingstermijn.
Aangezien we voor groot onderhoud altijd projectfondswerving toepassen is deze methode beter
passend.
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3.1.5 Opknappen tuin
Uitgangspunt van de financiering van het opknappen van de tuin was dat daar geen donateurs voor
benaderd worden die ons reguliere programma ondersteunen. We hebben daarom als insteek gekozen
voor een tuin van verbinding. Dit nieuwe concept is ontwikkeld vanuit de gedachte dat de samenleving
plekken nodig heeft waar mensen met verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten. Dit
concept is omarmd door diverse organisaties, stichtingen en het bedrijfsleven waardoor de financiering
gerealiseerd kon worden. De EH-tuin kan faciliterend zijn voor de (jaarlijks) 200 EH-studenten en de
(senior) bewoners van de Amersfoortse wijk het Soesterkwartier. Ook zal het nieuwe concept
geïntegreerd worden in ons onderwijsprogramma. Het stimuleren van ontmoeting tussen generaties en
verschillende sociale klassen past uitstekend bij de vorming die we aan onze studenten willen geven. We
hopen de tuin met ingang van het nieuwe schooljaar in gebruik te kunnen nemen.

3.1.6 ICT Netwerk
Zowel met onze huidige beheerder als met een potentiele nieuwe leverancier zijn gesprekken opgestart
om te bezien op welke wijze we de nieuwe ICT-structuur vorm gaan geven. De belangrijkste keuze is of
we voor een volledige cloud oplossing gaan of we toch de (huidige) on-premise situatie handhaven. In
dat laatste geval zal er wel een investering nodig zijn. De studentenactie 2020 zal als funding voor deze
investering kunnen dienen. Door de corona – crises is de besluitvorming hieromtrent enigszins vertraagd.
We hopen dat wel weer spoedig op te kunnen pakken.

3.1.7 Meldingsplicht Milieubeheer
Deze melding is gedaan. Uit de inventarisatie is wel gebleken dat het aan te bevelen is om de verlichting
in het pand te gaan vervangen door een duurzamere variant. De eerste offertes zijn daarvoor
opgevraagd. We willen dit volgend jaar graag verder gaan implementeren. De vervanging van de
verlichting past in het streven naar duurzaamheid binnen de organisatie.

3.1.8 Integriteit Goede Doelen organisaties
De EH zal, in het kader van de integriteit, een gedragscode moeten gaan hanteren. Een eerste aanzet is
daarvoor gegeven. We hopen dit voor het einde van het schooljaar af te kunnen ronden. Een integratie
met andere documenten (huishoudelijk reglement, arbeidsvoorwaarden, vertrouwenspersoon) is nodig.

3.2 Plannen voor beleidsjaar 2020-2021
3.2.1 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.

3.2.2 Personeelsbeleid
Door de geringe omvang en de historische ontwikkeling van de organisatie, is de EH kwetsbaar voor
krimp én sterke groei. Een sterke groei is in tijden van hoogconjunctuur op te vangen met tijdelijke
arbeidskrachten, vrijwilligers en de bereidheid tot tijdelijke uitbreiding van aanstellingsomvang bij
bestaand personeel. Krimp is minder goed te pareren.
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Vanuit een voorzichtige trend analyse van de aanmeldingen de afgelopen jaren, demografische
ontwikkelingen en in gang gezette economische teruggang als gevolg van de Corona pandemie, moet de
EH rekening houden met krimp in de personele bezetting.
Anderzijds is het nog steeds maar een klein percentage van de christelijke jongeren die voor de EH kiest.
Je zou ook kunnen zeggen dat er nog een wereld te winnen is als het gaat om de toename van het aantal
studenten! In een van de volgende hoofdstukken in de activiteitenplan: studentwerving en imago en
naamsbekendheid komen we hier op terug.
Als er wel sprake is van krimp in de personele bezetting heeft dit als consequentie dat in het functiehuis
wordt gestreefd naar taakverbreding. Voor gegevensverwerking heeft dit als consequentie dat een
leidend principe als ‘need-to-know’ voortaan meer vanuit organisatieperspectief wordt ingevuld dan
vanuit klantperspectief. In de beweging naar taakverbreding past ook job-rotatie onder de centrale staf.
Bij juiste introductie en goede begeleiding kan de beleving daarvan, eerder dan bedreigend, worden
ervaren als aantrekkelijk: het loopbaan perspectief wordt ruimer.

3.2.3 Duurzaamheid
Onderdeel van ons onderwijsprogramma is dat we vanuit Bijbels perspectief onderzoeken wat Gods plan
is voor de schepping en wat de opdracht hierbij voor de mens is. We willen jongeren opleiden die vanuit
een persoonlijke, levende relatie met God, een vooraanstaande positie in de samenleving gaan innemen.
Duurzaamheid vanuit christelijk perspectief is daarbij een essentieel uitgangspunt.
Duurzaamheid heeft anderzijds ook alles te maken met de inrichting en uitvoering van de school als
organisatie. Wat geldt voor het onderwijs, geldt dus ook breder: wanneer elke medewerker zich bewust
is van het gegeven dat hij of zij participeert in een schepping waarin wij mogen leven en werken dan zal
EH een duurzame organisatie zijn, die nauwkeurig let op een verantwoord beleid op het gebied van
inkoop, beheer, onderhoud en bedrijfsvoering.
Het vervangen van de oude verlichting (TL-verlichting) naar Led-verlichting past bij deze uitgangspunten.
We zullen voor de financiering hiervan een projectplan fondswerving dienen te maken. Een voorlopige
inschatting is dat hiervoor een investering van ca. 25k benodigd is.

3.2.4 ICT
De huidige servers moeten vervangen worden en ook de licenties van het besturingssysteem Windows
lopen af en worden niet meer geupdate. Voor 2021 zal een nieuwe principiële keuze gemaakt moeten
worden. De belangrijkste keuze is of we voor een volledige cloud oplossing gaan of we toch de (huidige)
on-premise situatie handhaven. In dat laatste geval zal er wel een investering nodig zijn. Ook een
combinatie hiervan is mogelijk.

3.2.5 Groot onderhoud
De daken van ons gebouw aan de Drentsestraat zijn zo langzamerhand aan vervanging/reparatie toe. Een
inspectie is verricht en de komende 3 – 5 jaren zullen de daken vervangen moeten worden. In
2019/2020 is hier een aanvang mee gemaakt. Ook hiervoor zal een projectplan plus bijbehorende
fondswerving gerealiseerd moeten worden.

3.2.6 Implementatie Basecone voor facturen
De fiattering van de facturen kan via Basecone digitaal gerealiseerd worden. Dit bespaart tijd en is ook
een duurzamere oplossing (geen prints meer nodig). De eerste stappen zijn in EH43 gezet. Deze
functionaliteit zal in EH 44 verder uitgerold gaan worden.
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3.2.7 Opknappen medewerkersruimtes
De medewerkersruimtes en de kantine van de studenten wachten nog op een opfrisbeurt. De
secretariaatsruimte, de stafkantine en de communicatie-afdeling zijn aangepakt. De overige ruimtes
zullen in de komende jaren aangepakt moeten worden. Dit geldt ook voor de kantine van de studenten.
Met name het laatste project vergt een grote investering. De offertes hiervoor zijn beschikbaar. We
willen ook deze ruimtes de komende periode gaan opknappen mits daar voldoende fondsen voor
geworven kunnen worden.
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Communicatiestrategie

4.1 Reflectie activiteiten 2019-2020
De belangrijkste activiteiten voor de communicatie voor dit cursusjaar waren:
1.
2.
3.
4.
5.

Vergroten naamsbekendheid
Multimediale communicatie over waarom en waartoe van de EH
Aanpassen structuur mailingen
Actualiseren website
Organiseren regiobijeenkomsten jeugdwerkleiders, predikanten en catecheten

4.1.1 Vergroten naamsbekendheid
Er heeft een herdefiniëring plaatsgevonden van de wijze waarop we ons als EH presenteren. We
hebben gepoogd meer aan te sluiten bij de jongere door het accent te leggen op hele concrete vragen als
wie ben ik, wat kan ik en hoe geef ik m’n geloof handen en voeten. Aspecten als `intellectuele
ontwikkeling’ en `oriëntatie op cultuur en maatschappij’ worden daarmee minder expliciet
gecommuniceerd. Het taalgebruik is dichter bij de beoogde doelgroep komen te staan; we gebruikten
veel formele taal, beschrijvend en niet direct aansprekend.
De communicatie op het gebied van studentwerving spitst zich toe op `het waarom van de EH’..
`Redenen genoeg’ om de EH te doen is dit jaar als centrale communicatie ingezet. Daarbij wordt een
directe link gelegd met de betekenis van de EH voor het dagelijks leven. De campagne `Redenen genoeg’
gaan we voor zowel studentwerving als fondswerving gebruiken. Dus #redenengenoeg om de EH te
volgen maar ook #redenengenoeg om de EH te steunen.

4.1.2 Multimediale communicatie over waarom en waartoe van de EH
De uitgangspunten die we voor EH43 hadden gecommuniceerd waren:
•
•
•
•

Zichtbaarheid op Social media;
Optimalisering SEO;
Gebruik van Google Grants;
Google Adwords.

We wilden regelmatig(er) zichtbaar zijn met ervaringsverhalen; gekoppeld aan de website.
Ook op Instagram zijn we zichtbaarder geworden Voor de online-communicatie worden we ondersteund
door Hayona. Zij adviseren ons op het gebied van de termen waarop jongeren zoeken en de daaraan
gekoppelde inrichting/content van onze website. Waar voorheen de social media werden gebruikt bij
een directe aanleiding (bijvoorbeeld events/activiteiten) worden nu structureel berichten geplaatst die
aansluiten bij de gewenste positionering. Door bestaande werkdruk, een personeelswisseling en ziekte
van een medewerker zijn niet alle plannen volledig ten uitvoer gebracht. We hopen daar volgend jaar
verder invulling aan te kunnen geven.

4.1.3 Aanpassen mailingstructuur
De structuur voor de particuliere mailingen is aangepast. Zoals het nu lijkt, heeft dat geen consequenties
voor de giftenstroom gehad. Of er een effect is op studentenaanmeldingen is moeilijk te zeggen. Voor de
mailingen EHB44 houden we daarom dezelfde verdeling aan: donateurs die via acceptgirokaart betalen:
2 maal het EH-Magazine, 2 maal de EH-Extra en de Kerstkaart. De donateurs die via een volmacht
betalen, ontvangen 2 maal het EH-Magazine en de kerstkaart. Waar nodig zullen we eventueel een extra
mailing onder alle donateurs verspreiden om extra aandacht te vragen voor onze financiële situatie.
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4.1.4 Actualiseren website
De website is aangepast aan de uitgangspunten die we in het plan communicatie hadden vastgesteld. Er
is meer ruimte voor ervaringsverhalen en de look & feel zijn aangepast. De vindbaarheid van de EH blijft
een voortdurende uitdaging. We worden daarin ondersteund door Hayona.

4.1.5 Organiseren regiobijeenkomsten jeugdwerkleiders, predikanten en catecheten
We hebben een regiobijeenkomst georganiseerd in Amersfoort. De opkomst was goed en op basis van
de ontvangen feedback hebben we besloten deze bijeenkomsten in het land te gaan organiseren. De
tweede en derde bijeenkomst in Apeldoorn en Zwolle moesten we vanwege te weinig belangstelling
cancelen. De andere twee bijeenkomsten waren in het voorjaar gepland en hebben we vanwege de
corona – crises moeten uitstellen. Het lijkt aan te bevelen deze bijeenkomsten in het nieuwe jaar
opnieuw te gaan organiseren.

4.2 Plannen voor beleidsjaar 2020-2021
Studenten die een opleiding of cursus aan de EH volgen zijn bijna altijd enthousiast. Zelfs jaren later
komen studenten terug naar de EH. De kracht van de opleidingen wordt pas echt zichtbaar als je
daadwerkelijk begint. Het is een groot cadeau dat gedurende het jaar steeds zichtbaarder wordt. Hoe
kunnen we dit cadeau zo verpakken dat iedereen dit cadeau wil uitpakken? Hoe kunnen we de EH dit
jaar beter in de markt zetten? Zodat iedereen weet: de EH is de beste basis voor je leven.

4.2.1 SWOT- analyse
Als we goed willen kijken wat er nodig is voor de marketing en communicatie van de EH beginnen we bij
een interne en een zeer beknopte externe analyse.
Voor dit communicatieplan kijken we eerst naar de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de EH.
Deze geven een beeld waar de mogelijkheden zitten, welke kansen kunnen we benutten en welke
zwaktes moeten we afvlakken.
STERKTES

•
•
•
•
•
•
•
•

Sterke ambassadeurs in Nederland – warme aanbevelingen (mond tot mond)
Warme sfeer – de EH sfeer
Altijd persoonlijk
Veel (sterke) inhoud
Sterke christelijke identiteit – kerkoverstijgend.
Leerlingen zijn super enthousiast – ambassadeurs
Kleine groepen
Ondanks corona toch fysiek onderwijs

ZWAKTES

•
•
•
•
•
•
•

Verkeerde vooroordelen
Dalend leerlingenaantal
Bestand is aan het vergrijzen
Naamsbekendheid daalt
Imago is niet duidelijk
Denken en positioneren van binnen naar buiten
Van giften afhankelijk

KANSEN

•
•
•
•

Meer dan ooit zoeken jongeren zekerheid
Er is veel leegte – negatief zelfbeeld
Stijging aantal Nederlandse studenten dat hoger onderwijs volgt.
Innovatief onderwijs dat aansluit bij de behoefte van de arbeidsmarkt van morgen.

23

Activiteitenplan
•

Evangelische Hogeschool

2020-2021

Corona kansen: fysieke open dag, fysiek onderwijs, geen buitenland reizen.

BEDREIGINGEN

•
•
•
•

Toenemende behoefte concurrentie voor tussenjaar – buitenland, dts
Daling van het aantal christelijke jongeren
Minder kwetsbaarheid – gesprekken over gaven en talenten.
Jongeren hebben de focus op presteren en scoren – hoe word ik succesvol.

4.2.2 Centraal probleem
Als we dit goed bekijken dan zijn er veel kansen waar de EH op kan inspelen. De behoefte onder jongeren
en ook volwassenen is groot. Maar ze weten niet altijd dat de EH een oplossing is die bij hen past. Dat
komt door de beperkte zichtbaarheid. We kunnen dit formuleren in het volgende centrale probleem:
Hoe weten alle christenen dat de EH het expertisecentrum is voor christelijke jongeren? De plek
waar we Gods liefde aan alle jongeren doorgeven en ze helpen te ontdekken hoe je als christen in
het leven mag staan.
DOELEN

Het centrale probleem of uitdaging kunnen we vertalen naar concrete doelen voor 2020/2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naamsbekendheid van de EH vergroten door inspiratie, inspelen op de actualiteit zodat mensen
weten: de EH is een expertise centrum voor (christelijke) jongeren.
Inhoud van de opleidingen beter in de markt zetten.
Communicatie intern en extern verder professionaliseren en altijd insteken vanuit de why/waarom.
Positionering en samenwerking van de afdeling intern.
Planmatig werken met voldoende ruimte voor creativiteit en innoverende inzet van
marketingmiddelen.
Groeien en ontwikkelen van inboundmarketing.
Contentstrategie maken en op basis daarvan gaan werken.
Communicatiemiddelen en boodschap beter afstemmen op verschillende doelgroepen.
Wervingsdoelen:
- Studenten EH Basisjaar
100
- Studenten EH Traject
80
- Studenten M-route
20
- Cursisten Persoonlijke Ontwikkeling
20
- Cursisten Studiekeuze
20

In de volgende paragrafen gaan we in op de onderwerpen waar we komend jaar mee aan de slag moeten
om bovenstaande doelen te halen. Bovenstaande doelen zijn niet SMART geformuleerd omdat voor veel
onderwerpen we nog geen nulmeting hebben.

4.2.3 Waarom, hoe en wat
De basis van onze communicatie begint met hoe we het communiceren.
Inspirerende bedrijven en organisaties beginnen met het communiceren van hun waarom, waar gelooft
de organisatie in, hoe doen ze dat en wat doen ze precies. Hier hebben we in het voorjaar van 2020 een
begin mee gemaakt en willen we het komende jaar verder aanscherpen.
WAAROM DE EH?

Gods liefde is zoveel groter dan wij kunnen bedenken. Deze liefde willen wij zichtbaar maken en
doorgeven aan jongeren. Zijn liefde is de beste basis voor je leven.
HOE?

•
•
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WAT?

Ontmoeting | Verbinding |Verdieping |Ontwikkeling
•
•

Ons onderwijs is persoonlijk en richt zich op verbinding met jou, met God en met elkaar. Je groeit,
ontwikkelt en er is altijd verdieping.
Onze opleidingen leren jou meer over: geloven, persoonlijke ontwikkeling, cultuur en maatschappij,
intellectuele ontwikkeling, studievaardigheden en studie- en beroepskeuze.

Verwerkt in een wervingstekst:
EH de beste basis voor je leven!
Wil jij sterker in het leven staan, leren wie je bent en wat voor jou echt belangrijk is? Met een
opleiding van de EH ontdek je dat Gods liefde de beste basis is voor jouw leven. Ontdek dit en
meer bij de EH.

4.2.4 Doel van de bedrijfsfunctie Communicatie
De communicatie functie heeft als doel en taak om het beleid en de producten van de EH zowel intern
als extern met enthousiasme uit te dragen. Dat kan alleen door een nauwe samenwerking met het BO.
Medewerkers Communicatie nemen kennis van en voelen aan wat speerpunten in beleid zijn, hoe
ingespeeld kan worden op actuele ontwikkelingen die van belang zijn voor de EH en zijn proactief om
daarmee aan de slag te gaan. We kunnen alleen met elkaar een sprankelende EH zijn en daarom is een
constructieve en vruchtbare samenwerking tussen de communicatieafdeling, het BO en de afdeling
onderwijs noodzakelijk. Het is van belang dat de onderwijsafdeling en de Communicatiefunctie elkaar
voeden en zo inspirerend voor elkaar zijn als het gaat om imago en naamsbekendheid, interne- en
externe communicatie en de marketing strategie. Kortom: de bedrijfsfunctie Communicatie is van
essentieel belang voor het ondersteunen en het uitdragen van het beleid en dus ook de koers van de EH.
De werkwijze binnen de bedrijfsfunctie Communicatie is dan ook samen te vatten in de woorden:
Initiëren | Adviseren | Ondersteunen |Verbinden | Kansen creëren
Een ondersteunende bedrijfsfunctie, waarin medewerkers open staan voor nieuwe ideeën. Door
planmatig te werken is er voldoende ruimte om snel te kunnen reageren op de kansen die zich voordoen.
Vanuit de professionaliteit wordt er advies gegeven om dat wat er binnen de organisatie bedacht wordt
nog beter te maken. Nieuwe communicatiemiddelen worden getest en ingezet. Intern is het doel voor
komend jaar dat iedereen in de organisatie weet: door de bedrijfsfunctie Communicatie worden mijn
ideeën nog beter in de markt gezet.
Bij nieuwe initiatieven gaan we samen aan tafel, we brainstormen over de kansen, mogelijkheden en
komen binnen een afgesproken tijd terug met een eerste voorstel voor het marketing en
communicatieplan. We doen het samen. We houden resultaten bij, koppelen die terug en sturen bij als
dat nodig is.

4.2.5 Doelgroepen
In onze communicatie hebben we te maken met verschillende doelgroepen.
•
•
•
•
•
•
•

Huidige studenten
Potentiele nieuwe studenten
Oud studenten
Ouders en familie
Kerken/jongerenorganisaties
Jeugdleiders
Scholen

25

Activiteitenplan
•

Evangelische Hogeschool

2020-2021

Decanen

Dit jaar willen we doelgroepen verder specificeren, wie zijn het en hoe kunnen we hen bereiken. Welke
communicatiemiddelen zetten we daarvoor in en wat is dan de tone of voice. Niet alles is gericht op
jongeren. In het najaar van 2020 komt hier een plan voor dat verwerkt gaat worden in de
contentplanning.

4.2.6 Studentenwerving
Hoe gaan we studenten werven? Dat vraagt niet een plan voor alle opleidingen, maar maatwerk per
opleiding. Een marketingplan per opleiding. Samen met onderwijs gaan we kijken naar kansen en
mogelijkheden. Wat is er voor nodig om de doelgroep te bereiken en het doel te halen.

4.2.7 Contentplan en jaarplan
Afgelopen jaren zien we veel vluchtige content op de EH socials. Er is niet altijd een samenhang in de
middelen die we inzetten. Ook worden de middelen niet altijd actueel ge-update. Dit jaar gaan we de
contentstrategie uitrollen waar alles op elkaar is afgestemd.
Onderdelen als een digitale nieuwsbrief, evenementen, de website, social media maar ook de fysieke
mailings worden opgenomen in de contentplanning. De basis van dit plan wordt voor het hele jaar
gemaakt. 1x per twee weken kijken we vooruit naar wat er komen gaat en bedenken we de inhoud. In dit
overleg willen we mensen van onderwijs mee laten denken, wat zijn actuele problemen, welke behoefte
signaleren ze, waarom doen jongeren één van de EH opleidingen.

4.2.8 Marketing focus
Meer dan voorgaande jaren zal de bedrijfsfunctie Communicatie werken vanuit moderne gedachten over
marketing, als leidraad voor werkwijze en boodschap.
OUTBOUND VERSUS INBOUND MARKETING

Inbound marketing is een term, die steeds vaker voorbij komt onder marketeers. Vooral voor de EH zien
we enorme mogelijkheid om vanuit de inhoud mensen aan ons te binden.
Bij outbound marketing ligt de focus op het pushen van je marketingboodschap om zo onder de
aandacht te komen van je doelgroep. Bij inbound marketing is dit erop gericht om vanuit de inhoud op
een natuurlijke wijze je doelgroep aan je te binden.
De afgelopen jaren zijn we sterk geweest in het pushen van de boodschap. Afgelopen zomer hebben we
meer dan 400 mensen aan ons weten te binden met een zomer inspiratieboek. Dit jaar willen we meer
vanuit de actualiteit en de inhoud mensen aan ons binden. Dat betekent dat we duidelijk moeten
hebben wat de behoefte is van de doelgroep, waar liggen ze wakker van, wat zouden ze willen
veranderen. Als wij vanuit de kennis en ervaring daar antwoord op kunnen geven, kunnen we ze aan ons
binden. Dat vraagt inspirerende content, maar ook nieuwe online campagnes. Daarbij kan gedacht
worden aan: inhoudelijke artikelen, interessante columns ook e-books, online webinars of een e-cursus.
Deze nieuwe manier van marketing heeft invloed op alles wat we doen. Daarom nemen we dit op in de
content jaar planning.
ONLINE MARKETING EN DE FUNNEL

De afgelopen jaren zijn we met hulp van Hayona online steeds zichtbaarder geworden. Hier liggen nog
voldoende mogelijkheden om te groeien. Het targetten van de doelgroepen is daar erg belangrijk in. Hoe
gaan we om met iemand die interesse toont, wat krijgt hij/zij op welke manier en op welk moment. Hoe
zorgen we er voor dat potentiele studenten zich kenbaar maken aan de EH en hoe converteren we die in
nieuwe studenten. Ook dit is een belangrijk punt waar we in het najaar van 2020 mee aan de slag willen
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gaan. De huidige advertenties zijn vooral ingestoken op hoe en of wat. Komend jaar gaat dat veranderen
naar het waarom en de behoefte van de doelgroep.
Om de doelstellingen te halen is het nodig dat we een specifiek marketing plan maken per product. Deze
plannen moeten aansluiten bij de corporate marketing en communicatie strategie die we dit najaar
verder invullen.

4.2.9 Activiteiten
Corporate activiteiten die dit jaar in elk geval in de jaarplanning worden opgenomen zijn:
•
•
•

•
•
•

•

•
•

Eigen Mailings
Externe mailings
Plan maken voor de zichbaarheid in de kerken en hun betrokkenheid. Waar hebben de kerken
behoefte aan en hoe kan de EH daar een rol in spelen? Hoe houden we jongeren bij de kerk
bijvoorbeeld.
Plan maken voor hoe we willen samen werken met scholen.
Advertentiebeleid, hoe gaan we om met Free publicity in kranten, magazines en websites. Kunnen
we daar meer samenwerkingen in zoeken?
Welke evenementen zijn relevant voor de EH en hoe staan we daar dan?
Evenementen waar we aan kunnen denken zijn:
a. EO-Jongerendag
b. IFES/ICHTHUS/Navigator-dagen/weekenden
c. HGJB-Kerstconferentie
d. Opwekking
e. New Wine
Online marketing:
a. Website
b. SEO
c. Social media (Instagram, Twitter, Facebook, linkedin, tik tok).
EH sprekershuis – Hoe kunnen docenten en gezichten van de EH ingezet worden als sprekers. Els
van Dijk is daarin een mooi voorbeeld hoe ze regelmatig wordt benaderd door de media.
Actualiteit en inspiratie.

MARKETINGPLAN PER PRODUCT

Iedere opleiding en cursus heeft een eigen marketingplan nodig. Het marketingplan geeft aan hoe we de
gestelde doelen gaan bereiken, op welke termijn en met welke middelen. Iedere opleiding krijgt in
samenspraak met het onderwijs een eigen marketingplan dat laat zien hoe we de doelen willen bereiken
en wat er nodig is.
Dit moet leiden tot marketingplannen voor de opleidingen:
•
de opleiding EH Basisjaar
•
de opleiding EH Traject
•
de opleiding M-Route
•
de cursus Persoonlijke Ontwikkeling
•
de cursus Studiekeuze
•
de adviespraktijk Persoonlijke Ondersteuning
IDEEËN

•
•
•
•

Elevator Pitch oefenen in tutorgroepen – wat vertel jij over de EH?
Hoe kan iedere student actief in zijn kerk - iets vertellen over de EH.
Vloggen door studenten, hele jaar door verschillende filmpjes.
Funnel maken per product. Welke informatie bieden we op welk moment aan.

27

Activiteitenplan

5

Evangelische Hogeschool

2020-2021

Imago en naamsbekendheid

5.1 Reflectie activiteiten 2019-2020
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:
1. Alumnidag
2. Ambassadeursnetwerk

5.1.1 Alumnidag
De terugkomdag op 13 december was een prachtig event waar we weer met veel plezier op terug
kunnen kijken. Het is altijd bijzonder om te zien dat veel studenten met grote dankbaarheid terugkijken
op hun EH-periode. Ook goed om contacten weer aan te halen en ervaringen te delen. Het Jubileumfeest
in verband met 15 jaar EH kon helaas geen doorgang vinden in verband met de Coronacrises. Wel
konden we in ons Magazine daar aandacht aan besteden.

5.1.2 Ambassadeursnetwerk
Waar mogelijk neemt de fondswerver materiaal mee voor verspreiding. Een verdere uitbouw van het
netwerk is niet van de grond gekomen. Gezien de uitbreiding van het team kunnen we dit volgend jaar
wellicht wel structureel oppakken. We zetten het opnieuw in de plannen.

5.2 Plannen voor beleidsjaar 2020-2021
5.2.1 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 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 het aantal medewerkers voor de bedrijfsfunctie
Communicatie 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-)EHstudenten, 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, met name naar jeugdwerkers, jeugdouderlingen, predikanten/voorgangers en
decanen.
Momenteel zijn er 27 (actieve) ambassadeurs die via onze fondswerver informatiemateriaal ontvangen.
Maximaal tweemaal per jaar (maart en oktober) wordt nieuw materiaal verspreid onder de
ambassadeurs.
Voor 2020/2021 zijn de plannen:
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Voortzetting van de informatieverspreiding, maar dan zoveel mogelijk vanuit de back office (in
principe niet via fondsenwerver, tenzij daar aanleiding toe is);
Goede administratie van de ambassadeurs én 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.

De EH vervult niet alleen een functie voor haar directe doelgroep, maar wordt ook erkend als een
expertisecentrum óver jongeren. We willen bezien in hoeverre we kunnen inschieten op allerlei kansen
bij kerken, organisaties en media om daarover te vertellen en dus onze expertise uit te dragen. We
proberen er ook alert op te zijn onze opiniërende rol te vervullen en in te nemen door zelf ook initiërend
te zijn in aanbod van artikelen en samenwerking met anderen, zoals bijvoorbeeld BEAM.
Er is nog een wereld te winnen als het gaat om de naamsbekendheid van de EH en de komende tijd
zullen we ook meer en frisse ideeën moeten ontwikkelen om daaraan te werken.

5.2.2 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: 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 2019-2020
De belangrijkste doelstellingen voor dit cursusjaar waren:
1. € 525.000
giften particuliere donateurs
2. € 80.000
giften van kerken
3. € 250.000
sponsoring door bedrijfsleven
4. € 30.000
giften uit speciale fondsen

6.1.1 Particuliere donateurs
Het totaal bedrag aan giften tot en met maart ligt ten opzichte van het budget op schema. We ontvingen
tot en met maart 2020 bijna € 464.000 aan particuliere giften (inclusief een nalatenschap van € 90.000).
Daarnaast is er nog een toezegging van € 75.000-- inzake een nalatenschap. Daarmee wordt de
doelstelling van dit jaar ruimschoots overtreden. Dat wordt dus vooral veroorzaakt door de ontvangen
nalatenschappen. De reguliere particuliere giften geven een iets ander beeld. De stand per maart 2020
staat op ca. € 375.000,--. Met een gemiddelde van ca. € 45.000 per maand voor de resterende maanden
zou dit betekenen dat we dit jaar rond de € 500.00,-- aan particuliere giften hopen te ontvangen. Hierbij
moet wel aangetekend worden dat we, gezien de ontvangen nalatenschappen, wat terughoudender zijn
geweest in de giftvraag.

6.1.2 Behoud giftgrootte bij gevende kerken
Op 31 maart hadden we totaal een bedrag van bijna € 60.000,-- ontvangen van de diverse kerken die
ons ondersteunen. Het laatste kwartaal ontvangen we gemiddeld zo’n € 18.000 aan giften. Dat zou
betekenen dat we ongeveer op de begrotingscijfers gaan uitkomen. We begroten voor EHB44 derhalve
wederom een bedrag van € 80.000,--. 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.

6.1.3 Grote giftgevers (bedrijven en fondsen)
Bij de bedrijven is er wederom sprake van een stabilisatie. De cijfers tot en met maart geven eenzelfde
beeld als in EH42. De begrotingscijfers lijken dus ook dit jaar haalbaar te zijn. Verdere groei van het
bedrijvennetwerk lijkt noodzakelijk om ook financieel verder te kunnen groeien. We zullen daar in EH44
specifiek aandacht voor hebben. We begroten voor EH44 wederom een bedrag van € 250.000,-- uit
bedrijfsgiften/fondsen.

6.2 Plannen voor beleidsjaar 2020-2021
Doelstelling fondswerving:
1. Particuliere giften € 525.000,-2. Bijdrage uit de kerken € 80.000,-3. Bijdrage bedrijfsleven € 250.000,-4. M Route € 60.000,-5. Speciale fondsen € 30.000,--

6.2.1 Particuliere donateurs
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.

30

Activiteitenplan

Evangelische Hogeschool

2020-2021

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.
Het afgelopen jaar hebben we een aantal fondsen benaderd om projecten/aandachtsgebieden die
binnen het EH-jaar een plek hebben (weerbaarheid, keuzestress) te financieren. Dit heeft ook tot het
(mede financieren daarvan geleid. Ook dit jaar willen we daar weer aandacht voor vragen. Waar een gift
voor de algemene exploitatie van de EH geen kans van slagen heeft blijken fondsen vaak wel bereid om
projecten te financieren. De verwachte opbrengst uit bedrijfsgiften en fondsen bedraagt resp. €
250.000,-- en € 30.000,--

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 €
80.000,-- voor EHB44.

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 – 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 Fondswerving M-Route
Parallel aan de groei van het aantal studenten van de M-Route zal Fondswerving zicht richten op
sponsoring door bedrijven en leerinstellingen waar onze M-Route studenten (zullen gaan) werken of
studeren.

6.2.6 Projectfinanciering
In de praktijk is gebleken dat financiering van projecten door bedrijven en instellingen als aantrekkelijk
wordt ervaren, met name vanwege een strakke afbakening en de geschiktheid voor hun
naamsbekendheid.
In de loop van het cursusjaar 2020-2021 zullen hiervoor geschikte projecten worden omschreven en ‘in
de markt gezet’.
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De belangrijkste voornemens en begroting

7.1 Onderwijs
ALGEMEEN

•
•

Indien nodig: verdere aanpassing van het onderwijsprogramma en de inrichting van het onderwijs
aan de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het COVID-19 virus.
Leren van ervaringen met online werken voor mogelijk structurele aanpak voor delen van het
programma.

EH BASISJAAR

•

Concretisering van EH2.0 in EHB44, indien en voor zover dat kan in het kader van de
coronamaatregelen, door
 Eindtermen en kwalificaties te herdefiniëren
 Literatuur en blokboeken te reviewen en actualiseren, te toetsen en te enten op de
collegeweken
 Tutoruren structureren explicieter verbinden aan brede aanbod van het curriculum
 Linten PL, PO en GLO elkaar laten versterken
 Nieuwe linten Grote Vragen en Visie Actualiteit uitwerken
 Uitwerken keuzemodules blok 4
 Accenten op werken aan studiehouding
 Meer aandacht voor werkveldverkenning bij blok studiekeuze

EH TRAJECT

•
•
•

Uitbreiding tutoren team mede om mogelijk studentenaanwas aan te kunnen
Verder uitwerken thema ‘relaties’, vanuit christelijk perspectief én houding kijken naar mensen die
anders zijn.
Literatuur en blokboeken reviewen en moderniseren

M-ROUTE

•
•

Ervaringen opdoen met de pilots die dit jaar lopen, met name gelet op het MBO-niveau, het
karakter en de (deeltijd) inrichting.
Bezien mogelijkheden tot sponsoring door bedrijven en (leerwerk)instellingen, waar M-Route
studenten hun werk of (vervolg)opleiding zullen hebben.

CURSUS PERSOONLIJK ONTWIKKELING

•

Geen specifieke plannen opgenomen.

CURSUS STUDIEKEUZE

•

Promoten van de kortdurende cursus als alternatief voor studenten die het Basisjaar of Traject niet
kunnen doen en toch een onderbouwde keuze willen kunnen maken voor een (nieuwe)
vervolgstudie.

ADVIESPRAKTIJK PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

•
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7.2 Organisatieontwikkeling
•
•
•
•
•
•
•

Beschrijven Administratieve Organisatie
Werken vanuit eigen Verantwoordelijkheidsgebied en gedeelde Vaardigheid
Verkleinen van onze ecologische voetafdruk
ICT infrastructuur op eisen van deze tijd brengen
Uitvoering geven aan plannen groot onderhoud gebouw
Vergroten efficiëntie financieel fiatteringsproces
Een begin maken met het opfrissen van werk- en overblijfruimtes

7.3 Communicatiestrategie/studentenwerving
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naamsbekendheid van de EH vergroten door inspiratie, inspelen op de actualiteit zodat mensen
weten: de EH is een expertise centrum voor (christelijke) jongeren.
Inhoud van de opleidingen beter in de markt zetten.
Communicatie intern en extern verder professionaliseren en altijd insteken vanuit de why/waarom.
Positionering en samenwerking van de afdeling intern.
Planmatig werken met voldoende ruimte voor creativiteit en innoverende inzet van
marketingmiddelen.
Groeien en ontwikkelen van inboundmarketing.
Contentstrategie maken en op basis daarvan gaan werken.
Communicatiemiddelen en boodschap beter afstemmen op verschillende doelgroepen.
Wervingsdoelen:
- Studenten EH Basisjaar
100
- Studenten EH Traject
80
- Studenten M-route
20
- Cursisten Persoonlijke Ontwikkeling
20
- Cursisten Studiekeuze
20

7.4 Imago en naamsbekendheid
AMBASSADEURSNETWERK

•
•
•
•

Voortzetting van de informatieverspreiding, maar dan zoveel mogelijk vanuit de back office (in
principe niet via fondsenwerver, tenzij daar aanleiding toe is);
Goede administratie van de ambassadeurs én 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

GEBRUIK MAKEN VAN FREE PUBLICITY

•
•
•
•

Onderhouden persrelatiebestand
Versturen van persberichten / aanbieden van kant-en-klare artikelen
Organiseren van evenementen om nieuwswaarde te vergroten
Woordvoering
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7.5 Fondswerving
Doelstelling fondswerving:
1. Particuliere giften € 525.000,-2. Bijdrage uit de kerken € 80.000,-3. Bijdrage bedrijfsleven € 250.000,-4. M Route € 60.000,-5. Project financiering / Speciale fondsen € 30.000,--

7.6 Begroting
Als bijlage bij dit activiteitenplan is een meerjarenbegroting opgenomen (zie bijlage B).
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Bijlage A – Organogram
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Bijlage B – Begroting 2020-2021

BATEN
Baten van particulieren
Baten van bedrijven
Baten van organisaties zonder winstoogmerk
Som van de geworven baten
Baten uit Onderwijs en Diensten
Som van de baten

Begroting
2020/2021

Realisatie
2019/2020

Realisatie
2018/2019

€

€

€

672.604
200.000
215.000

918.937 ‘)
141.315
128.402

847.700
181.902
137.731

1.087.604

1.188.654

1.167.333

385.307

394.798

396.444

1.472.911

1.583.452

1.563.777

‘) inclusief € 178.278 uit Nalatenschappen en ca € 121.768 bestemmingsgiften van bedrijven en
organisaties zonder winstoogmerk.

LASTEN
Besteed aan doelstellingen
Onderwijs
Voorlichting

1.176.643
140.013

1.127.437
137.359

1.110.665
138.208

1.316.655
---------------

1.264.796
---------------

1.248.873
---------------

Kosten fondsenwerving

183.727
---------------

174.018
---------------

203.327
---------------

Kosten beheer en administratie

136.606
---------------

126.327
---------------

112.295
---------------

1.636.989

1.565.141

1.564.495

Saldo voor financiële baten en lasten
Financiële baten en lasten

-164.078
-1.400

18.311
-1.545

-718
-4.223

Saldo van baten en lasten

-165.478

16.766

-4.941

Som van de lasten
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