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Hogeschool Leiden is een open en toegankelijke hogeschool
waar iedereen die aan de wettelijke eisen voldoet welkom is en 
waar studenten de ruimte hebben eigen keuzes te maken. 
Dit past bij onze emancipatoire functie. We doen waar mogelijk 
recht aan de behoeften en mogelijkheden van onze studenten. 
Tegelijkertijd leggen we de lat hoog en vragen we veel inzet 
van onze studenten.
 
Onze missie is om goed beroepsonderwijs te verzorgen en  
gekwalificeerde professionals op te leiden die beschikken  
over een kritische houding en in staat zijn te functioneren in 
een veranderende beroepspraktijk. Naast kwalificatie voor de 
beroepspraktijk maken persoonsvorming, socialisatie,  
internationalisering en het ontwikkelen van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid deel uit van onze opleidingen. We brengen 
studenten ondernemend, onderzoekend en lerend vermogen bij. 
Daarbij creëren we een leeromgeving waarin studenten zo veel 
mogelijk vanaf de start van hun opleiding in aanraking komen 
met de beroepspraktijk. We leiden op in, met en voor het  
werkveld. Onderzoek staat ten dienste van het onderwijs en 
draagt bij aan het versterken van de verbinding tussen het  
onderwijs en het werkveld, aan de vernieuwing van het  
onderwijs, aan de professionalisering van onze docenten en  
aan de ontwikkeling van de beroepspraktijk.

Hogeschool Leiden wil een leergemeenschap zijn, waar  
studenten, docenten, onderzoekers, alumni en professionals  
uit het werkveld elkaar ontmoeten, samen leren, onderzoeken  
en innoveren. Iedereen doet ertoe, hoort erbij, bouwt mee  
en draagt bij. 

We zorgen dat elke student en medewerker zich – ongeacht  
zijn of haar afkomst – thuis en veilig kan voelen. We hebben  
aandacht voor diversiteit en multiculturaliteit en gaan actief  
met elkaar het gesprek aan over wat onze verschillende waarden  
en perspectieven betekenen voor de hogeschool als  
leergemeenschap. Binnen de leergemeenschap staat het leren 
van de student centraal. Studenten worden gekend en (h)erkend. 
Docenten en onderzoekers zijn beschikbaar en bereikbaar  
om studenten te begeleiden. Medewerkers creëren de 
randvoorwaarden en zorgen voor de ondersteuning om dit 
mogelijk te maken. In onze leergemeenschap heerst een 
kwaliteitscultuur. We blijven investeren in onderhoud en 
ontwikkeling van deze kwaliteitscultuur door dialoog, ruimte 
voor experiment, planmatig handelen en professionele 
ontwikkeling. We gaan met medewerkers en studenten het 
gesprek aan over de vraag wat daarvoor nodig is en hoe 
we de verdere ontwikkeling van onze kwaliteitscultuur 
kunnen stimuleren.

Tot slot vervullen we als publieke hogeschool een voorbeeldrol, 
voor onze studenten en de samenleving. We hechten belang 
aan maatschappelijke verantwoordelijkheid en nemen concrete 
initiatieven om dit in te vullen. Op hogeschoolniveau gaat het 
onder meer om arbeidsinclusie, duurzame bedrijfsvoering en 
wereldburgerschap. Hogeschool Leiden is sinds een aantal jaren 
een UNESCO-school. Op opleidingsniveau vindt een groot aantal 
initiatieven plaats om maatschappelijke verantwoordelijkheid 
van studenten te stimuleren, aansluitend bij het eigen karakter 
van de opleiding en het werkveld.

Vooraf: waar staan we voor?
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Waar we voor staan als Hogeschool Leiden, wat het eigene  
is van onze hogeschool en wat ons verbindt – met andere  
woorden onze gezamenlijke doeloriëntatie – is de afgelopen 
jaren niet wezenlijk veranderd. Maar om te zorgen dat deze  
waarden en doelen breed gedragen worden en richting geven 
aan ons handelen, moeten we ze wel actief en blijvend  
doorontwikkelen en onderhouden. De hogeschool heeft  
daarom in haar instellingsplan 2017-2022 (‘De rijkdom van  
het onvoltooide: vijf beloftes voor de toekomst’) een aantal  
kernambities geformuleerd in de vorm van vijf beloftes  
die we aan onze studenten, aan elkaar en aan het werkveld 
doen. Deze beloftes zijn een uitwerking van onze 
gezamenlijke doeloriëntatie:

1. We kennen de student, de student kent ons.
2. We helpen de student actief en voltijds te studeren.
3. We verzorgen goed beroepsonderwijs in, 
 met en voor het werkveld.
4. We zijn een leergemeenschap: iedereen doet ertoe, 
 hoort erbij, bouwt mee en draagt bij.
5. We zijn een goed georganiseerde hogeschool.

Om deze kernambities te realiseren en onze beloftes na te 
komen, hanteren wij als hogeschool een aantal principes die als 
richtlijn dienen voor de manier waarop er binnen de organisatie 
gestuurd en samengewerkt wordt. Deze principes hebben wij 
vastgelegd in een sturingsfilosofie. De sturingsfilosofie vormt 
daarmee de basis voor de wijze waarop sturen en samenwerken 
binnen Hogeschool Leiden vorm en inhoud krijgen.

De sturingsfilosofie staat niet op zichzelf, maar vindt haar 
weerslag in het sturingsmodel, de manier waarop wij het 
bestuur en het beheer van de hogeschool hebben ingericht.  
De sturingsfilosofie gaat over de wijze waarop wij de organisatie 
wensen aan te sturen en de waarden die we daarin centraal  
stellen, het sturingsmodel betreft de manier waarop wij die 
filosofie vertalen in de inrichting van onze organisatie en de 
verdeling van taken en verantwoordelijkheden. 

Het sturingsmodel is (onder meer) uitgewerkt in de statuten van 
de stichting en het bestuurs- en beheersreglement van de  
hogeschool en maakt geen onderdeel uit van dit document.1  
De scope van de sturingsfilosofie beperkt zich tot de sturing  
en samenwerking tussen het college van bestuur en de  
faculteits- en dienstdirecteuren. Zij definieert het speelveld en 
de spelregels voor samenwerking binnen de hogeschool 
tussen de faculteiten en diensten onderling en met elkaar. 

De sturingsfilosofie is geen tijdloos document. Dat kan ook  
niet aangezien de hogeschool continu aan verandering 
onderhevig is. Zo is de hogeschool de afgelopen jaren sterk 
gegroeid in studentenaantallen, zijn wet- en regelgeving 
gewijzigd en is het vraagstuk van de samenhang tussen 
faculteiten en diensten – mede als gevolg van de sterke groei 
– veel nadrukkelijker op de agenda komen te staan. Daar komt 
bij dat de hogeschool iedere zes jaar een instellingsplan opstelt 
met nieuwe ambities en accenten voor de komende periode.  
Al deze ontwikkelingen vragen om een sturingsfilosofie die 
daarop op aansluit; een filosofie die een beschrijving is van 
de huidige manier waarop wij sturen en samenwerken om  
onze ambities te realiseren.

Hogeschool Leiden onderscheidt in haar sturingsfilosofie vijf 
soorten ordeningsprincipes:

• principes voor inrichting van organisatie;
• principes voor verdeling van taken;
• principe voor spreiding van machten (checks and balances);
• principes voor samenwerking;
• principes voor gedrag van bestuurders en directeuren.

In de volgende paragrafen worden deze principes nader 
toegelicht en uitgewerkt. 

1. De sturingsfilosofie als beschrijving 
van onze manier van werken

1 Op de website van de hogeschool zijn de sturingsfilosofie en de overige voor 
 de hogeschool geldende regelingen en reglementen benoemd en raadpleeg-
 baar. Het verdient aanbeveling om deze verschillende documenten steeds in 
 onderlinge samenhang te lezen om een integraal beeld te krijgen van de 
 manier waarop onze hogeschool wordt bestuurd.
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De eerste set van principes die Hogeschool Leiden hanteert  
om te sturen op het realiseren van haar kernambities heeft 
betrekking op de inrichting van de organisatie. We onderscheiden 
hier in totaal vier principes:

1. Hogeschool Leiden is een organisatie met een publieke taak 
 en een wettelijke opdracht en werkt binnen de kaders van 
 wet- en regelgeving.
 De hogeschool is een in de wet verankerde publieke 
 instelling, met publieke taken en bevoegdheden en  
 grotendeels gefinancierd uit publieke middelen. In de Wet op 
 het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) 
 staat uitgebreid beschreven hoe het bestuur, het interne 
 toezicht en de medezeggenschap moeten worden ingericht. 
 Daarnaast ziet de wet toe op zaken als het inspectietoezicht, 
 de kwaliteitszorg, het onderwijsaanbod en het onderwijs 
 zelf. Ook onderwerpen als informatieverstrekking, toelating 
 en inschrijving van studenten, studieadvies, studielast, 
 taal, beroepsvereisten, examens, graden en klachtenregeling 
 en beroep worden in de wet nader uitgewerkt. De Vereniging 
 Hogescholen voegt daar een eigen governance code 
 (‘Branchecode goed bestuur hogescholen’) aan toe met 
 onderling overeengekomen principes die alle hogescholen 
 onverkort moeten toepassen en waar uitsluitend met 
 redenen omkleed van afgeweken kan worden volgens 
 het ‘pas-toe-of-leg-uitprincipe’. 

 Veel van deze wetsartikelen en codes bevatten opdrachten 
 aan het instellingsbestuur om zelf aanvullende regelingen te 
 ontwerpen. Zo kent Hogeschool Leiden eigen statuten, 
 reglementen en voorschriften, die soms betrekking hebben 
 op de hogeschool als geheel en soms op een onderdeel 
 daarvan. Daarnaast zijn er nog allerlei wetten en regels die 
 niet in het bijzonder voor hogescholen zijn ontworpen – denk 
 aan de Wet werk en zekerheid of de Algemene verordening 
 gegevensbescherming – maar waaraan ze wel zijn 

 onderworpen. De (wettelijke) kaders en regels 
 waarbinnen het bestuur zijn taken dient uit te voeren, 
 liggen dus in grote mate vast. 

2. Hogeschool Leiden is hiërarchisch georganiseerd. 
 Het college van bestuur is eindverantwoordelijk en 
 verdeelt de taken en bevoegdheden.
 Aansluitend bij de wettelijke kaders is onze hogeschool in 
 de eerste plaats een hiërarchisch georganiseerde instelling. 
 Hiërarchisch niet alleen in de bureaucratische zin dat taken 
 en verantwoordelijkheden via de lijn verdeeld worden, maar 
 vooral ook dat iedereen datgene doet dat op zijn of haar 
 niveau het beste gedaan kan worden.
 
 Binnen deze hiërarchisch georganiseerde instelling staat – 
 conform de WHW – een eindverantwoordelijk college van 
 bestuur aan het hoofd dat belast is met het besturen van de 
 hogeschool als geheel. Het college zet de koers uit en bepaalt 
 de instellingsbrede strategie. Het is verantwoordelijk voor de 
 voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het 
 hogeschoolbrede beleid. Op basis van een mandaatregeling 
 en het daarbij horende uitvoeringsreglement draagt het 
 college van bestuur een deel van de hem bij wet 
 voorgeschreven taken en bevoegdheden over aan de 
 faculteits- en dienstdirecteuren. De afwegingen die het 
 college daarbij hanteert worden in de volgende paragraaf 
 (‘Principes voor de verdeling van taken’) nader uitgewerkt. 
 Voor de uitvoering van hun werkzaamheden faciliteert het 
 college van bestuur de faculteiten en diensten door het 
 bieden van heldere beleidskaders en het beschikbaar 
 stellen van voldoende (financiële) middelen. Daarnaast 
 draagt het college verantwoordelijkheid voor de 
 optimalisering van de inrichting van de organisatie en 
 voert het vanuit die rol de regie over de samenwerking 
 tussen de faculteiten en diensten.

2. Principes voor inrichting 
van organisatie
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 De faculteits- en dienstdirecteuren zijn met inachtneming 
 van de door het college van bestuur vastgestelde 
 hogeschoolbrede kaders op hun beurt belast met en 
 verantwoordelijk voor de leiding en de dagelijkse gang van 
 zaken binnen de betreffende organisatie-eenheid. Hieronder 
 wordt voor de faculteitsdirecteur naast het organiseren van 
 (kwalitatief hoogwaardig) onderwijs en onderzoek ook de 
 bedrijfsvoering van de faculteit verstaan. Voor de 
 dienstdirecteuren geldt dat zij verantwoordelijk zijn voor de 
 organisatie van de ondersteunende bedrijfsprocessen 
 (beleidsontwikkeling, ondersteuning en advisering en 
 control). Alle directeuren leggen direct verantwoording af 
 aan het college van bestuur conform de binnen de 
 hogeschool geldende planning-en-controlcyclus. Daarnaast 
 dragen zij verantwoordelijkheid voor de manier waarop 
 hogeschoolbrede kaders vorm krijgen binnen de eigen 
 organisatie-eenheid. Tot slot vervullen zij een adviserende 
 en signalerende rol richting het college van bestuur en de 
 andere organisatie-eenheden en zijn ze verantwoordelijk 
 voor dan wel actief participerend in de totstandkoming 
 van hogeschoolbreed beleid.

3. Taken worden binnen Hogeschool Leiden verdeeld op basis 
 van taak- en functiescheiding. Deze taakverdeling ligt ten 
 grondslag aan de hoofdstructuur van de hogeschool.
 De eerder beschreven taaktoedeling door het college 
 van bestuur vertaalt zich in een heldere taak- en 
 functiescheiding. Daarmee delen we de organisatie in 
 naar organisatieonderdelen met eigen taken en 
 verantwoordelijkheden. Er is dus geen sprake van integraal 
 management, maar van complementariteit tussen faculteiten 
 en diensten. Uit deze taak- en functiescheiding volgt de 
 hoofdstructuur voor de hogeschool van vijf faculteiten, 
 zeven diensten, een bestuursbureau en een 
 concerncontroller. 

 Elk van deze organisatie-eenheden heeft een eigenstandige 
 taakuitoefening en beschikt over de vrijheid om de eigen 
 taken uit te voeren binnen instellingsbrede kaders.

4. Hogeschool Leiden is in eerste instantie een lijnorganisatie.
 De hogeschool hanteert als uitgangspunt dat taken in 
 de staande organisatie of de lijn worden georganiseerd. 
 Bij uitzondering worden taken ondergebracht in een project 
 of programma buiten de lijn. Daarbij gaat het om 
 onderwerpen die vanwege hun aard, de vereiste expertise 
 of de eigen eisen die aan de aansturing worden gesteld 
 niet goed passen binnen de kaders van de reguliere 
 coördinatiemechanismen. De hogeschool is terughoudend 
 met de toepassing hiervan, want een overvloed aan 
 project- en stuurgroepen ligt op de loer, wat al snel tot 
 verstoring van de normale sturing leidt. Als er bij 
 uitzondering toch gekozen wordt voor project- of 
 programmasturing, dan dient het programma of project met 
 de reguliere hiërarchie en de daarin vastgestelde 
 taakverdeling en coördinatiemechanismen verbonden te 
 worden. Bijvoorbeeld door het project of programma 
 onderdeel te laten uitmaken van de werkagenda van de 
 hogeschool.
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In aanvulling op en als nadere uitwerking van eerdergenoemde 
organisatieprincipes hanteert de hogeschool twee principes 
voor de verdeling van taken tussen faculteiten en diensten:

1. Taakverdeling op basis van compliancy
 Het eerste principe is extern georiënteerd en heeft te maken 
 met compliancy, de mate waarin er in overeenstemming met 
 geldende (externe) regels, normen en waarden wordt 
 gewerkt. Het gaat om het toepassen van de beginselen die 
 van buitenaf aan de hogeschool zijn opgelegd. Een voorbeeld 
 is de inrichting van een centrale studentenadministratie voor 
 een uniforme inschrijving van studenten en inning van 
 collegegelden. Een ander voorbeeld is het onderkennen dat 
 opleidingen afzonderlijke organisatie-eenheden zijn die in 
 het kader van de kwaliteitszorg een eigenstandige 
 accreditatie moeten doorlopen. Het principe van compliancy 
 is tamelijk hard; er is weinig tot geen ruimte in de wijze 
 waarop de taken toegedeeld moeten worden. 
 De taakverdeling ligt in grote mate vast.

2. Taakverdeling op basis van professionaliteitsbeginsel
 Het tweede taakverdelingsprincipe is intern georiënteerd en 
 kan worden aangeduid als het professionaliteitsbeginsel. Dit 
 is van toepassing op taken waarbij er geen externe eisen 
 zijn die bepalen door welk organisatieonderdeel een taak 
 moet worden uitgevoerd. Het professionaliteitsbeginsel gaat 
 ervan uit dat een bepaalde taakverdeling meer bijdraagt aan 
 kwaliteit, efficiëntie en het realiseren van de ambities dan 
 een andere taakverdeling. Daarbij kan op basis van goed 
 beargumenteerde afwegingen ten aanzien van bijvoorbeeld 
 het soort werk, de wens of noodzaak tot bundeling van 
 expertises, of het behalen van schaalvoordelen of 
 kostenreducties, besloten worden om een bepaalde taak bij 
 een specifieke dienst te beleggen. In vergelijking met het 
 compliancy-principe is het professionaliteitsbeginsel minder 

 eenduidig en moeten er steeds inhoudelijke afwegingen 
 worden gemaakt. 

Wanneer de praktijk uitwijst dat een andere keuze beter bijdraagt 
aan kwaliteit, efficiëntie en het realiseren van onze ambities, 
dan zal de taakverdeling worden herzien. De taakverdeling ligt 
dus vast zolang deze haar nut bewijst.

Het compliancy-principe en het professionaliteitsbeginsel 
helpen in de afweging van het college van bestuur om bepaalde 
taken centraal dan wel decentraal binnen de organisatie te 
beleggen. Zo worden taken in principe centraal georganiseerd 
wanneer het centraal beleggen ervan:
• nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving; 
• nodig is om te voldoen aan eisen die voortvloeien uit 
 (ICT-)systemen;
• nodig is met het oog op de vereiste of gewenste bundeling 
 van expertise;
• nodig is met het oog op risicobeheersing;
• nodig is met het oog op het gezamenlijk gebruik van 
 ruimtes of voorzieningen;
• bijdraagt aan efficiëntie of kostenbeheersing.

Daar staat tegenover dat taken op basis van de taakverdelings-
principes in principe decentraal georganiseerd worden als:
• een taak veel impact heeft op het onderwijs en onderzoek 
 c.q. relevant is voor het waarmaken van de strategische 
 ambities van de faculteit;
• er voor de uitvoering van de taak specifieke kennis van 
 onderwijs en onderzoek in een bepaalde faculteit nodig is.

3. Principes voor 
verdeling van taken
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De inrichting van de hogeschool is gebaseerd op hiërarchie
en taakverdeling. Om alle partijen in staat te stellen hun 
taak professioneel uit te voeren zijn checks and balances 
nodig. De hogeschool hanteert hiervoor het principe:

1. Belanghebbenden praten mee, verantwoordelijken besluiten
 Het principe voor spreiding van machten betekent dat 
 belanghebbenden meepraten, maar de verantwoordelijke 
 voor een taak uiteindelijk besluit. Om daarbij te zorgen voor 
 goede afstemming tussen faculteiten en diensten hanteren 
 we de volgende coördinatiemechanismen: 
 • vooraf expliciet bepalen welke partij waar over gaat, hoe 
    andere partijen betrokken zijn en hoe op een respectvolle 
  manier met hun input of feedback wordt omgegaan 
  (transparantie en betrokkenheid);
 • zorgen dat de partijen die bij een onderwerp betrokken 
  zijn en daarmee van toegevoegde waarde zijn, kunnen en 
  mogen meedenken aan de voorkant;
 • heldere opdrachtverlening, waarbij kaders en 
  mandaten expliciet worden gemaakt;
 • bespreken van elkaars ( jaar)plannen en agenda’s 
  door diensten en faculteiten;
 • systematisch evalueren van de ondersteuning en de 
  samenwerking tussen diensten en faculteiten.

5. Principes voor
samenwerking

4. Principe voor 
spreiding van machten

De taaktoedeling door het college van bestuur leidt niet tot 
interne autonomie. Om de gezamenlijke opgaven en ambities 
van de hogeschool te realiseren, zijn effectieve samenwerking 
en coördinatie essentieel. Dat komt omdat we enerzijds 
vaak direct belanghebbende zijn bij elkaars werk en anderzijds 
omdat veel van de opgedragen taken deel uitmaken van een 
proces of keten. Dat roept de noodzaak op om gezamenlijke 
principes te formuleren om de samenwerking tussen 
organisatie-eenheden vorm te geven. Hogeschool Leiden 
onderscheidt er drie.

1. Samenwerking op basis van hiërarchie
 Het eerste samenwerkingsprincipe is gebaseerd op 
 hiërarchie. Dit betreft de (centrale) overlegstructuur: 
 de overleggen tussen de faculteits- en/of dienstdirecteuren 
 onderling en tussen de directeuren en het college van 
 bestuur.

2. Samenwerking op basis van taakverdeling
 Het tweede samenwerkingsprincipe is samenwerking op basis 
 van taakverdeling. Deze samenwerking vindt plaats in 
 professionele groepen en ketens en is niet zozeer gebaseerd 
 op hiërarchie, als wel op de inhoudelijke professionaliteit 
 en kennis van een bepaald vakgebied. Dit betreft bijvoorbeeld 
 het overleg van de voorzitters van de examencommissies of 
 het overleg tussen de (decentrale) financiële  adviseurs met 
 de concerncontroller en de directeur van het Administratief 
 Centrum. Bij deze vorm van samenwerking is sprake van 
 pariteit tussen faculteiten en diensten, omdat beide hun 
 eigen taak, verantwoordelijkheid en professionaliteit 
 inbrengen en de andere partij in staat (moeten) stellen 
 om diens taak professioneel uit te voeren.

9



3. Samenwerking in ketens
 Veel taken maken onderdeel uit van ketenprocessen die de 
 grenzen van diensten of faculteiten overschrijden. We sturen 
 daarbij op samenhang in de ketens en maken afspraken 
 over de onderlinge rolverdeling. Daarbij kan het gaan om een 
 taakverdeling tussen faculteiten en diensten, om afspraken 
 over overdracht van tussenproducten en/of om het aan
 stellen van een ketenregisseur met een heldere opdracht en 
 mandaat vanuit het college van bestuur.

6. Principes voor gedrag van 
bestuurders en directeuren

Eerdergenoemde samenwerkingsprincipes geven weliswaar 
richting aan de manier waarop we samenwerking binnen de 
hogeschool organiseren, maar leiden an sich nog niet tot 
goede samenwerking. Binnen de hogeschool definiëren we 
(goede) samenwerking als bijdragen aan een gezamenlijk 
resultaat door een optimale afstemming tussen de eigen  
kwaliteiten en belangen en die van de ander. Samenwerking 
is gezamenlijk een doel behalen. Het stelt daarbij eisen aan 
het gedrag van mensen, ook aan dat van onze bestuurders en 
directeuren. Zij vervullen immers een belangrijke rol in de 
sturing op samenwerking. Daarom hebben we als onderdeel 
van de sturingsfilosofie geformuleerd welk gedrag van 
bestuurders en directeuren wordt gevraagd en waar we 
elkaar op kunnen aanspreken. We hanteren daartoe 
drie gedragsprincipes:

1. Wederzijds vertrouwen
 Effectieve samenwerking berust allereerst op wederzijds 
 vertrouwen. Vertrouwen dat men in een ander stelt op basis 
 van diens capaciteiten en professionaliteit. Maar ook 
 vertrouwen dat te maken heeft met de eigen betrouwbaarheid. 
 Dit vertaalt zich in het nakomen van afspraken, het leveren
 van goede kwaliteit, de bereidheid om mee te denken, op tijd 
 te leveren en soms nét die extra stap te zetten. Daarnaast is
 transparantie van wezenlijk belang. Transparantie wordt 
 alleen bereikt door eerlijk en open met elkaar in dialoog te 
 treden. Daar hoort ook bij dat men elkaar aanspreekt op 
 elkaars deskundigheid en de dingen benoemt die goed en niet
 goed gaan. Dat is soms moeilijk, maar daardoor kan wel 
 wederzijds begrip ontstaan en kan het vertrouwen – en 
 daarmee de effectiviteit van de samenwerking – verder 
 toenemen.
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2 Houweling, L. et al. (2017), De alchemie van gouden 
 professionaliteit.

2. Betrokkenheid
 Een tweede belangrijke voorwaarde voor effectieve 
 samenwerking is betrokkenheid. Betrokkenheid ontstaat 
 wanneer medewerkers zich verbonden voelen met de 
 hogeschool en zich kunnen identificeren met het werk dat zij 
 doen. Zij voelen zich verantwoordelijk en hebben hart voor 
 de zaak. Toewijding, inspiratie en bevlogenheid horen 
 daarbij. Die betrokkenheid vertaalt zich ook in de 
 verbondenheid met collega’s en leidinggevenden. We sturen 
 op betrokkenheid, door onze medewerkers – binnen de 
 geldende kaders – voldoende ruimte en verantwoordelijkheid 
 te geven, hen uit te dagen het beste uit zichzelf te halen en 
 over de grenzen van hun eigen eenheid heen te kijken, en 
 samenwerkingen aan te gaan. 

3. Empathie
 De derde voorwaarde voor goede samenwerking is  
 empathie. Onderwijs en onderzoek is immers teamwork en 
 daarbij is het van belang om jezelf – zonder de eigen taak of 
 functie te veronachtzamen – in een ander te kunnen 
 verplaatsen. Inleven in andermans positie versterkt 
 relaties en draagt bij aan een goede samenwerking. We 
 kunnen ons pas openstellen voor anderen en met empathie 
 luisteren en samenwerken, wanneer we beseffen dat ons 
 eigen  perspectief op samenwerking kan verschillen van dat 
 van anderen en dat deze verschillen ons perspectief kunnen 
 verbreden en verrijken.

Al deze gedragsprincipes zijn onderdeel van de 
professionaliteit die wij van onze bestuurders en directeuren 
verwachten. Daarmee doelen we in dit kader niet zozeer 
op de inhoudelijke professionaliteit van leidinggevenden, 
of de wijze waarop zij hun eigen taak kunnen aansturen, 
maar vooral op de professionaliteit die ze betrachten bij 
het met anderen samenwerken en de aansturing daarvan. 
Effectieve samenwerking vraagt om professionele bestuurders 
en directeuren die zich bewust zijn van wat nodig is in een 
specifieke situatie, rekening houden met de verschillende 
belangen, die initiatief nemen, procesmatig kunnen denken, 
creatief naar passende oplossingen zoeken, met kennis van zaken 
beslissingen nemen en daarover op verschillende 
niveaus met belanghebbenden kunnen communiceren.2 
Het vraagt om leidinggevenden die zelf het goede voorbeeld 
aan hun medewerkers geven en in staat zijn de context te 
scheppen waarbinnen effectieve samenwerking mogelijk is.

Vastgesteld door het College van Bestuur 
op 6 december 2017.

6. Principes voor gedrag van 
bestuurders en directeuren
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