
Jaarvergadering EHON   
Maandag 12 december 2016 
15.00 – 17.00 uur 

Plaats:  UTRECHT  
Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19, 3511 BB Utrecht Routebeschrijving 

Agenda Jaarvergadering 

1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen

3. Verslag van de jaarvergadering 2014 (vaststellen)

4. Inhoudelijk jaarverslag 2014-15 van de activiteiten (zie bijlage)

5. Financiën van de vereniging EHON
• Jaarrekening 2014 en 2015
• Verslag kascontrolecommissie (volgt ter plekke)
• Begroting 2016, vaststelling contributie 2016

6. Bestuurssamenstelling en verkiezing (reguliere termijn is 3 jaar)
a. Noël Vergunst en Renate Klaassen– aangetreden in 2012, voorstel

tot verlenging tot 2018
b. Karen van Oyen en Els van Zijl – aangetreden in 2014, 1e termijn

loopt af in 2017
c. Kandidaat Jaap Mulder (Rijksuniversiteit Groningen) – aan te

stellen vanaf 2016
d. Vacature – bij voorkeur iemand uit HBO

7. Strategisch plan EHON (zie bijlage)
- Bespreken en vaststellen doelstellingen
- Inventariseren en vaststellen activiteiten

8. Ontwikkeling/ registratie docententrainers hoger onderwijs
- Toelichting door Jaap Mulder

9. Terugkoppeling van ICED-conferentie 2016 in Kaapstad

10. Sluiting
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CONCEPT 
Verslag jaarvergadering EHON d.d. 10-12-2014 
 
Aanwezig: Albert Pilot, Karen van Oyen, Jill Whittingham, Margreet Schriemer, Hetty 
Grunefeld, Hans van Hout, Dhyan Peeters, Adalgard Willemsma (vz.) en Paul Deneer 
(verslag).  
Toehoorders:  
 
Afwezig met bericht: Noël Vergunst, Renate Klaassen, Tineke Kleene, Remko van der Lei. 
 
 
1. Opening en vaststellen agenda 
Adalgard opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
2. Mededelingen 
Noël Vergunst laat zich verontschuldigen, hij is in het buitenland. Jaap  Mulder heeft zich ook 
afgemeld. Renate kan helaas niet komen, omdat in verband met een stroomstoring vast 
staat op het station. 
 
 
3. Verslag van de jaarvergadering 2013 (vaststellen) 
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
4. Inhoudelijk jaarverslag van de activiteiten 
Gekozen is voor een verslag over 2013 en 2014, omdat 2014 ook bijna afgelopen is.  
Het is helaas niet gelukt om een congres georganiseerd te krijgen; ICED was echter 
inspirerend. Wellicht verdient het aanbeveling om eens in de twee jaar een EHON congres te 
houden? Bij de ICED conferentie ging het om presentatie van eigen werk, hiervor was erg 
veel belangstelling. Wellicht moeten we deze opzet ook voor het EHON congres kiezen? 
Meer evidence based? Het is van belang rekening te houden met de NVMO, hoewel EHON 
op dit moment nog weinig leden vanuit de medische hoek heeft. 
Desalniettemin is er wel het voornemen om in 2015 een EHON congres te organiseren. 
Initiatief bij Zwolle (Tineke Kingma, Windesheim) en Leeuwarden (Adalgard Willemsma, 
Stenden). Vanuit de HOR is eventueel een financiële bijdrage beschikbaar. Het zou goed zijn 
om bij de organisatie van het congres een link te leggen naar onderwerpen/thema’s die ook 
aan de orde komen in uitgaven van de HOR-reeks.  
O&O netwerk loopt goed, bij iedere bijeenkomst staat een thema centraal. 
 
De vraag wordt gesteld of men ook ledenlijsten kan krijgen van de verschillende 
werkgroepen binnen EHON. De WUO bestaat uit vertegenwoordigers van universitaire 
centra. Het O&O-netwerk bestaat uit hogeschool vertegenwoordigers. Deze werkgroepen 
zijn niet voor alle leden toegankelijk. Dit geldt wel voor de SOP en Kwaacc: hiervoor kunnen 
leden zich per bijeenkomst aanmelden via de website. Daarnaast wordt opgemerkt dat er 
nog andere landelijke netwerken actief zijn, die raakvlakken hebben met EHON. O.a. het  
netwerk rond honours programma’s en talentontwikkeling. Het zou goed zijn om vanuit 
EHON verbindingen met deze netwerken te leggen. De vergadering pleit er voor om de 
leden via elektronische nieuwsbrieven en de website meer te informeren. Een andere 
suggestie is om de voorzitters van de werkgroepen op te nemen in het bestuur. Hierdoor 
worden de lijnen binnen de organisatie korter en afstemming makkelijker. Daarnaast zou het 
wellicht ook goed zijn om een masterstudent op te nemen in het bestuur. Daarmee ontstaat 
een directe link naar de opleidingen.  
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De website is onlangs vernieuwd: er is meer ruimte voor OvO, en de mogelijkheid om ook  
artikelen te plaatsen. Hierover is binnenkort nadere afstemming met de uitgever. Website 
studiesucces zou ook onder die van EHON komen, maar onlangs heeft het ICLON besloten 
hem toch in eigen beheer te houden. 
 
HOR kan nog wel wat jong bloed in de redactie gebruiken. Is er een profiel voor nieuwe 
redactieleden? De boekjes zijn evidence based, zo moeten voldoende praktisch zijn en over 
onderwerpen gaan die voor docenten of studenten in het HO interessant zijn. Nieuwe 
redactieleden moeten hier zicht op hebben en eventueel zelf een bijdrage aan kunnen 
leveren. Op dit moment is een BKO boek in druk, dat komt dus binnenkort beschikbaar. 
Hanno van Keulen neemt het stokje van Hans van Hout als hoofdredacteur over per 01-01-
2015. 
 
  
5. Pilot registratie docententrainers 
Ter tafel liggen een voorstel van het bestuur en een advies van de SOP. Deze liggen sterk in 
lijn met elkaar. Het afgelopen jaar is een pilot uitgevoerd, op basis van een door de SOP 
opgesteld document over vereiste competenties van docententrainers en 
onderwijsadviseurs. De pilot was alleen gericht op docententrainers en behelsde het 
uitwerken van de competenties naar criteria en een rubric, en het opstellen en beoordelen 
van portfolio’s om te zien of de criteria en rubric werkbaar zijn. De uitkomsten van de pilot 
zijn positief. Daarom wil het bestuur verder gaan op de ingeslagen weg en de stap zetten 
naar de inrichting van een registratietraject. Het voorstel van zowel bestuur als de SOP is om 
een projectgroep in te stellen die, op basis van de uitkomsten van de pilot een 
certificeringstraject gaat ontwikkelen en opzetten. De afgelopen weken heeft Noël vanuit het 
EHON-bestuur contact gehad met de Velon. Zij richten zich op het opzetten van een 
registratiesysteem voor docentenopleiders bij de lerarenopleidingen in het HO (HBO en WO) 
en wellicht is het mogelijk om de EHON registratie hieraan te koppelen. Ook dit wordt 
meegenomen in het door het bestuur voorgestelde vervolg.   
De vergadering gaat akkoord met het voorstel van het bestuur tot het instellen van een 
projectgroep en de verdere uitwerking van een registratietraject 
 
 
6. Financiën  
• Jaarrekening 2013 
2013 heeft een aanzienlijk positief financieel resultaat opgeleverd. De vereniging staat er 
financieel goed voor. Daarbij hoort de kanttekening dat het positieve resultaat vooral is 
ontstaan doordat een aantal activiteiten niet is doorgegaan.  
Het O&O-netwerk staat financieel nog buiten EHON. Het bestuur gaat opnieuw bespreken of 
we dit netwerk ook financieel kunnen onderbrengen in EHON.  

 
• Verslag kascommissie  
De kascommissie heeft schriftelijk verslag gedaan van de bevindingen. Hetty Grunefeld geeft 
namens de commissie aan dat de aanbevelingen vooral van belang zijn voor het komend 
bestuur. 
Paul meldt dat de bijdrage aan de kamer van koophandel (punt 3 van het verslag van de 
kascommissie) met ingang van 2013 niet meer hoeft te worden betaald. 
De vergadering gaat, met inachtneming van het advies van de kascommissie, akkoord met 
de jaarrekening en dechargeert het bestuur. De vergadering en het bestuur danken de 
kascommissie voor de verrichte werkzaamheden. 
 
Samenstelling van de commissie: gekozen is voor een roulatiesysteem waarbij ieder jaar een 
zittend lid van de commissie aftreedt en een nieuw lid aantreedt. Jaap Mulder stapt nu uit de 
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commissie, Hetty Grunefeld gaat door. De vergadering stemt van harte in met de toetreding 
van Margreet Schriemer tot de kascommissie. 

 
• Begroting 2015, vaststelling contributie 2015 
Het voorstel van de kascommissie wordt door de vergadering overgenomen: het budget van 
de SOP wordt verhoogd naar 1500 euro en van de WUO naar 750 euro. 
Voor het overige wordt de conceptbegroting 2015 overgenomen en vastgesteld. Dit betekent 
dat de contributie ook in 2015, 80 euro bedraagt.  

  
• Voorstel bijdrageregeling voor afvaardiging EHON-bestuur in ICED council 
bijeenkomsten 
Het geformuleerde voorstel is gebaseerd op de bestaande regeling en aangevuld voor 
bijeenkomsten buiten Europa.  
Gevraagd wordt of deelname aan alleen de council meeting (in het jaar dat er geen 
combinatie van council meeting en congres is) wellicht volledig vergoed zou moeten worden 
door EHON? Noël Vergunst is namens het bestuur de vertegenwoordiger van EHON bij 
ICED en hij is ook betrokken geweest bij het voorliggende voorstel. Afgesproken wordt dat 
we kijken of het huidige voorstel werkbaar is, zo niet dan kan het worden aangepast in de 
volgende jaarvergadering.    
De vergadering gaat akkoord met het voorstel en het onderwerp komt opnieuw aan de orde 
in komende jaarvergadering, om te bezien of het werkbaar is. 
 
 
7. Bestuurssamenstelling en verkiezing, termijn is 3 jaar  
 
Schema van aftreden: 
a. Dhyan, Paul en Adalgard – aftredend in 2014 
b. Noël en Renate – aftredend in 2015  
c. vacature die niet was ingevuld 

 
Verkiezing nieuwe bestuursleden:   
Er zijn drie kandidaten voor 4 plekken: 
- Jill Whittingham, Maastricht University 
- Karen van Oyen, Centrum voor Nascholing UvA en HvA 
- Els van Zijl, Fontys  
- vacature 

 
De vergadering gaat akkoord met de benoeming van de drie hierboven genoemde 
kandidaten, Jill Whitingham, Karen van Oyen en Els van Zijl, tot nieuwe bestuursleden. 
Daarnaast bedankt de vergadering de aftredende bestuursleden Adalgard Willemsma, 
Dhyan Peeters en Paul Deneer voor hun inzet in de afgelopen jaren. 
 
 
8. Rondvraag en sluiting 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. De vergadering wordt gesloten om 13.00 
uur. 
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Jaarverslag EHON 2014-2015 
 
 
In dit jaarverslag wordt  een overzicht gegeven van wat er binnen het 
Expertisenetwerk Hoger Onderwijs (EHON) de afgelopen twee jaar heeft 
plaatsgevonden op bestuurlijk niveau en in haar gremia.  
 
In 2015 heeft EHON gekozen voor een koersverandering. Daar waar oorspronkelijk 
veel studiedagen, congressen werden georganiseerd heeft het bestuur gekozen voor 
een meer bestuurlijke rol ten dienste van haar leden in verschillende gremia.  
Er is geconcludeerd dat de werkgroepen “goed” draaien en ruimschoots voldoen aan 
de noden van onze leden. EHON heeft in in september 2015 overlegd met 
vertegenwoordigers van de werkgroepen hoe hen te ondersteunen en de uitwisseling 
tussen hen en het EHON bestuur te versterken.  
 
Overkoepelend zal het EHON zich meer richten op: 

• Belangenbehartiging richting VSNU/VHHS/mininsterie/en andere relevante 
partijen. 

• Uitzetten van onderzoek/experiment ten behoeve van vragen die leven 
binnen de universitaire centra en onder de EHON leden en/of als gevolg van 
trends binnen de samenleving in het onderwijsveld 

o Een onderzoek kan zowel vanuit EHON bestuur geïnitieerd worden  
o Een onderzoek kan geïnitieerd worden vanuit de gremia met een 

verzoek aan het bestuur ter ondersteuning 

• het afdekken van relevante interessegebieden voor EHON-leden door 
sponsering van de werkgroepen ten behoeve van uitwisseling van ervaring, 
professionalisering etc.  

• Koppeling van informatie ten behoeve van leden aan EHON website 
 
In het concept strategisch plan 2017-2020 wordt uitgelegd hoe het EHON bestuur de  
toekomstige ontwikkeling ziet. Dit zal besproken worden op de jaarvergadering van 
12 december 2016. 
 

Leden van het bestuur 
Het EHON bestuur bestond in 2014 uit: 

• Adalgard Willemsen, Dhyan Peeters, Paul Deneer, Noël Vergunst en Renate 
Klaassen  

In 2015 heeft er een bestuurswisseling plaatsgevonden met goedkeuring van de 
algemene ledenvergadering. Het  huidige bestuur bestaat uit:  

• Noël Vergunst, Renate Klaassen, Karen van Oyen en Els van Zijl.  
Jill Wittingham heeft anderhalf jaar deelgenomen aan het bestuur en heeft haar 
taken neergelegd ivm overvolle agenda.  
 
We willen Adalgard Willemsen, Dhyan Peeters, Paul Deneer en Jill Wittingham 
bedanken voor hun inzet 
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Bestuursvergaderingen 
Het EHON bestuur is in de periode 2014- 2015 10 keer bij elkaar geweest.   
 

Bestuurlijke besluiten 
• De website heeft een open en een gesloten deel gekregen voor leden.  

• Achter het gesloten deel van de website staan de Verenigingsverslagen en 
OvO inzage, leden informatie etc ter beschikking  

• Deelnemers aan werkgroepen zoals (SOP, KWAACC, O&O) die onderdeel 
vormen van de EHON dienen lid te worden om aanspraak te maken op gratis 
deelname. Extern geïnteresseerden dienen een symbolische bijdrage (bijv. 
10-25 euro) te leveren in de kosten van de organisatie/catering. In de praktijk 
wordt dit nog niet gehandhaafd.  

• Werkgroepen van EHON ontvangen een financiële bijdrage ter ondersteuning 
van de netwerkactiviteiten. 

Studiedag 2014  
In 2014 is er voor het laatst een studiemiddag geweest over toekomstscenarios van 
het hoger onderwijs en de samenwerking tussen het WO en HBO door EFTI.  
Deelname aan deze workshop was tussen de 10 en de 15 man, waarvan 5 
bestuursleden.  
Resultaten hadden betrekking op trends die zeker zijn en een duidelijke invloed 
hebben op het hoger onderwijs en kansen bieden voor samenwerking en trends die 
onzeker zijn en die nieuwe mogelijkheden scheppen.  
 
TRENDS DIE ZEKER ZIJN 

• Digitalisering 

• Internationalisering 

• Mondialisering van Geldstromen 

• Open resource etc. 
 
TRENDS DIE ONZEKER ZIJN:  

• KNOWMADS: aantal kennisnomaden neemt toe; anders organiseren van 
werk en leerstructuren 

• Ken je zelf: Flexibilisering van Onderwijs zet door  (eerste pilot al geweest in 
2015) 

• Klimaat, Gezondheid en demografische ontwikkelingen; Opwarming wat heeft 
dat voor gevolgen op migratie/productiviteit , gezondheid; leiden we anders 
op als iedereen een chip heeft om de gezondheid te monitoren, er zijn meer 
ouderen die langer moeten werken in een steeds warmer wordende wereld 

 
In 2015 is geen studiemiddag gehouden in verband met een grotendeels nieuw 
bestuur en het geringe animo voor deelname in 2014. Ook zijn er geen hoger 
onderwijs instellingen gevonden die een EHON-conferentie op zich wilden nemen. 
 

Pilot Registratie/ Ontwikkeling Docententrainers hoger onderwijs 
 
In 2014 en 2015 is een pilot gehouden voor de registratie en ontwikkeling van 
docententrainers in het hoger onderwijs. Na de evaluatie is besloten om in 2016 te 
starten met een nieuwe groep van docententrainers. Deze zullen waarschijnlijk begin 
2017 hun certificaat behalen. 
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De Nieuwsbrief 
Is in het jaar 2014/2015  5 keer uitgekomen.  
 

Enquete 2016 
Er is een ledenraadpleging binnen de SOP gehouden ten behoeve van het 
EHON waarin vooral de bekendheid, taakstelling, toegevoegde waarde van 
het EHON is bevraagd. Daarin wordt aangegeven dat belangenbehartiging en 
professionalisering (via PE punten) meer prioriteit mogen krijgen naast de 
kennisuitwisseling en de netwerkfunctie van de vereniging. 
EHON heeft een belangrijke taak om degenen die in de onderwijspraktijk 
werken te voorzien van een evidence-based manier van werken.  EHON kan 
praktijkgericht onderzoek van Onderwijs meer stimuleren 
door  onderzoeksgroepen een opdracht te geven en de output te koppelen 
aan OvO, Comeniusbeurzen te koppelen aan uitwisseling van kennis bij 
onderzoek van onderwijs en/of concrete best practices en ook in het Engels 
te laten publiceren. 
 
 
  

Werkgroepen:  
 
WUO: WETENSCHAPPELIJKE UNIVERSITAIRE ONDERWIJSCENTRA 
Bijeenkomstfrequentie: Elk kwartaal 
Doelstelling: Elkaar informeren en Ervaring uitwisselen  
Doelgroep: Hoofden en/of afgevaardigden van de Universitaire onderwijskundige 
centra 
Thema’s 2014/2015: docentprofessionalisering en onderwijs carrières, de inrichting, 
organisatie en reorganisatie van de universitaire centra en hoe gaan zij om met 
onderwijskundige topics zoals Open Educational Resources, vernieuwingen op het 
gebied van toetsing en tentaminering, digitalisering en diversiteit. 
 
STUDIE GROEP ONDERWIJSKUNDIGE PROFESSIONALISERING (SOP): 
Bijeenkomstfrequenties: per jaar een en- tweedaagse bijeenkomst. 2014 
tweedaagse was bij de Radboud Universiteit Nijmegen, 2015 tweedaagse was 
HvA/CNA/VU- in Amsterdam. 
Doelstelling: Professionaliseren door ervaringen en ideeën over 
onderwijsvernieuwing en docentkwaliteit uit te wisselen met collega’s in andere 
instellingen. Actieve bijdrage aan kennisopbouw in het werkveld volgens het “haal en 
breng” principe.  
Doelgroep: bestaat uit professionals die verbonden zijn aan HBO-instellingen of 

Universiteiten en werkzaam zijn als docententrainer en/of onderwijsadviseur. 
 
LANDELIJK NETWERK KWALITEITSZORG & ACCREDITATIE (KWAACC) 
Bijeenkomstfrequenties: Vier maal per jaar 
Doelstelling: Professionaliseren door ervaringen en ideeën over 
onderwijskwaliteitszorg uit te wisselen met collega’s uit andere instellingen. Actieve 
bijdrage aan onderwijskwaliteitszorg discussie in landelijke gremia.  
Doelgroep: bestaat uit professionals die verbonden zijn aan HBO-instellingen of 
Universiteiten en werkzaam zijn onderwijsadviseur en onderwijsbeleidsmedewerkers 
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op het vlak van kwaliteitszorg, toetsing en accreditatie. 
 
HBO Onderwijs en Ontwikkeling Netwerk (O&O) 
Bijeenkomstfrequenties: Het netwerk komt vijf keer per jaar  op een vrijdagochtend 
van 10:00 tot 12:30 uur in Utrecht bij elkaar rond een actueel thema 
Doelstelling: Het doel van de inleidingen is: kennis delen door het uitwisselen 
van  praktijken, ervaringen en lessons learned uit de praktijk van  hogescholen. We 
sluiten altijd af met een ‘rondje halen en brengen’ – ‘wie kent iemand die…?’, ‘jullie 
zijn welkom bij onze conferentie zus…’, ‘kennen jullie website/publicatie zo…?’. 
Doelgroep: Het landelijke netwerk O&O is een netwerk voor onderwijsadviseurs, 
projectcoördinatoren onderwijsontwikkeling, beleidsmedewerkers van 
onderwijsstafdiensten en vooronderwijskundigen in scholen of instituten werkzaam 
binnen het HBO 
Thema’s van de afgelopen 2 jaar 

2014 

 
2015 

 
Projecten en Initiatieven van de afgelopen 2 jaar 
Geen nieuwe 
Deelname: Totaal aantal deelnemende leden aan de O&O bijeenkomsten leden 
EHON/ niet leden. Per bijeenkomst zijn er 20-40 leden. Soms nemen zij ook gasten 
mee. Wij houden niet bij wie naast het O&O lid ook EHON lid zijn. Als je vanuit 
EHON aan wilt sluiten, krijg je een uitnodiging of je lid wilt worden van O&O. 
Bredere Impact op het hoger onderwijs: wij kiezen thema’s die in de actualiteit 
van het onderwijskundig werk in het hbo spelen. Gezien de grote opkomst bij veel 
bijeenkomsten denken wij hierin te voorzien. 
Ambities voor de toekomst: 
Actualiteit blijven volgen. 
Wij hebben ons eigen budget op basis van het lidmaatschap van de individuele 
leden. Wij verantwoorden ons budget naar de O&O leden, die lidmaatschap betalen. 
Wij zijn geen onderdeel in het financiële proces van EHON en willen dat ook niet zijn. 
Daar is duidelijk over gesproken met eerdere voorzitters. 
  
Tijdschrift: Onderzoek van Onderwijs (OvO) 
Verschijning frequentie: fysiek mei/juni/december en digitaal op de EHON-website 
(vanaf 2017) door het jaar heen.  
Doelstelling: Het blad wil een platform zijn voor eenieder die producten en 
resultaten van onderzoek naar en vernieuwing van het hoger onderwijs wil delen met 
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anderen. Het tijdschrift is gericht op het hoger onderwijs en biedt relevante artikelen 
op het gebied van onderwijskundig onderzoek, onderwijsvernieuwingsprojecten, 
onderwijsbeleid en onderwijsinnovatie. 
Doelgroep: Docenten, onderwijsontwikkelaars en onderwijsadviseurs, 
beleidsmedewerkers onderwijs in het hoger onderwijs. 
Thema’s van de afgelopen 2 jaar  
Projecten en Initiatieven van de afgelopen 2 jaar 
Oplage: Totaal aantal deelnemende leden aan de O&O bijeenkomsten leden EHON/ 
niet leden  
Bredere Impact op het hoger onderwijs: (staat al in doelstelling) 
Ambities voor de toekomst: De ambities voor de toekomst zijn  gericht op het 
vinden van kopij, en het blad meer aantrekkelijk te maken om te publiceren vanwege 
online content (start 2017) 
 
 
ICED (International Consortium for Educational Development)  
Samen met 23 andere nationale netwerken is EHON lid van de ICED. 
Iedere twee jaar organiseert ICED een grote conferentie, in 2014 in Stockholm, in 
2016 in Kaapstad. ICED heeft een tijdschrijft: International Journal for Academic 
Development (IJAD). Ieder jaar vergadert de ICED-council. In 2014 namen Paul 
Deneer en Noël Vergunst deel en in 2015 vertegenwoordigde Noël Vergunst EHON 
in Victoria, Canada.  
De belangrijkste inkomstenbron voor ICED zijn de opbrengsten van de tweejaarlijkse 
conferentie. Verder leveren de nationale netwerken en IJAD een fianciële bijdrage. 
ICED probeert kleine en nieuwe netwerken te ondersteunen. Ook is er ruimte voor 
onderlinge uitwisseling van ervaringen. Tijdens de laatste council meeting, in 
Kaapstad, is besproken hoe ICED meer zichtbaar zou kunnen zijn als organisatie en 
landen kunnen helpen met het bereiken van hun ambities. Er wordt een 
inventarisatie gemaakt van onderwerpen waar ICED mee bezig is en er wordt een 
position paper geschreven met uitgangspunten die de ICED-leden belangrijk vinden. 
In 2018 zal de conferentie gehouden worden in Atlanta, Georgia (VS). 
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Jaarrekenning	EHON	2014
begroot	2014 gerealiseerd	2014 begroot	2014 gerealiseerd	2014

Inkomsten Uitgaven

Contributie	leden	2014	(160	x	80	euro) 12800 KvK	en	bank 150 118,49
KvK nvt
Betalingsverkeer

Bestuursvergadering 200 591,55
155	betalende	leden	(155	x	80) 12400
Ontvangen	22	mei	2014	-	15	april	2015	

Algemene	ledenvergadering 800 648

Rente 300 169,75 Werkgroepen
SOP 750 750
WUO 600 831
Kwaac 300 210
Registratie	docententrainers 500 97,2

Diverse	activiteiten
EHON	themabijeenkomsten/nieuwe	werkgroepen 1200 1484
EHON-congres:	korting	leden 2450 nvt

OvO
Abonnementen 2720 2638,25
9	abonnementen 137,25
Redactie --- 97,5

ICED 900
vertegenwoordiging	bij	ICED 149,52
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jaarcontributie 128

Website 1500 6625,9
Onderhoud 5904,8

Provider 575,9

Hosting 145,2

Ledenadministratie 150 128
_______ _______ 				_______
13.100 12.569,75 12.220 14.634,66

Totaal

Begroot	resultaat	2014																												880
Gerealiseerd	resultaat	2014													-2064,91

Toelichting

Inkomsten
Het	ledenaantal	op	31-12-2014	is	184

Uitgaven
1	KvK:	jaarlijkse	bijdrage	is	opgeheven
2	Bestuursvergadering:	kosten	locatie	en	koffie/thee	
3	Algemene	ledenvergadering:	kosten	locatie,	catering
4	SOP:		tweedaagse:	bijdrage	locatie,	catering,	presentjes	en	bijkomende	kosten
5	WUO:	kosten	locatie	en	catering
6	Kwaac:	catering	themabijeenkomst	en	presentjes	
7	ICED:	contributie	en	deelname	aan	council/congres
8	OvO:	abonnement	voor	leden	en	redactievergaderingen
9	EHON	themabijeenkomst:	bijdrage	locatie,	catering	en	workshop*	
10	Website:	extra	kosten	betreffen	de	koppeling	aan	de	site	Studiesucces
*	Gecombineerd	met	jaarvergadering
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Jaarrekenning	EHON	2014	-	Balans

Activa Passiva

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014

Betaalrekening 7399,93 601,28 Vermogen 21.839,41 20.082,27
Spaarrekening 14.161,79 18.333,54

Nog	te	ontvangen: Nog	te	betalen 1242,31 1172,55
Contributie 1520 2320

__________ __________ __________ __________
Totaal 23.081,72 21.254,82 23.081,72 21.254,82
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Jaarrekenning	EHON	2015
begroot	2015 gerealiseerd	2015 begroot	2015 gerealiseerd	2015

Inkomsten Uitgaven

Contributie	leden	2015	(170	x	80	euro) 13600 KvK	en	bank 150 125,8

Bestuurs-	en	algemene	ledenvergadering
127	betalende	leden 12080 Bestuur 200 617,06
Ontvangen	2015	(101	x	80	euro) 10000 Algemene	ledenvergadering 800 ---
Ontvangen	2016	(26	x	80	euro-tm	28-11-16) 2080

Werkgroepen
Rente 250 144,66 SOP 1500 1287,58

WUO 600 508,1
Kwaac 300 50
Registratie	docententrainers 750 61

OvO
Abonnementen 3060 2745
Vergadering 250 113,75

ICED 1300
vertegenwoordiging	bij	ICED 1000

Website 1000 524,33

Diverse	activiteiten
Nieuwe	werkgroepen	-	themabijeenkomsten 1200 ---
EHON-congres:	korting	leden 2450 ---

Ledenadministratie --- ---
_______ _______ _______ _______
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Totaal 13.850 12.224,66 13.560 7032,62

Begroot	resultaat	2015 290

Gerealiseerd	resultaat	2015 5192,04

Toelichting

Inkomsten
Het	ledenaantal	op	31-12-2015	is	186

Uitgaven
1	Bestuursvergadering:	kosten	locatie	en	koffie/thee	
2	SOP:	eendaagse	en	tweedaagse:	bijdrage	locatie,	catering,	presentjes	en	bijkomende	kosten
3	WUO:	kosten	locatie	en	catering
4	Kwaac:	presentjes
5	Vertegenwoordiging	ICED:	bijdrage	van	50%	aan	reis-	en	verblijfskosten	voor	deelname	ICED	Council/congres
6	OvO:	abonnement	voor	leden
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Jaarrekenning	EHON	2015	-	Balans

Activa Passiva

31/12/2014 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2015

Betaalrekening 601,28 7832,23 Vermogen 20.082,27 26.442,28
Spaarrekening 18.333,54 14.476,20

Nog	te	ontvangen: Nog	te	betalen 1172,55 586,15
Contributie 2320 4720

__________ __________ __________ __________
Totaal 21.254,82 27.028,43 21.254,82 27.028,43
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EHON	-	Begroting	2016

begroot	2015 begroot	2016 begroot	2015 begroot	2016

Inkomsten Uitgaven

Contributie	leden	2016	(170	x	80	euro) 13.600 KvK	en	bank 150 150
Contributie	leden	2015	(170	x	80	euro) 13.600 KvK

Betalingsverkeer
Rente 250 125 Uit-	en	inschrijving	bestuursleden	-	aangetekend

Bestuurs-	en	algemene	ledenvergadering
Bestuur 200 650
Algemene	ledenvergadering 800 800

Werkgroepen
SOP 1500 1500
WUO 600 600
KwaAcc 300 300
Registratie	docententrainers 750 750

Diverse	activiteiten
Nieuwe	werkgroepen	-	themabijeenkomsten1200 1200
EHON-congres:	korting	leden 2450 2450

OvO
Abonnementen 3060 3060
Vergadering 250 250

ICED 1300 1300
vertegenwoordiging	bij	ICED
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Website 1000 750

Ledenadministratie --- 150

Totaal 13.850 13.725 13.560 13.910

Begroot	resultaat	2015 290
Begroot	resultaat	2016 185

Toelichting	begroting	2016

Inkomsten
1 Het	huidige	ledental	is	189.	Voor	2016	gaan	we	uit	van	een	ledental	van	170	betalende	leden.
2 Gezien	de	relatie	tussen	inkomsten	en	uitgaven	over	de	afgelopen	drie	jaar	
en	de	verwachting	vooor	het	komende	jaar,	blijft	de	contributie	80	euro.

Uitgaven
1 Bestuursvergadering:	kosten	locatie	en	consumpties
2 Algemene	ledenvergadering:	kosten	locatie	en	consumpties
3 SOP:	bijdrage	aan	locatie	en	catering	voor	een-	en	tweedaagse	en	bijeenkomsten	werkgroep
4 KwaAcc:	bijdrage	aan	locatie,	consumpties	en	presentjes	sprekers
5 ICED:	jaarcontributie,	deelname	aan	council	en	bijdrage	van	50%	aan	verblijfskosten	EHON-vertegenwoordiger
6 OvO-abonnementsgeld	leden:	170	x	18	euro	en	bijdrage	redactievergaderingen170	x	18	euro	
7 WUO:	bijdrage	aan	locatie	en	consumpties
8 Thema	bijeenkomsten/Nieuwe	werkgroepen:	bijdrage	aan	locatie,	catering	en/of	trainers
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Strategisch	plan	EHON	2017-2020	
	
November	2016	

	

	

Voorwoord	
	
Afgelopen	jaren	hebben	vooral	de	werkgroepen	binnen	EHON	zich	actief	ingezet	voor	de	professionalisering	en	
onderlinge	uitwisseling	voor	professionals	die	werkzaam	zijn	binnen	het	hoger	onderwijs.	De	zichtbaarheid	van	
EHON	kan	versterkt	worden.	
Met	dit	concept-strategisch	plan	van	EHON	wil	het	bestuur	in	gesprek	met	de	leden	over	de	koers	van	de	
komende	vier	jaar.	Een	herijking	is	van	belang		om	aan	te	blijven	sluiten	op	de	maatschappelijk	ontwikkelingen	
in	het	hoger	onderwijs	en	de	behoeften	van	de	leden	die	daarin	werkzaam	zijn.		Dit	plan	is	tot	stand	gekomen	
samen	met	de	leden	van	de	verenging,	de	werkgroepen	en	zal	worden	vastgesteld	op	de	jaarvergadering	van	
12	december	2016.	Ook	willen	we	tijdens	deze	jaarvergadering	komen	tot	een	lijst	van	activiteiten	voor	de	
komende	jaren.	
	
	

November	2016,	
Noël	Vergunst,	voorzitter	Bestuur	EHON		
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1. Inleiding	en	missie		
	
EHON	is	een	vereniging	voor	onderwijskundige	experts	uit	het	hoger	onderwijs	en	bestaat	vooral	uit	
onderwijsadviseurs	en	docententrainers	van	universiteiten	en	hogescholen.	EHON	staat	ook	open	voor	
medewerkers	die	als	zelfstandige	werkzaam	zijn	in	het	hoger	onderwijs.		
	
EHON	heeft	als	doel:	
1. Het	bevorderen	van	de	kwaliteit	van	het	hoger	onderwijs	door:		

1. het	profileren	van	de	onderwijskundige	deskundigheid	in	het	hoger	onderwijs;	
2. het	leveren	van	een	bijdrage	aan	de	professionalisering	van	de	leden,	door	uitwisseling	van	ervaring	

en	deskundigheid;	
3. het	signaleren	en	oppakken	van	relevante	(internationale)	ontwikkelingen	en	nieuwe	thema’s;	
4. het	leveren	van	een	bijdrage	aan	de	ontwikkeling	van	de	eigen	vakdiscipline	inclusief	een	

gemeenschappelijke	taal.	
2. Het	toewerken	naar	een	vorm	van	formele	erkenning	van	de	professionaliteit	van	de	leden.		
3. Het	bevorderen	van	onderwijskundig	onderzoek	gericht	op	het	hoger	onderwijs.	
	

2. Huidige	situatie	
	

1. Werkgroepen	
Op	dit	moment	zijn	er	vier	werkgroepen:	
1. Studiegroep	Onderwijskundige	Professionalisering	(SOP):	Deze	studiegroep	richt	zich	vooral	op	de	

didactische	training	van	docenten	in	het	hoger	onderwijs.	De	groep	komt	twee	maal	per	jaar	bij	elkaar	
(waarvan	één	keer	gedurende	twee	dagen)	en	bespreekt	dan	ervaringen	en	nieuwe	ontwikkelingen	in	het	
onderwijs	en	in	trainingen	voor	docenten.	

2. In	het	landelijk	netwerk	Kwaliteitszorg	en	Accreditatie	(KwaAcc)	komen	sinds	2004	ongeveer	twee	tot	vier	
keer	per	jaar	onderwijsadviseurs	samen	om	ervaringen	en	best	practices	uit	te	wisselen	en	(landelijke)	
ontwikkelingen	pro-actief	te	volgen.	Dit	gebeurt	steeds	aan	de	hand	van	een	thema.	Zo	kwamen	recentelijk	
aan	de	orde	de	verhoging	van	het	opleidingsrendement	en	de	borging	van	de	kwaliteit	van	toetsen.	Najaar	
2014	vond	met	medewerking	van	de	onderwijsinspectie	een	bijeenkomst	plaats	over	examencommissies.	
Op	4	juni	2015	was	de	NVAO	te	gast	zijn	als	het	gaat	over	accreditatiestelsel	3.0.	Woensdag	2	december	
2015	ging	de	Kwaac-bijeenkomst	over	de	positie	en	functie	van	opleidingscommissies.	

3. Het	landelijke	netwerk	O&O	is	een	netwerk	voor	onderwijsadviseurs,	projectcoördinatoren	
onderwijsontwikkeling,	beleidsmedewerkers	van	onderwijsstafdiensten	en	voor	onderwijskundigen	in	
scholen	of	instituten	werkzaam	binnen	het	HBO.	De	formule	van	het	netwerk	is	praktijkgericht	en	low	
profile.	Het	netwerk	komt	vijf	keer	per	jaar		op	een	vrijdagochtend	van	10:00	tot	12:30	uur	in	Utrecht	bij	
elkaar	rond	een	actueel	thema	binnen	hogescholen,	meestal		ingeleid	door	een	of	meer	inleiders.	

4. WUO:	Deze	werkgroep	bestaat	uit	(vaste)	vertegenwoordigers	van	de	universitaire	onderwijskundige	
centra,	die	vier	keer	per	jaar	bij	elkaar	komen.	Gespreksonderwerpen	zijn	lopende	zaken	en	nieuwe	
thema’s	in	het	universitaire	onderwijs,	zoals	de	BasisKwalificatie	Onderwijs	(BKO),	Kwaliteitszorg	en	Open	
Source	Onderwijs.	

	

2. Nieuwsbrief	voor	leden		
Twee	keer	per	jaar	verschijnt	een	nieuwsbrief	met	informatie	over	activiteiten	en	nieuws	over	ontwikkelingen	
in	het	werkgebied	van	de	leden.		
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3. Publicaties	
• OVO	is	het	vakblad	van	de	vereniging	resultaten	van	(praktijkgericht)	onderzoek	worden	gepubliceerd.		
• In	samenwerking	met	Noordhoff	uitgevers	wordt	de	Hoger	Onderwijs	Reeks	(HOR)	uitgebracht.	Deze	

reeks	bestaat	uit	een	aantal	boeken	voor/over	de	praktijk	van	het	hoger	onderwijs	en	
onderwijsinnovatie.		

4. ICED	(International	Consortium	for	Educational	Development)	
EHON	is,	samen	met	23	andere	landelijke	netwerken,		lid	van	ICED.	Iedere	twee	jaar	organiseert	ICED	een	
grote	internationale	conferentie.	Verder	heeft	ICED	een	gerefereerd	internationaal	tijdschrift,	International	
Journal	for	Academic	Development.	

5. Registratie/	ontwikkeling	docentenopleider	hoger	onderwijs	
Na	een	succesvolle	pilot	in	2014/2015,	is	EHON	verder	gegaan	met	de	ontwikkeling	en	registratie	van	
docentenopleiders	hoger	onderwijs.	Enkele	docentenopleiders	houden	onder	deskundige	begeleiding	
intervisiebijeenkomsten	en	werken	aan	een	portoflio.	Dit	portfolio	vormt	de	basis	voor	een	toetsing	aan	de	
hand	van	een	eerder	ontwikkeld	profiel	van	docentenopleider	in	het	hoger	onderwijs.	
	

6. Website	
		Via	de	website	van	EHON	worden	activiteiten	aangekondigd	en	is	informatie	te	vinden	over	de	
werkgroepen.	Ook	hebben	leden	in	een	besloten	omgeving	toegang	tot	elkaars	gegevens	en	
interessegebieden.		

	

3. Sterkte-zwakteanalyse	
Sterktes	 Zwaktes	
Kennisontwikkeling	en-	deling	
Aantal	duurzame	netwerkverbanden	waarin	actuele	
thema’s	worden	verkend.			
	
Publicatie	van	praktijkgericht	onderzoek;	laagdrempelig.	
	
Kennisdeling	binnen	de	netwerkverbanden.	
	

Kennisontwikkeling	en-	deling	
Onduidelijkheid	over	doel	van	de	werkgroep-studiegroep-
landelijk	netwerk	(de	naamgeving	geeft	dat	ook	aan).	
	
Onduidelijk	of	alle	relevante	thema’s	voor	leden	aan	bod	
komen.		
	
Interne	gerichtheid	van	werkgroepen/	weinig	onderlinge	
uitwisseling.	
	
Enige	overlap	in	thema’s	binnen	de	groepen	o.a.	door	
scheiding	univerisiteit-hbo	
	
Interne	organisatie	
Ledenadministratie	en	inning	van	contributie	niet	op	orde;	
O&O	heft	zelf	ook	nog	contributie.		
	
Zichtbaarheid	van	wat	EHON	biedt	voor	haar	leden.		

Kansen	 Bedreigingen	
Kennisontwikkeling	en-	deling	
Meer	uitwisselen.		
Ruimte	bieden	aan	nieuwe	werkgroepen.	
Alle	actuele	thema’s	opgepakt.		
	
Gesprekspartner/	samenwerking	met	andere		
koepelorganisaties	zoals	VELON,	VSNU,	Vereniging	
Hogescholen	
	
Faciliteren	van	onderzoek	op	thematisch	actuele	en	
relevante		onderwerpen			

Interne	organisatie		
Niet-betalende	leden	
	
Niet-leden	nemen	deel	aan	bijeenkomsten	
	
Capaciteit	bestuur	nog	onvoldoende	sterk	
	
Onduidelijke	profilering	EHON	als	overkoepelend	orgaan	
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Zichtbaarheid	vergroten		
	
Profilering	van	en	door	de	leden	zelf	

	

4. Doelstellingen	
Op	basis	van	de	missie	en	de	sterkte-zwakteanalyse	zijn	de	volgende	doelstellingen	voor	de	komende	jaren	
vastgesteld:	
	
Kennisontwikkeling	en-	deling	
1. facilitering	van	werkgroepen	bij	oppakken	van	nieuwe,	actuele	thema’s;		
2. actieve	participatie	van	de	leden	bij	kennisdeling	via	de	website;	
3. stimuleren	van	publicaties	in	OVO	en	de	Hogere	Onderwijsreeks	en	beschikbaar	stellen	aan	leden;		
4. mix	van	vertegenwoordigers	uit	hbo	en	universiteiten	in	de	werkgroepen-studiegroepen;		
5. onderhouden	van	contacten	met	andere	netwerken,	zoals	ICED	en	LNO2	(Vlaamse	zusterorganisatie)	
6. publicatie	van	informatie	uit	ICED-conferentie	voor	de	leden;	
	
Professionalisering	van	de	leden	
7. registratie	en	ontwikkeling	opleiders	in	het	hoger	onderwijs;	
	
Belangenbehartiging	
8. belangenbehartiging	van	de	leden	richting	VSNU/Vereniging	Hogescholen/ministeries	en	andere	relevante	

partijen;	
	
Interne	organisatie	
9. uitbreiden	van	aantal	bestuursleden	met	vertegenwoordigers	uit	het	hbo;	
10. 100%	betalende	leden.		
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