BESTUURSREGLEMENT HOGESCHOOL INHOLLAND

Artikel 1: Begripsbepalingen

1.1

Dit reglement verstaat onder:
-

wet: de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek van 8 oktober 1992, Stb
593, zoals deze laatstelijk is gewijzigd (WHW), en voor zover het educatie en beroepsonderwijs
betreft, de Wet educatie en beroepsonderwijs van 31 oktober 1995, Stb. 501, zoals deze laatstelijk
is gewijzigd (WEB);

-

statuten: de statuten van de Stichting Hoger Onderwijs Nederland;

-

medezeggenschapsreglement: het reglement, bedoeld in artikel 10.17 van de WHW en artikel 14
van de Wet medezeggenschap onderwijs 1992;

-

deelraad: een deelraad voor de medezeggenschap als bedoeld in artikel 10.25 van de WHW en
artikel 27 van de Wet medezeggenschap onderwijs 1992, ingesteld voor een bepaalde School
-

instelling: Hogeschool INHOLLAND , in stand gehouden door de Stichting Hoger

Onderwijs Nederland;
-

Raad van Toezicht: de bestuursraad belast met het toezicht als bedoeld in artikel 10.8 van de wet;

-

College van Bestuur: het instellingsbestuur als bedoeld in artikel 10.8 van de wet;

-

School: één of meer opleidingen op het gebied van het hoger onderwijs, educatie en
beroepsonderwijs respectievelijk het bij die opleidingen betrokken personeel en de aan die opleidingen ingeschreven studenten en deelnemers, dan wel een andere organisatorische eenheid;

Artikel 2: Status van het Bestuursreglement

2.1

Dit reglement vormt het Bestuursreglement van de instelling als bedoeld in artikel 10.3b van de WHW en
artikel 9.1.7 van de WEB.

Artikel 3: Bestuursorganen

3.1

De bestuursorganen van de instelling zijn de Raad van Toezicht en het College van Bestuur.

Artikel 4: Het College van Bestuur

4.1

De instelling wordt bestuurd door een College van Bestuur, bestaande uit ten hoogste drie natuurlijke personen, onder toezicht van een Raad van Toezicht. De leden van het College van Bestuur dienen de
grondslag van de instelling te onderschrijven, zoals neergelegd in de statuten.

4.2

Het College van Bestuur treedt op als instellingsbestuur in de zin van de Wet op het Hoger Onderwijs en
Wetenschappelijk Onderzoek.

4.3.1

Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het College van Bestuur, zullen de overblijvende leden van het College van Bestuur, respectievelijk zal het enig overblijvende lid van het College van Bestuur met het gehele bestuur zijn belast.

4.3.2

Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van het College van Bestuur berust het bestuur tijdelijk bij
de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is bij ontstentenis of belet van alle leden van het College van
Bestuur verplicht zo spoedig mogelijk in het bestuur te voorzien.

Artikel 5: De Raad van Toezicht en het College van Bestuur; benoeming, non-actief stelling, schorsing en
ontslag van de leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur

5.1

Leden van het College van Bestuur worden benoemd door de Raad van Toezicht, die tevens het aantal
leden van het College van Bestuur vaststelt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 lid 1 van de
statuten.

5.2

De bezoldiging en de hoogte van de emolumenten voor een lid van het College van Bestuur en zijn rechtspositie worden vastgesteld door de Raad van Toezicht.

5.3

Elk lid van het College van Bestuur kan, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, door de Raad
van Toezicht op non-actief worden gesteld, geschorst of ontslagen.

5.4

In overeenstemming met artikel 10.8 van de WHW worden de leden van de Raad van Toezicht door de
Raad van Toezicht benoemd. Al hetgeen de Raad van Toezicht aangaat is verder geregeld in de statuten
van de Stichting, dan wel in krachtens die statuten vastgestelde reglementen, die de Raad van Toezicht
betreffen.

Artikel 6: Taken en bevoegdheden van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht
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6.1

Aan het College van Bestuur komen in de instelling alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de
statuten aan andere organen zijn opgedragen. Voor wat betreft de toepassing van artikel 10.3 van de
WHW gelden deze bevoegdheden door de Raad van Toezicht aan het College van Bestuur overgedragen.

6.2

Het College van Bestuur heeft onverminderd het in lid 1 gestelde onder meer tot taak de leiding van de
voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van het beleid van de aan de Stichting verbonden
instellingen, met inachtneming van hetgeen in dit reglement vastgesteld is of zal worden bepaald omtrent
het delegeren van taken en of bevoegdheden, de coördinatie van de dagelijkse gang van zaken en de
voering van het personeels-, studenten-, financieel en materieel beheer van de aan de Stichting verbonden
instellingen.

6.3

Het College van Bestuur verschaft de Raad van Toezicht tijdig de gegevens die noodzakelijk zijn voor de
goede uitoefening van de taak van de Raad van Toezicht.

6.4

Het College van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de
instelling zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

6.5

De Raad van Toezicht heeft tot taak:
a. het houden van toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken
in de Stichting en de met haar verbonden instellingen;
b. het met raad terzijde staan van het College van Bestuur;
c.

het behartigen van de belangen van de Stichting en de met haar verbonden instellingen;

d. het goedkeuren van de begroting;
e. het goedkeuren van de jaarrekening;
f.

het goedkeuren van het jaarverslag;

g. het goedkeuren van het aangaan van duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met
derden, alsmede verbreking van zodanige samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van
ingrijpende betekenis is;
h. het aanvragen van faillissement en surséance van betaling met betrekking tot de Stichting.

6.6

i.

het benoemen van de accountant;

j.

het goedkeuren van het instellingsplan.

De Raad van Toezicht zal zich met betrekking tot een voorgenomen besluit tot de in het vorige lid sub d tot
en met g bedoelde handelingen uitspreken binnen twee maanden nadat het College van Bestuur dit
voorgenomen besluit aan hem heeft voorgelegd.
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Artikel 7: Werkwijze van het College van Bestuur

7.1

Het College van Bestuur voert een collegiaal bestuur onder respectering van de specifieke taken en verantwoordelijkheden van elk der leden van het College van Bestuur.

7.2

De Raad van Toezicht benoemt na overleg met het College van Bestuur een voorzitter van het College van
Bestuur.

7.3

De voorzitter van het College van Bestuur onderhoudt de contacten met de Medezeggenschapsraad als
bedoeld in titel 3 van hoofdstuk 10 van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, in
artikel 3 Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992 en in het medezeggenschapsreglement.

7.4

Het College van Bestuur kan één van de leden van het College van Bestuur machtigen bepaalde taken en
bevoegdheden van het College van Bestuur uit te oefenen.

7.5

Het College van Bestuur kan met inachtneming van het in dit bestuursreglement bepaalde een
personeelslid machtigen bepaalde bij die machtiging nader omschreven taken en bevoegdheden van het
College van Bestuur voor een daarbij te bepalen termijn met inachtneming van door het College van
Bestuur te stellen regels namens het College van Bestuur uit te oefenen.

7.6

De titulatuur van de in het voorgaande lid bedoelde functionarissen wordt door het College van Bestuur
vastgesteld.

7.7

De eindverantwoordelijkheid voor het uitoefenen van de in de vorige leden bedoelde taken en
bevoegdheden blijft bij het College van Bestuur berusten. Het College van Bestuur kan een mandaat te
allen tijde intrekken of wijzigen, dan wel de betreffende taak of bevoegdheid zelf uitoefenen.

Artikel 8: Organisatorische eenheden (Schools)

8.1

De instelling is onderverdeeld in organisatorische eenheden als bedoeld in artikel 10.3a van de WHW, die
Schools heten. Een School wordt bestuurd door een integraal manager (directeur), die optreedt als het
bestuur van de organisatorische eenheid als bedoeld in artikel 10.3a van de WHW.

Artikel 9: Taken en bevoegdheden van de directeuren van de Schools

9.1.

Het College van Bestuur stelt met inachtneming van het overigens in dit reglement bepaalde de
directeuren van de Schools aan, die de leiding van de in het vorige artikel genoemde organisatorische
eenheden hebben, waartoe het College van Bestuur mandaat verleent.
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9.2

Aan de directeur van een School worden door het College van Bestuur voorts de volgende bevoegdheden
gedelegeerd:
a. de vaststelling van een gedragscode voor het bezigen van een andere taal dan het Nederlands;
b. het uitdrukken van de studielast in studiepunten;
c.

het uitbrengen van studie-adviezen en het daaraan verbinden van een afwijzing, zoals bepaald in de
WHW, overeenkomstig door het college van bestuur vast te stellen regels;

d. de vaststelling van de studievoortgang van iedere aan de instelling ingeschreven student aan het einde
van ieder studiejaar en de mededeling daarvan aan de betreffende student alsmede de mededeling
aan de Minister, respectievelijk de Informatie Beheer Groep, wanneer de norm van studievoortgang
niet is behaald;
e. de instelling van examencommissies en de benoeming van de leden van deze commissies;
f.

de vaststelling van de niet door het College van Bestuur vastgestelde onderdelen van de onderwijs- en
examenregelingen, met inachtneming van de inhoud van de door het college vastgestelde onderdelen
(het zogenaamde format OER);

g. de openbaarmaking van het onderwijsaanbod met inachtneming van door het College van Bestuur
gestelde voorwaarden;
h. het stellen van eisen omtrent het verrichten van werkzaamheden tijdens het volgen van een deeltijdse
opleiding, indien de desbetreffende werkzaamheden in de onderwijs- en examenregeling als
onderwijseenheden zijn aangemerkt;
i.

de regeling van de toelating en de afgifte van het bewijs van toelating van de opleiding tot leraar
voortgezet onderwijs van de eerste graad in algemene vakken en van de deeltijdse hogere
kaderopleiding pedagogiek;

j.

het beperken van de toegang voor studenten tot bij de instelling behorende inrichtingen en
verzamelingen, indien de aard of het belang van het onderwijs of het onderzoek dat vereist;

k.

de vaststelling van de opleidingsspecifieke delen van het studentenstatuut, met inachtneming van de
door het College van Bestuur vastgestelde toewijzing van de onderwerpen aan de opleidingsspecifieke
delen en het instellingsspecifieke deel, alsmede met inachtneming van de inhoud van het
instellingsspecifieke deel.

l.

het nemen van maatregelen in het kader van huisregels en ordemaatregelen zoals bedoeld in artikel
7.57h van de wet

Artikel 10: Opleidingscommissies

10.1.

Iedere in het CROHO geregistreerde opleiding heeft een opleidingscommissie als bedoeld in artikel 10.3c
van de WHW, bestaande uit tenminste vier leden, met dien verstande dat de helft van het totaal aantal
5
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leden van de opleidingscommissie voortkomt uit de voor de desbetreffende opleiding ingeschreven
studenten.

10.2.

De taak van de opleidingscommissies is neergelegd in artikel 10.3c lid 1 van de WHW.

10.3.

De leden van de opleidingscommissie worden benoemd door de directeur van de School die
verantwoordelijk is voor de betreffende opleiding. Indien er meer kandidaten zijn dan beschikbare zetels,
organiseert de directeur verkiezingen.

10.4.

De wijze van benoeming, de duur van het lidmaatschap en de wijze van verkiezen worden nader geregeld
in een reglement voor de opleidingscommissies, dat vastgesteld wordt door het College van Bestuur.

10.5.

Indien en voor zover er binnen een School slechts één opleiding is, kan het College van Bestuur besluiten
dat de opleidingscommissie wordt gevormd door de deelraad van die School.

Artikel 11: Vertegenwoordiging

11.1

11.2

De instelling, althans de stichting die de instelling in stand houdt, wordt vertegenwoordigd door:
-

hetzij het College van Bestuur;

-

hetzij ieder lid van het College van Bestuur afzonderlijk.

Het College van Bestuur kan in het geval, bedoeld in artikel 7 lid 5, aan de betreffende functionaris een
algemene of beperkte bevoegdheid om de instelling en de stichting die de instelling in stand houdt te
vertegenwoordigen toekennen. Deze functionarissen nemen daarbij de grenzen die aan hun
bevoegdheden zijn gesteld in acht.

11.3

De instelling, althans de stichting die de instelling in stand houdt, wordt in alle gevallen, waarin zij een tegenstrijdig belang heeft met een lid van het College van Bestuur, vertegenwoordigd door een ander lid van
het College van Bestuur. Indien slechts één lid van het College van Bestuur in functie is, wijst de Raad van
Toezicht een of meerdere leden van de Raad van Toezicht aan die de instelling, althans de stichting die de
instelling in stand houdt, zal vertegenwoordigen

Artikel 12: Aanvullende geschillenregeling

12.1.

Ten behoeve van de aanvullende geschillenregeling, bedoeld in artikel 10.5 van de WHW, worden de
Hoofdstukken 1 en 6 en de Afdelingen 7.1 en 7.2 van Hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht van
overeenkomstige toepassing verklaard.
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12.2

In afwijking van artikel 1:1 lid 1 Algemene wet bestuursrecht wordt onder bestuursorgaan verstaan een
orgaan, persoon of college, krachtens de wet of krachtens statuten en reglementen van de Stichting Hoger
Onderwijs Nederland met enige beslissingsbevoegdheid bekleed.

12.3.

Voor de behandeling van de hier bedoelde geschillen is er een adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13
Algemene wet bestuursrecht, bestaande uit een voorzitter en twee leden.

12.4.

Voor de behandeling van functionerings- en beoordelingsgeschillen geldt het Reglement Hoor- en
Adviescommissie zoals afgesproken met de vakorganisaties, onverminderd het bepaalde in artikel 4.7 van
de wet.

7
070713 Bestuursreglement (definitief) opl. 01072007.docx07-07-13-Bestuursreglement (definitief) opl. 01072007

Artikel 13: Samenwerkingsovereenkomsten

13.1.

De instelling, dan wel de Stichting die de instelling in stand houdt, kan samenwerkingsovereenkomsten
aangaan. Indien aan een dergelijke samenwerkingsovereenkomst ten minste één overheidslichaam of ten
minste één instelling van openbaar onderwijs deelneemt, kan de samenwerking de vorm krijgen van een
gemeenschappelijke regeling als bedoeld in Hoofdstuk 8 van de wet, dan wel kan worden gekozen voor
een privaatrechtelijke samenwerkingsvorm.

Artikel 14: Niet voorziene gevallen

14.1.

In de gevallen waarin het Bestuursreglement niet voorziet, beslist het College van Bestuur, voor zover het
zijn taken en bevoegdheden betreft en overigens de Raad van Toezicht.

Artikel 15: Overgangsrecht

15.1

Dit bestuursreglement en elke wijziging daarvan laten de geldigheid van vóór hun inwerkingtreding
genomen besluiten onverlet, maar hebben overigens onmiddellijke werking.

Artikel 16: Wijziging van het bestuursreglement

16.1

Het College van Bestuur is te allen tijde bevoegd het bestuursreglement te wijzigen. Wijzigingen treden in
werking daags nadat zij, met inachtneming van het in Titel 3 van Hoofdstuk 10 van de wet en het
Medezeggenschapsreglement bepaalde definitief zijn vastgesteld, dan wel op een door het College van
Bestuur bij het wijzigingsbesluit te bepalen daarna gelegen tijdstip. Voorzover wijzigingen van invloed zijn
op de positie, taken of bevoegdheden van de Raad van Toezicht, dienen zij door de Raad van Toezicht te
worden goedgekeurd.

Artikel 17: Citeertitel en inwerkingtreding

17.1.

Dit reglement kan worden aangehaald als het bestuursreglement.

17.2

Dit reglement treedt in werking daags nadat het, met inachtneming van het in Titel 3 van Hoofdstuk 10 van
de wet en het Medezeggenschapsreglement bepaalde definitief is vastgesteld.
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Bijlage: opleidingenoverzicht
Overzicht Bacheloropleidingen en Ad programma’s per School (per 1 juli 2007)
School of Economics, Alkmaar
Accountancy
Bedrijfseconomie
Commerciële Economie
International Business & Languages
Management, Economie & Recht
Small Business & Retail Management

Alkmaar
Alkmaar, Zaanstad
Alkmaar, Zaanstad
Alkmaar
Alkmaar, Zaanstad
Alkmaar

School of Technology, Alkmaar
Bedrijfskundige Informatica
Bouwkunde (Bachelor + Ad)
Bouwmanagement & Vastgoed
Business Engineering
Civiele Techniek
Elektrotechniek
Human Technology
Civiele Techniek
Informatica en Informatiekunde
Medisch Ingenieur
Technische Bedrijfskunde
Technische Informatica
Werktuigbouwkunde

Alkmaar
Alkmaar, Haarlem
Alkmaar, Haarlem
Haarlem
Alkmaar, Haarlem
Alkmaar, Haarlem
Alkmaar
Alkmaar, Haarlem
Alkmaar, Hoofddorp
Haarlem
Alkmaar
Alkmaar
Alkmaar, Haarlem, Velsen

School of Economics, Amsterdam/Diemen
Accountancy
Bedrijfseconomie
Bedrijfskundige Informatica
Bedrijfswiskunde
Commerciële Economie
Facility Management
Financial Services Management
Hoger Toeristisch & Recreatief Onderwijs
International Business & Languages
International Business & Management Studies (Eng.)
Management, Economie & Recht
Personeel & Arbeid
Small Business & Retail Management
Vrijetijdsmanagement

Amsterdam/Diemen
Amsterdam/Diemen
Amsterdam/Diemen
Amsterdam/Diemen
Amsterdam/Diemen
Amsterdam/Diemen
Amsterdam/Diemen
Amsterdam/Diemen
Amsterdam/Diemen
Amsterdam/Diemen
Amsterdam/Diemen
Amsterdam/Diemen
Amsterdam/Diemen
Amsterdam/Diemen

School of Communication, Media & Music – Amsterdam/Diemen
Communicatie (Bachelor + Ad)
Docent Muziek
Media & Entertainment Management
Muziek

Amsterdam/Diemen
Alkmaar
Haarlem
Alkmaar

School of Education, Amsterdam
Godsdienst/Pastoraalwerk inclusief Imam – Islamitisch geestelijk

Amsterdam
9
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werker
Aardrijkskunde 2e graads lerarenopleiding
Algemene economie 2e graads lerarenopleiding
Bedrijfseconomie 2e graads lerarenopleiding
Biologie 2e graads lerarenopleiding
Duits 2e graads lerarenopleiding
Engels 2e graads lerarenopleiding
Frans 2e graads lerarenopleiding
Geschiedenis 2e graads lerarenopleiding
Gezondheidszorg en welzijn 2e graads lerarenopleiding
Godsdienst 2e graads lerarenopleiding
Islamgodsdienst 2e graads lerarenopleiding
Maatschappijleer 2e graads lerarenopleiding
Mens & maatschappij 2e graads lerarenopleiding
Natuurkunde 2e graads lerarenopleiding
Nederlands 2e graads lerarenopleiding
Pedagogiek 2e graads lerarenopleiding
Scheikunde 2e graads lerarenopleiding
Techniek 2e graads lerarenopleiding
Wiskunde 2e graads lerarenopleiding

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam

School of Health, Amsterdam/Diemen
Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek en Chemie
Chemie (Bachelor + Ad)
Management in de Zorg
Medisch Beeldvormende & Radiotherapeutische Technieken
Mondzorgkunde
Pedagogiek
Sport & Bewegen
Opleiding tot Verpleegkundige

Alkmaar, Amsterdam
Alkmaar, Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam, Haarlem
Amsterdam
Amsterdam
Haarlem
Alkmaar, Amsterdam, Zaanstad

School of Education Alkmaar
Leraar Basisonderwijs

Alkmaar, Haarlem, Hoofddorp

School of Agriculture & Technology, Delft
Accountancy & Agribusiness
Bedrijfskunde & Agribusiness
Bedrijfswiskunde
Biotechnologie
Bos- & Natuurbeheer
Dier- & Veehouderij
Food & Business
Logistiek & Technische Vervoerskunde
Luchtvaarttechnologie
Milieukunde
Plattelandsvernieuwing
Ruimtelijke Ordening & Planologie
Scheepsbouwkunde
Small Business
Technische Informatica
Tuin- & Akkerbouw

Delft
Delft, Alkmaar
Delft
Delft
Delft
Delft
Delft
Delft
Delft
Delft
Delft
Delft
Delft, Leeuwarden
Delft
Delft
Delft
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Voedingsmiddelentechnologie

Delft

School of Economics, Den Haag
Bedrijfskundige Informatica
Commerciële Economie
Financial Services Management
Management, Economie & Recht
Marketing Management
Personeel & Arbeid
Small Business

Den Haag
Den Haag, Delft
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag

School of Law, Den Haag
Hbo Rechten
Sociaal Juridische Dienstverlening

Rotterdam
Den Haag, Rotterdam

School of Economics, Haarlem
Bedrijfseconomie
Business Economics
Commerciële Economie
Hoger Toeristisch & Recreatief Onderwijs
International Business & Management Studies (Eng.)
Logistiek & Economie
Management, Economie & Recht
Small Business & Retail Management

Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem
Haarlem

School of Social Work, Haarlem

Sociaal Pedagogisch Werker – mbo
Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Alkmaar, Amsterdam, Haarlem,
Utrecht
Alkmaar, Amsterdam, Haarlem,
Utrecht
Alkmaar Amsterdam, Haarlem,
Utrecht
Alkmaar, Amsterdam, Haarlem,
Utrecht
Alkmaar, Amsterdam, Haarlem,
Utrecht
Haarlem, Alkmaar

School of Communication & Media, Rotterdam
Communicatie (Bachelor + Ad)
Communicatiesystemen
Informatiedienstverlening & -management
Media & Entertainment Management

Den Haag, Rotterdam
Den Haag
Rotterdam
Rotterdam

Maatschappelijk Werk & Dienstverlening
Personeel & Arbeid - Social Work
Sociaal Dienstverlener – mbo
Sociaal Juridisch Medewerker – mbo
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School of Economics, Rotterdam
Accountancy
Bedrijfseconomie
Bedrijfskundige Informatica
Bestuurskunde & Overheidsmanagement
Commerciële Economie
Financial Services Management
Fiscale Economie
Hoger Toeristisch & Recreatief Onderwijs
Integrale Veiligheid
International Business & Languages
International Business & Management Studies (Eng.)
Management, Economie & Recht
Personeel & Arbeid – Economics

Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam

School of Social Work, Rotterdam
Culturele & Maatschappelijke Vorming
Maatschappelijk Werk & Dienstverlening
Sociaal Dienstverlener – mbo
Sociaal Juridisch Medewerker – mbo
Sociaal Pedagogisch Werker – mbo
Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Den Haag, Rotterdam
Den Haag, Rotterdam
Den Haag, Rotterdam
Den Haag, Rotterdam
Den Haag, Rotterdam
Den Haag, Rotterdam

School of Education, Rotterdam
Leraar Basisonderwijs

Den Haag, Dordrecht,
Oegstgeest, Rotterdam

Overzicht Masteropleidingen (per 1 juli 2007)
Bekostigd
Physician Assistant
Advanced Nursing Practice
Pedagogiek
Onbekostigd
Master of Design Management
Master of Financial Control
Master of Business Administration
Master of Science in Radiation Oncology
Master of Science in Medical Imaging in Europe
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