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Onderwijsinstellingen
1

Algemene gegevens instelling
Naam
Nummer Kamer van
Koophandel

Stichting Hoger Onderwijs Nederland
3 7 0 9 9 5 8 6

Contactgegevens. Vul minimaal 1 van de velden Adres, Telefoonnummer of E-mailadres in.
Adres
Telefoonnummer

Theresiastraat 8
0 2 3 5 2 2 3 2 2 8

E-mailadres

info@inholland.nl

Website (*)

www.inholland.nl

RSIN (**)

8 1 0 6 0 0 3 8 9

Aantal medewerkers (*)

2 1 2 1

Betaalde personeelsleden in gemiddeld aantal fte gedurende het boekjaar.

Statutair bestuur van de instelling
Voorzitter

B.R. Combee

Secretaris

R. Eleveld

Penningmeester
Algemeen bestuurslid

M. Deutekom

Algemeen bestuurslid

M.F. van den Berg

Overige informatie
bestuur (*)

IB 114 - 1Z*2FOL 

Doelstelling
Statutaire doelstelling
van de instelling.
Wat wil de instelling
bereiken?

(*) Optioneel veld, niet verplicht

De Stichting heeft ten doel: het oprichten en in stand houden van één of meer
instellingen voor hoger beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 1.3 lid 3 van de Wet en
van daarmee samenhangende onderwijssoorten, waaronder in ieder geval de
Hogeschool, en rechtspersonen ten behoeve van dit onderwijs, zomede het verrichten
van alle handelingen welke daarmee in de ruimste zin in verband staan, waaronder
begrepen maar niet beperkt tot het verzorgen van onderzoek gericht op de
beroepsparktijk, daaruit voortvloeien of daaraan bevordelijk kunnen zijn.
De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

(**) Buiten Nederland gevestigde instellingen moeten het RSIN-nummer verplicht invullen
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Algemeen (vervolg)
Hoofdlijnen beleidsplan
Geef hier antwoord op onderstaande vragen of vul na de laatste vraag over het beleidsplan de url in naar het beleidsplan.
In dit beleidsplan moet minimaal antwoord gegeven worden op de in dit formulier gestelde vragen over het beleidsplan.

Welke werkzaamheden
verricht de instelling?
Wanneer worden
welke werkzaamheden
uitgevoerd? En hoe
dragen die bij aan het
realiseren van de
doelstelling?

Inholland draagt bij aan de uitdagingen in de Randstad, van de kop van Noord-Holland
tot de Drechtsteden. Dit doen we met onderwijs voor studenten en professionals en
praktijkgericht onderzoek voor de beroepspraktijk. Onderscheidend op de thema’s
duurzaam, gezond en creatief gaan studenten en docenten aan de slag met actuele
vraagstukken uit de praktijk samen met ondernemers, non-profitorganisaties en
onderwijs- en onderzoeksinstellingen uit de regio.

Hoe krijgt de instelling
inkomsten?

Hogescholen en universiteiten ontvangen van het ministerie van OCW een
rijksbijdrage om onderwijs te geven en onderzoek uit te voeren. Deze rijksbijdrage is
voor Inholland de grootste bron van inkomsten. De rijksbijdrage vormt samen met de
collegegelden de eerste geldstroom. De tweede en derde geldstroom hebben met
name betrekking op subsidies en zijn geringer van omvang.

Op welke manier
en aan welke doelen
worden de verkregen
inkomsten besteed?
Als uw instelling vermogen
aanhoudt, vul dan in
waar en op welke manier
dit vermogen wordt
aangehouden (bijvoor
beeld spaarrekening,
beleggingen etc).

Zie jaarverslag 2021 op https://www.inholland.nl/over-inholland/publicaties/

Url van het beleidsplan
Vul de link in waar het
beleidsplan te vinden is.

https://www.inholland.nl/media/13747/instellingsplan-2016-202
2-durf-te-leren.pdf

Wij bieden studenten een omgeving waarin zij durven te leren en het vertrouwen
krijgen om te experimenteren en te oefenen in een onderwijsgemeenschap die midden
in de maatschappij staat. Wij brengen onze studenten de flexibiliteit en veerkracht bij
die zij later in hun werk ook nodig hebben: professionals die niet bang zijn voor
verandering en om kunnen gaan met zowel succes als tegenslag. Onze aanpak is
persoonlijk en dichtbij, waarbij diversiteit onze kracht is.

Open
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Algemeen (vervolg)
Beloningsbeleid
Beloningsbeleid voor
het statutaire bestuur,
voor de leden van het
beleidsbepalend orgaan
en voor het personeel
(bijvoorbeeld CAO
of salarisregeling).

De bezoldiging en de hoogte van de emolumenten voor een lid van het College van
Bestuur en zijn rechtpositie worden vastgesteld door de Raad van Toezicht conform de
WNT regels. Zie tevens het bestuursreglement:
https://www.inholland.nl/media/9975/bestuursreglement-_01072007.pdf
CAO: CAO voor het hoger beroepsonderwijs
https://www.vereniginghogescholen.nl/system/knowledge_base/attachments/files/000/0
01/269/original/085_021_CAO_2021_DEF.pdf?1639038641

Activiteitenverslag
Noem de activiteiten
die zijn uitgevoerd.
Of vul bij de volgende
vraag de url in naar het
activiteitenverslag, of de
url naar het jaarrekening
als daarin de activiteiten
van het betreffende
boekjaar duidelijk zijn
beschreven.

Zie jaarverslag 2021 op https://www.inholland.nl/over-inholland/publicaties/

Url van het activiteiten
verslag. Vul de link in waar
het activiteitenverslag te
vinden is.

https://www.inholland.nl/over-inholland/publicaties/

Open
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Balans

3 1 – 1 2 – 2 0 2 1

Balansdatum

Activa

Vul de balansdatum in. Als u daarna verdergaat verschijnen automatisch de jaartallen boven de kolommen.

31-12-2021

Immateriële vaste activa

€

Materiële vaste activa

€ 146.225.000

Financiële vaste activa

€

€

97.000

€

Vorderingen &
overlopende activa

€

Effecten

€

Liquide middelen

€ 45.432.000

209.000

€ 135.615.000
€

+

€ 146.322.000
Voorraden

Passiva

31-12-2020 (*)

€ 135.824.000

€

5.805.000

Eigen vermogen

€ 116.602.000

€ 107.259.000

Voorzieningen

€ 17.132.000

€ 19.274.000

Langlopende schulden

€

€

Kortlopende schulden

€ 63.825.000

€ 60.220.000

Totaal

€ 197.559.000

5.218.000

€
€ 45.711.000

+

+
€ 50.929.000

+

Toelichting
Geef hier een
toelichting bij de
balans of vul de url
naar de jaarrekening
in als hier een
toelichting in is
opgenomen.

31-12-2020 (*)

€

€ 51.237.000
Totaal

+

31-12-2021

€ 197.559.000

+
€ 186.753.000

https://www.inholland.nl/over-inholland/publicaties/

+

+
€ 186.753.000
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Staat van baten en lasten

Baten

2021

2020 (*)

Rijksbijdragen

€

223.290.000

€

183.428.000

Overige overheidsbijdragen en -subsidies

€

4.276.000

€

3.435.000

College-, cursus-, les- en examengelden

€

43.226.000

€

48.331.000

Baten werk in opdracht van derden

€

6.780.000

€

4.822.000

Overige Baten
Giften & donaties particulieren

€

€

Nalatenschappen

€

€

Loterijen

€

€

Overige baten

€

5.053.000

Som van de overige baten

€

5.053.000

+

€

4.960.000

€

4.960.000

+

+

€

282.625.000

€

244.976.000

Personeelskosten

€

213.595.000

€

185.580.000

Afschrijvingen

€

14.059.000

€

14.899.000

Huisvestingslasten

€

18.795.000

€

19.224.000

Overige lasten

€

26.564.000

€

23.766.000

Totaal lasten

€

273.013.000

€

243.469.000

Saldo financiële baten en lasten

€

25.000

€

33.000

Resultaat

€

9.637.000

€

1.540.000

Belastingen

€

-74.000

€

-60.000

Resultaat deelnemingen

€

Resultaat na belastingen

€

9.563.000

€

1.480.000

Aandeel derden in resultaat

€

169.000

€

116.000

Nettoresultaat

€

9.563.000.169.000

€

1.480.000.116.000

Totaal baten

+

Lasten

+

€

+
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Staat van baten en lasten (vervolg)
Toelichting
Geef hier een toelichting
bij de staat van baten en
lasten of vul de url naar
de jaarrekening in als hier
een toelichting in is
opgenomen.

Zie jaarverslag 2021 op https://www.inholland.nl/over-inholland/publicaties/

Url van de jaarrekening
Vul de link in naar de
jaarrekening als u deze
ook hebt gepubliceerd.

https://www.inholland.nl/over-inholland/publicaties/

Open

