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1. Overzicht & Algemeen 
 

INLEIDING 
De Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) is een op idealistische basis gestarte en door 
idealen gedreven hoger beroepsonderwijsorganisatie zonder winstoogmerk. Het initiatief is 
afkomstig van Martin Slagter en Marjan Hengeveld, en verder uitgebouwd door een groep do- 
centen filosofie, hoogleraren en professionals uit de beroepspraktijk. De HTF is in het studie- 
jaar 2014-2015 gestart met de hogere beroepsopleiding. 

 
Dit jaarverslag is opgesteld door en in opdracht van het instellingsbestuur (directie) van de 
HTF. In het jaar 2017-2018 was dit de heer drs. M.A. Slagter, Alg. directeur, die eindverant- 
woordelijk is voor de inhoud van dit verslag. 

 
GEGEVENS 
De Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V. is statutair gevestigd te: 

 
Akelei 2 
4007 TA TIEL 

Het onderwijs wordt verzorgd in de locatie van MBO Midden Nederland, gevestigd te: 

Vondellaan 174 
3521 GH Utrecht 

 
K.v.K. Midden-Gelderland 64242935 
B.T.W. NL855582030B01 

 
DOELSTELLING 
De HTF stelt zich ten doel om laagdrempelig en hoogwaardig toegepast filosofieonderwijs op 
hbo-niveau aan te bieden. Filosofieonderwijs kan een bijdrage leveren aan een betere samenle- 
ving en rationelere burgers. Typisch filosofische vaardigheden als goed argumenteren en lo- 
gisch redeneren kunnen een cruciale rol spelen bij het overbruggen van de verschillende ‘klo- 
ven’ die momenteel in de maatschappij worden ervaren. De rationele benadering van de wer- 
kelijkheid die de filosofie biedt, is geschikt om radicalisering en populisme tegen te gaan, en 
integratie te bevorderen. Hiernaast zien we in onze samenleving een toenemende discussie 
over ethische (integriteits)vraagstukken. Juist bij de bespreking en oplossing van dit type 
vraagstukken kan een Toegepast Filosoof van grote betekenis zijn. 

 
Door het onderwijs dat de HTF verzorgt, wil zij bijdragen aan de bevordering van het alge- 
meen maatschappelijk belang. Dit doet zij door (jonge) mensen op te leiden die op een kriti- 
sche manier kijken naar economie (duurzaamheid), nadenken over een andere manier van be- 
stuur en governance, die filosofische kennis combineren met kennis van media en cultuur on- 
derzoeken en hun inzichten over weten te brengen op een breed publiek van mediagebruikers. 
Of die via een baan in het onderwijs, als docent filosofie en/of burgerschap, dit gedachtegoed 
zelf aan jonge mensen doorgeven. 

 
De HTF wil studenten op hbo-niveau af laten studeren en conformeert zich aan de onderwijs- 
wet- en regelgeving op dit terrein (WHW). De HTF biedt de mogelijkheid aan studenten om 
deelprogramma’s of losse modules te volgen. 
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VISIE 
In de (nabije) toekomst heeft toegepaste filosofie een belangrijke plaats in de maatschappij, in 
de zin van dat meer mensen filosofisch geschoold zijn en filosofische vaardigheden positief 
gewaardeerd worden (dit is een trend die momenteel al is ingezet). Discursief denken en mo- 
rele oordeelsvorming zijn geïntegreerd in het maatschappelijke leven en zijn binnen elke be- 
roepssector veel gevraagde competenties. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de nieuwe norm voor bedrijven en organisaties. 
Daardoor is er in toenemende behoefte aan werknemers die bedreven (opgeleid) zijn in morele 
afwegingen en analyses, en dus een moreel vocabulaire kannen hanteren. Binnen ondernemin- 
gen winnen thema’s als ‘rechtvaardigheid’ en ‘duurzaamheid’ aan relevantie, waardoor van 
alle medewerkers een zekere filosofisch-ethische scholing verwacht wordt. HTF-afgestudeer- 
den van de studierichting Bestuur en Economie & Duurzaamheid kunnen deze scholing prima 
voor hun rekening nemen en ook in andere ethisch-filosofische kwesties het voortouw nemen. 
Binnen de media en in de culturele sector zijn nu reeds grote veranderingen gaande en die zul- 
len in de nabij toekomst leiden tot een nieuw en deels onvoorspelbaar medialandschap. Duide- 
lijk is wel dat digitale en sociale media een groter (journalistiek) belang zullen krijgen. HTF- 
afgestudeerden van de afstudeerrichting Cultuur & Media zijn opgeleid om op deze nieuwe 
ontwikkelingen in de media en culturele sector in te spelen en deze verder vorm te geven (o.m. 
in combinatie met evenementen, musea en festivals). In het gehele onderwijs zal er meer aan- 
dacht zijn voor persoonsvorming. Vakken als Burgerschap en Bildung zullen in het primair, 
voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs een grotere rol spelen en opgenomen worden in 
curriculum, wat o.m. zal leiden tot eisen t.a.v. de opleiding van docenten die deze vakken ge- 
ven. HTF-afgestudeerden van de afstudeerrichting Onderwijs zijn opgeleid om in de onder- 
bouw de vakken Filosofie en Burgerschap geven en ontvangen daarvoor een tweedegraads be- 
voegdheid. De start van het Kenniscentrum Bilding en Persoonsvorming in 2016 en het voor- 
nemen om een educatieve hbo-master te ontwikkelen vloeien voort uit deze trend in het onder- 
wijs (zie ook: Ons Onderwijs 2032 van Paul Schnabel en het advies van Curriculum.nu). 

 
Andere trends die voor de HTF van belang zijn: 

a) Grotere rol generalisten 
Steeds meer ongeschoold werk en beroepen op mbo-niveau zullen worden overgeno- 
men door robots. Wat blijft bestaan en zal toenemen, is de behoefte aan mensen die 
‘out of the box’ kunnen denken en een ‘helikopterview’ kunnen ontwikkelen. Dat zijn 
bij uitstek filosofische vaardigheden. Werknemers worden geacht conceptuele en 
waardegerichte analyses te kunnen uitvoeren. Daardoor wordt scholing op hoog ni- 
veau steeds belangrijker. In de maatschappij tekent zich een steeds grotere kloof tus- 
sen laag- en hoogopgeleid af. 

 
b) Levenlang Ontwikkelen 

De overheid stimuleert en faciliteert o.m. door middel van de ontwikkeling van vraag- 
financiering (leer-vouchers) dat mensen zich hun hele leven blijven ontwikkelen. 
Hierdoor groeit de vraag naar goed deeltijdonderwijs en op-maat-gesneden cursussen. 
De HTF sluit aan op deze vorm van onderwijs. 

 

De gedroomde positie van de HTF binnen bovenstaande trends is dat de HTF hét centrum 
voor Toegepaste Filosofie in Nederland is en excellent onderwijs verzorgt. Een HTF-diploma 
staat garant voor een degelijke en toekomstbestendige scholing. Toegepast Filosofen die afge- 
studeerd zijn aan de HTF, vinden gemakkelijk een interessante baan. 
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MISSIE 
Wij zijn een hogeschool die hooggekwalificeerd onderwijs op hbo-niveau aanbiedt op het ge- 
bied van Toegepaste Filosofie. Dat doen wij door enthousiaste, hoogopgeleide en ervaren do- 
centen het onderwijs te laten verzorgen en hen zo min mogelijk met bureaucratische regels 
voor de voeten te lopen. Beleid en richtlijnen dienen uitsluitend als ondersteuning van de kwa- 
liteit en continuïteit van het onderwijs. 

 
De HTF is een op idealistische basis gestarte en door idealen gedreven organisatie voor hoger 
beroepsonderwijs zonder winstoogmerk. We denken dat de wereld er beter van wordt als meer 
mensen geschoold worden in filosofie en filosofische vaardigheden (overbrugging van de di- 
verse ‘kloven’ in de maatschappij is vaak een kwestie van goed nadenken en argumenteren). 
De maatschappelijke problemen van de eenentwintigste eeuw zijn zo complex, dat reflectie en 
verdieping nodig zijn om deze in de juiste context te zien en mogelijke oplossingen in beeld te 
krijgen. Een filosofische benadering garandeert diepte, grondigheid en een origineel perspec- 
tief. De Toegepast Filosoof is zich bewust van de huidige veranderingen in de samenleving en 
weet daar beroepsmatig op in te spelen: enerzijds met een hoogwaardige en brede kennisbasis 
en anderzijds met een beroepsgerichte opleiding binnen de gekozen afstudeerrichting. 

 
 

FUNCTIONEEL ORGANOGRAM 2018-2019 
 
 

Functie Taakgebieden 
 

Algemeen directeur Eindverantwoordelijk onderwijs en bedrijfsvoering 
Directeur Bedrijfsvoering Verantwoordelijk Financieel, Marketing/PR, HRM, Huisves- 

ting, ICT (Noot: formeel benoemd d.d. 12 okt 2018, voorheen 
Coördinator Bedrijfsvoering) 

Directeur Onderwijs Verantwoordelijk onderwijskwaliteit, inhoud en afstemming 
op beroepenveld (Noot: formeel benoemd d.d. 12 okt 2018; 
voorheen Coördinator Onderwijs) 

Studiecoördinatoren Bestuur, Economie & Duurzaamheid | coördineren beroepsge- 
richte modules * 
Cultuur & Media | coördineren beroepsgerichte modules * 
Onderwijs | coördineren beroepsgerichte modules * 

 
*) zorgt voor afstemming binnen de vakgroep en met de werkveld- 
commissie 

 
Stagecoördinator Meewerkstage en Projectstage | coördineren stagebegeleiding 
Coördinator Afstuderen Afstudeerprogramma | coördineren afstudeerfase 
Mentoren Studiebegeleiding en studentvolgsysteem 

 
 

Coördinatorenoverleg Vergadering van alle coördinatoren. 
Onderwijsinhoudelijk besluitvormend orgaan. Adviesrecht 
m.b.t. organisatorische en strategische onderwerpen. 

Vakgroepoverleg Vergadering per vakgroep van een afstudeerrichting. 
Evaluatie curriculum, afstemming modules en toetsvorm. 
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HRM 

 
 

 

 

AANDEELHOUDERS 

 
 

Werkveldcommissie Vertegenwoordigers van de beroepenvelden waar de HTF 
voor opleidt; overleggen geregeld met de desbetreffende stu- 
diecoördinator en vakgroep. 
Beoordeling en advies t.b.v. arbeidsrelevantie programma’s, 
beroepsspecifieke competenties en vaardigheden in relatie tot 
het curriculum. 

Examencommissie Taakgebied: zie OER 
Klachtencommissie intern Bespreken klacht met betrokkenen, advies aan directie. 

Bemiddelende rol bij klachten. Formele geschillen via de Ge- 
schillencommissie van de brancheorganisatie NRTO, zie Ale- 
gemene Voorwaarden en Geschillen op de website. 

Aandeelhoudersvergadering    [Noot: sinds 12 okt. 2018] Overleg tussen de aandeelhouders 
en de Alg. directeur. 
Toezicht op het strategisch beleid en de uitvoering en borging 
hiervan door de directie. Aanstellen directie. Adviesrecht en 
mandaat conform de statuten. 

Directieoverleg [Noot: sinds 12 okt 2018] Vergadering van directieleden. 
Ontwikkelen, vaststellen, implementeren en evalueren strate- 
gisch beleid t.a.v. onderwijs, bedrijfsvoering en kwaliteit. Uit- 
voering conform het concept- directiereglement (nog vast te 
stellen). 

 
 

Noot: m.u.v. de bedrijfsvoering worden zowel alle genoemde coördinerende als directietaken 
uitgevoerd in combinatie met het docentschap, volgens het principe van een zelfsturende orga- 
nisatie. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TOETS- 
COÖR- 
DINATIE 

  

SURVEIL- 
LANCE 



 

 
 

TOEGANKELIJKHEID EN BEGELEIDING 
Op basis van haar idealistische doelstelling om zoveel mogelijk mensen in aanraking met toe- 
gepaste filosofie te brengen, houdt de HTF de kosten zo laag mogelijk. Het instellingstarief is 
aanzienlijk lager (ca 30%) dan in het bekostigd hoger onderwijs. De HTF stelt daarnaast jaar- 
lijks drie studiebeurzen beschikbaar voor gemotiveerde maar armlastige studenten. 

 
Verder biedt de HTF biedt een effectieve studiebegeleiding, die erop gericht is om uitval en 
studievertraging te voorkomen. De aanpak is effectief omdat docenten die studievertraging 
zien ontstaan of zien dat er mogelijk problemen spelen bij een student, direct persoonlijk con- 
tact kunnen opnemen met de mentoren van deze studenten. Studenten kunnen ook direct con- 
tact opnemen met de mentor. Studenten die onverhoopt een achterstand oplopen of bepaalde 
vaardigheden nog niet goed onder de knie hebben, kunnen een beroep doen op individuele bij- 
spijkertrajecten en extra lessen. Ook in (klein) groepsverband worden trainingen en aanvul- 
lende lessen georganiseerd. Studenten hebben inspraak in de thematiek van de studiebegelei- 
dingsuren (SBU). Voorbeelden: er wordt aandacht besteed aan studievaardigheden (studie- 
planning, opzetten raamwerk schrijfopdrachten), taalvaardigheid, oefening van filosofische 
vaardigheden, close reading, inzage en feedback, etc. Het betreft wee extra lesuren op iedere 
studiedag voorafgaand aan de colleges. Op deze manier biedt de HTF, naast kwalitatief goede 
colleges en studeerbare programma's, ook maatwerk voor individuele studenten. 
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2. Onderwijs 

 
ONDERWIJSVISIE 
In de visie op onderwijs waaruit de HTF werkt, begint elk leerproces met enthousiasme voor 
een bepaald vak. Vanuit dit enthousiasme ontstaat de motivatie bij de student om zich voor het 
desbetreffende vak in te zetten en te voldoen aan de door docent gestelde eisen. Het is aan de 
docent om door middel van zijn colleges dit enthousiasme bij zijn studenten op te wekken. 
Studenten bij de HTF krijgen relatief veel contacturen en hoorcolleges, en weinig werkcolle- 
ges en/of in studiegroepen uit te voeren projecten. 

 
Docenten die lesgeven bij de HTF zijn daarom master- of hoger opgeleid en beschikken over 
uitnemende didactische kwaliteiten. Ook beschikken zij over relevante ervaring in het vak 
waartoe zij opleiden. Op basis van deze deskundigheid zijn zij in staat goede lessen te verzor- 
gen en relevante kennis op hun vakgebied over te dragen. 
De HTF kiest voor een sterke verbinding van een grondige filosofische (basis)kennis met de 
praktijk van het werkveld. Van de docenten wordt geëist dat zij hun vakgebied op een hoog 
niveau beheersen en docenten die de praktijkgerichte vakken verzorgen, dienen op een leiding- 
gevend niveau in de praktijk werkzaam te zijn (geweest). Alle HTF-docenten beschikken over 
voldoende basiskennis van het vak filosofie. Op deze wijze is het mogelijk om de docenten - 
binnen de kaders van de onderwijsvisie en het opleidingsprofiel - relatief veel professionele 
ruimte te geven. Hierbij faciliteert de HTF een permanente professionele discussie tussen de 
docenten en het onderwijsondersteunend personeel (zoals de docentassistenten) over aanpak, 
visie en organisatie. 

 
Een belangrijke overtuiging binnen de HTF is dat studenten en docenten beter gedijen in een 
kleinschalige, platte organisatie, waarin de docent aanspreekbaar is op al zijn onderwijsverant- 
woordelijkheden. Bestuurlijke en coördinerende taken worden uitsluitend uitgevoerd door 
mensen die ook lesgevende taken verzorgen. Zo weet iedereen wat er zich afspeelt op de 
werkvloer, heeft iedereen invloed op het beleid en worden management- en bestuurskosten 
maximaal beperkt. Deze werkwijze zorgt voor een natuurlijk draagvlak voor visie en beleid 
binnen de HTF. Daarbij hecht de HTF aan de opvattingen en ervaringen van studenten. Door 
hierover permanent in gesprek te blijven, wordt het werken aan kwaliteit door iedereen als iets 
vanzelfsprekends ervaren. Ook de bedrijfsvoering staat volledig in het teken van facilitering 
van goed onderwijs, i.c. docenten, studenten en ondersteunende processen. 

 
KWALITEIT 
In de kwaliteitsnotitie ‘Kwaliteit als vanzelfsprekendheid’worden de processen beschreven die 
dienen ter ondersteuning en borging van de kwaliteit van het onderwijs. De HTF heeft haar 
opleiding en afstudeerrichtingen zo georganiseerd dat ze aansluiten bij de criteria van het be- 
oordelingskader die zijn opgenomen in de WHW, de standaards die de NVAO en de Inspectie 
voor hbo-opleidingen hanteren, en de Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 
European Higher Education Area (European Standards and Guidelines - ESG). 

 
Als jonge hbo-instelling heeft de HTF de ambitie om voor haar opleiding een CROHO-regi- 
stratie te verkrijgen. Daarom wordt in het kwaliteitsbeleid van de HTF aangesloten bij het 
meest recente beoordelingskader en de daarbij behorende standaarden van de NVAO 
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JAARPLAN 2017-2018 
 

In het jaar 2017/2018 zijn op onderwijskundig gebied en op het gebied van bedrijfsvoering de 
volgende zaken gerealiseerd: 

 
➢ samenvoeging van de afstudeerrichtingen Beleid & Bestuur en Economie & Duur- 

zaamheid tot de afstudeerrichting Bestuur, Economie & Duurzaamheid (BED); 
➢ uitbouw van de afstudeerrichting Journalistiek & Media tot de afstudeerrichting Cul- 

tuur & Media (CM); 
➢ uitbouw en verdere ontwikkeling van de programma’s van afstudeerrichtingen Be- 

stuur, Economie & Duurzaamheid, Cultuur & Media en Onderwijs; 
➢ verdere professionalisering en deskundigheidsbevordering van de leden Examencom- 

missie, aanstelling van extern lid; 
➢ verdere professionalisering en deskundigheidsbevordering van docenten d.m.v. work- 

shops door een ervaren toegepast filosoof; 
➢ ontwikkeling centrale HTF-vaardigheid: Conceptuele Denken’ opgenomen in 

Vaardighedengids; 
➢ twee HTF-symposia op het gebied van Toegepaste Filosofie en toegespitst op een van 

de drie afstudeerrichtingen die de HTF verzorgt; 
➢ verdere ontwikkeling en uitbouw leerlijn Taalvaardigheid; 
➢ verdere ontwikkeling en uitbouw leerlijn Vaardigheden; 
➢ verdere implementatie toetsbeleid en aanstelling toetscoördinator; 
➢ ontwikkeling en uitbouw trainingen Professionaliteit en Persoonsvorming (PEP); 
➢ doorontwikkeling van Phronèsis, tijdschrift voor Toegepaste Filosofie tot een gezag- 

hebbend tijdschrift op het gebied van Toegepaste Filosofie; 
➢ afleggen van de uitgebreide en verzwaarde Toets Nieuwe Opleiding, met positief ge- 

volg en oordeel ‘voldoet ten dele’ op Standaard 1, 10 en 11. 
➢ verkrijgen NRTO-keurmerk 
➢ ontwikkelen beleid Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); 
➢ wijziging governance – aanpassing rechtspersoon en aandeelhouders; 
➢ verbetering administratieve processen en aanstelling adm. ondersteuners; 
➢ uitbouw functionaliteiten en verdere implementatie van het gebruik Traject Planner en 

OnderwijsOnline t.b.v. cijferregistratie, archivering, studentvolgsysteem en digitale 
leeromgeving, cursussen voor studenten en docenten; 

➢ analyse markt en ontwikkeling marketingplan. 
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3. Personeel 
 

DOCENTENTEAM 
Bij de HTF zijn in 2017/2018 26 docenten werkzaam waarvan een deel coördinerende taken 
uitvoert. Daarnaast is er in 2017 administratieve ondersteuning t.b.v. de invoer van gegevens 
en het beheer van Trajectplanner en OnderwijsOnline, alsmede de cijferadministratie en archi- 
vering. Alle medewerkers werken tijdens de ontwikkel,-en implementatiefase op basis van een 
opdrachtovereenkomst. In totaal vormen de verrichte werkzaamheden tezamen ca. 3,3 fte. Het 
voornemen is om, bij een gebleken groei van de omzet van de HTF, binnen vijf jaar, naast de 
directie, een kernteam van minimaal drie medewerkers een vaste aanstelling aan te bieden. 

 
Veel docenten zijn in staat en van harte bereid om desgevraagd meer colleges bij de HTF te 
verzorgen. Bovendien beschikt de HTF over een ruime portefeuille met open sollicitaties. De 
docenten die het curriculum van de HTF verzorgen, doen dat tot op heden op basis van een op- 
drachtovereenkomst (met vrije vervanging, onder vastgestelde criteria). Hoewel het verloop 
onder de docenten uitermate laag is, wil de directie docenten van het eerste uur en kerndocen- 
ten sterker aan de HTF binden, door een aantal van deze docenten op termijn in dienst te ne- 
men (beperkte vaste aanstelling). Hiernaast werken bij de HTF een aantal junior-docenten (al- 
len master-opgeleid) die door seniordocenten worden begeleid en opgeleid tot volwaardig 
HTF-docent. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij de modulen Taalvaardigheid, Politieke en Sociale 
Filosofie, Taalfilosofie en Metaforen, en Levenskunst. Oudere docenten kunnen zo op termijn 
‘hun’ modulen overdragen aan jongere collega’s. Onze overtuiging is dat wij met deze maatre- 
gelen een belangrijke borging hebben aangebracht, waarmee de kwaliteit van de docenten (en 
derhalve de opleiding) ook in de toekomst gerealiseerd zal blijven. 

 
OPBOUW 
De oudste docent is 69 jaar, de jongste 26 jaar. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 43 jaar. Het 
aantal vrouwelijke en mannelijke docenten is ongeveer aan elkaar gelijk. 
Alle docenten en docent-assistenten zijn ten minste master-opgeleid. Twee docent-assistenten 
zijn bijna afgestudeerd en werken onder supervisie van de coördinator. Vier docenten zijn 
hoogleraar en twee zijn gepromoveerd. De docenten die richting specifieke vakken verzorgen, 
beschikken over relevante ervaring in het desbetreffende werkveld. 

 
ADMINISTRATIEVE ONDERSTEUNING 
Voor de processen rondom invoer van gegevens in het SVS en boekhoudpakket, beheer van de 
inschrijvingen, toezending informatie aan studenten en docenten, instructie en support SVS 
richting docenten en studenten is een ondersteuner ingewerkt. 
T.b.v. een adequate roostering is de inzet van de roosteraar gecontinueerd. De afstemming met 
de docenten wordt als servicegericht, nauwkeurig en correct ervaren. 
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4. Huisvesting en ICT 
 

HUISVESTING 
De HTF verzorgt haar onderwijs in een goed toegeruste locatie, die beschikt over passende 
voorzieningen. Het onderwijs wordt in het studiejaar 2017-2018 wederom verzorgd op de lo- 
catie ROC Midden-Nederland, Vondellaan 174 te Utrecht. De locatie aan de Vondellaan 174 
in Utrecht is uitstekend bereikbaar zowel met het openbaar vervoer (NS-station Vaartsche Rijn 
voor de deur) als met eigen vervoer (parkeergelegenheid en beveiligde fietsstalling onder het 
gebouw). De locatie beschikt over verschillende typen lokalen, waarin alle werkvormen kun- 
nen worden toegepast en eigentijdse, hoogwaardige ICT-voorzieningen (wifi, smartboards). 
Hiernaast beschikt de locatie over kantinevoorzieningen en werkplekken waar studenten zelf- 
standig kunnen werken. De locatie is goed geoutilleerd voor minder validen (liften e.d.) Deze 
locatie is met het openbaar vervoer goed bereikbaar. Het studiejaar 2016/2017 is van start ge- 
gaan op deze nieuwe locatie. De samenwerking gedurende deze twee jaren is goed verlopen: 
een vaste contactpersoon is goed bereikbaar en de service door de aanwezige conciërges en 
receptionisten is uitstekend. 

 
Er is gekozen voor een gebruikersovereenkomst vanaf het studiejaar 2016-2017 met de inten- 
tie tot huur voor langere termijn. De gebruikersovereenkomst biedt de flexibiliteit die de HTF 
als startend bedrijf wenst: geen langdurige financiële verplichtingen (per 4 weken opzegbaar), 
uitsluitend gerealiseerd gebruik wordt in rekening gebracht. ROC-Midden Nederland staat 
open voor uitbreiding van gebruik van lokalen en voorzieningen in de toekomst. Er bestaan 
intenties tot langdurige samenwerking. 

 
ICT 
In 2016 is een overeenkomst gesloten met de firma Fringe (gevestigd in Deventer). Gekozen is 
voor het administratiepakket Trajectplanner met de gebruikersomgeving #OnderwijsOnline. 
De voorbereiding en inrichting vond plaats in 2016. De invoering van de studentgegevens en 
de inrichting van de gebruikersomgeving van #OnderwijsOnline vonden respectievelijk in fe- 
bruari 2017 en mei 2017 plaats. Vanaf de start van het studiejaar 2017-2018 is OnderwijsOn- 
line formeel in gebruik genomen. 

 
Zowel voor studenten als docenten is het gebruik even wennen. Docenten hebben goede facili- 
tering nodig om consequent van de digitale leeromgeving gebruik te maken. Er is gekozen 
voor een benaderbare beheerder van OnderwijsOnline, aangesteld door de HTF, die het plaat- 
sen van content en invoeren van resultaten begeleid en desgewenst overneemt tot de docenten 
goed zijn ingevoerd in de systematiek. Aangezien er docenten zijn die slechts één of enkele 
modules per jaar verzorgen is het lastig een routine op te bouwen. Het faciliteren van docenten 
en studenten was een prioriteit in de opstartfase (eerste jaar). Na een gebruiksperiode van een 
half jaar bleek zelfstandig gebruik door docenten m.b.t. publiceren van content, mededelingen 
en invoer van resultaten over het algemeen te complex. Er is gekozen voor een vaste onder- 
steuner die de docenten en studenten op het gebied van het SVS faciliteert en benaderbaar en 
servicegericht is. Er zijn instructiebijeenkomsten gepland en op verzoek geïnitieerd. 

 
T.b.v. een adequate roosterplanning is een licentie voor twee jaar aangeschaft van de firma 
Untis. Door Fringe is verder onderzocht of een koppeling met Untis mogelijk is. De kosten/ba- 
ten bleken niet met elkaar in verhouding. Er is gekozen voor een handmatige upload van roos- 
ters i.p.v. de bouw van een koppeling met de agendafunctie in OnderwijsOnline. 



 

 
 

Er bestaat helaas een discrepantie tussen de toegezegde functionaliteiten en support door 
Fringe bij het aangaan van de overeenkomst en de naleving en interpretatie van de afspraken 
gedurende het gebruik. Er heeft een gesprek met de directie plaatsgevonden. Aangegeven 
werd dat TP en OO mogelijk niet passen bij de opzet van de HTF (flexibel/maatwerk/klein- 
schaligheid). De directie van Fringe heeft toegezegd de bestaande problemen t.a.v. support en 
verwachtingen samen met de HTF op te lossen. 

 
PRIVACY 
T.b.v. de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn overeenkomsten 
met de partijen opgenomen in het register van de HTF. De studenten en opdrachtnemers zijn 
geïnformeerd via OnderwijsOnline. 
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5. Communicatie en relaties 

 
INTERN 
Een groot deel van de interne communicatie met studenten vindt plaats d.m.v. persoonlijk con- 
tact met directie, coördinatoren, docenten en de studiebegeleiders. Het contact wordt als laag- 
drempelig ervaren. Informatiemateriaal en mededelingen worden op OnderwijsOnline gepubli- 
ceerd. De dir. Onderwijs communiceert met de studenten over de inhoud en vorm van de oplei- 
ding (evaluatie klankbordgroep). De directie bespreekt de verbeterpunten met de dir. Onderwijs 
en de studenten. 

 
De studenten uit de diverse cohorten hebben op verschillende avonden les. Het onderlinge con- 
tact wordt gefaciliteerd door contact tijdens de voorbereiding van en deelname aan de symposia, 
deelname aan debatgroepen en studiebegeleidingsuren en aanwezigheid tijdens de informele 
studentenborrels. 

 
Het intercollegiaal contact wordt versterkt door twee keer per jaar een informele bijeenkomst te 
organiseren (‘netwerk’-etentje), in combinatie met een workshop voor docenten en alumni. Dit 
is in het leven geroepen om met elkaar te spreken over de rol toegepast filosoof in de beroeps- 
praktijk. Docenten die werkzaam zijn als toegepast filosoof vertellen over hun rol en positie bin- 
nen het werkveld. De visie op toegepaste filosofie wordt op deze manier versterkt en aange- 
scherpt. 

 
In 2018 is de rechtsvorm van de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) B.V. notarieel 
gewijzigd middels een statutenwijziging. Er zijn aandeelhouders benoemd die met de oprichters 
aan de basis hebben gestaan van de ontwikkeling van de HTF. De jaarlijkse aandeelhoudersver- 
gadering is toegevoegd aan de formele overlegvormen. 

 
De aandeelhouders hebben aansluitend op het collegejaar 2017/2018 d.d. 12 oktober 2018 de 
directieleden benoemd: drs. Martin Slagter (Alg. directeur), dr. Jelle de Boer (dir. Onderwijs) en 
mevr. Marjan Hengeveld (dir. Bedrijfsvoering). 

 
Communicatie vindt via de volgende formele overlegvormen plaats: 

 
• Aandeelhoudersvergadering: Vergadering van aandeelhouders 

Overleg met, en toezicht op het strategisch beleid en de bewa- 
king en uitvoering hiervan door de directie. Adviesrecht en 
mandaat conform statuten. 

 
• Directieoverleg: Vergadering van directieleden. 

Ontwikkelen, vaststellen, implementeren en evalueren strate- 
gisch beleid t.a.v. onderwijs, bedrijfsvoering en kwaliteit. Uit- 
voering conform het concept directiereglement (nog vast te 
stellen). 

 
• Coördinatorenoverleg : Vergadering van alle coördinatoren. 

Onderwijsinhoudelijk besluitvormend orgaan. Adviesrecht 
m.b.t. organisatorische en strategische onderwerpen. 
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• Vakgroepoverleg: Vergadering per vakgroep van een afstudeerrichting 
Evaluatie curriculum, afstemming modules en toetsvormen. 

 
• Examencommissie: Taakgebieden beschreven in OER (volgens WHW) 
• Klachtencommissie intern: Bespreekt in eerste instantie klachten met betrokke- 

nen en verstrekt advies de aan de directie (bemidde- 
lende rol) 

• Klachtencommissie extern: Formele geschillen worden afgehandeld via de 
Klachtencommissie van de brancheorganisatie NRTO 

• Werkveldcommissie: Overleg met aangestelde commissieleden afkomstig 
uit de vier beroepenvelden waartoe de HTF opleidt. 
Beoordeling en advisering t.b.v. de arbeidsrelevantie 
in relatie tot de eindtermen en het curriculum. 

 
 

EXTERN 
Als extern online communicatiemiddel wordt de website www.hogeschoolvoortoegepastefiloso- 
fie.nl ingezet, naast de sociale media Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Er wordt gead- 
verteerd via met name Google om de HTF als onderwijsinstelling zichtbaar te maken en te pro- 
moten. 
Er wordt momenteel een marktanalyse verricht, stakeholders in kaart gebracht en een marke- 
tingplan ontwikkeld. De activiteiten t.a.v. de marketinganalyse werden deels, onder begeleiding, 
door een stagiair uit het mbo verricht. Adequate voorwaarden en begeleiding hebben geleid tot 
het predicaat Erkend Leerbedrijf. 
Onderstaande activiteiten zijn eveneens platforms om te communiceren over toegepaste filoso- 
fie in het algemeen en de HTF in het bijzonder. De wijze van informatievoorziening over de op- 
leiding is getoetst door de NRTO en CRKBO en heeft geleid tot het verkrijgen van het NRTO- 
keurmerk en CRKBO-registratie. 

 
SYMPOSIA 
In studiejaar 2015-2016 is gestart met het organiseren van symposia met als doel: toegepaste 
filosofie onder de aandacht van een breed publiek brengen. Daarnaast heeft de kwaliteit van de 
sprekers een positieve invloed op het imago van de HTF en wordt het nut van filosofische re- 
flectie op maatschappelijke vraagstukken in beeld gebracht. De HTF heeft in 2017/2018 twee 
keer een symposium georganiseerd over actuele onderwerpen, belicht vanuit de filosofie. Des- 
kundige sprekers namen de bezoekers mee in boeiende betogen en interessante discussies. The- 
ma's: filosofie, onderwijs, cultuur, journalistiek, governance en duurzame economie, gebaseerd 
op de domeinen binnen de afstudeerrichtingen van de HTF. De symposia worden goed bezocht: 
beide symposia waren uitverkocht.. 

 
Symposium najaar 2017: 
'De vraag doet haar werk - Filosofisch onderzoek in netelige situaties' 

 
De huidige haastige samenleving geeft ons geregeld een opgejaagd gevoel. We moet aanpakken 
en presteren. En daarvoor hebben we antwoorden nodig. Steeds vaker horen we dat die haast en 
onrust niet goed voor ons zijn. Maar wat dan? 

 
Sprekers: 
• Prof. dr. René ten Bos (hoogleraar filosofie Radbouduniversiteit - Denker des Vaderlands) 
• Prof. dr. Jan Bransen (hoogleraar filosofie Radbouduniversiteit - docent HTF - Winnaar Socra 
tesbeker* 2014) 
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• Drs. Daan Roovers (docent/trainer, oud-hoofdredacteur Filosofie Magazine) 
• Drs. Marjan Slob (filosoof en columnist van de Volkskrant - Winnaar Socratesbeker* 2017) 
Dagvoorzitter: dr. Jelle de Boer (docent filosofie TU Delft en dir. Onderwijs bij de HTF) 

 
Onze benadering tijdens dit symposium was: onderzoek je situatie. Onderzoek de begrippen die 
je gebruikt om de problemen te beschrijven waarmee je te maken denkt te hebben. Stel vragen 
zonder onmiddellijk aan antwoorden te denken. Laat eerst de vraag haar werk doen. 

 
De sprekers van dit uitverkochte symposium lieten hun licht schijnen over hoe je dat doet: de 
vraag haar werk laten doen. Zij bespraken concrete voorbeelden uit de domeinen waarop zij 
zichzelf bewegen: journalistiek en media, beleid en bestuur, economie en duurzaamheid, onder- 
wijs. Niet geheel toevallig zijn dit de domeinen waar de HTF voor opleidt.[Noot: deze zijn in- 
middels herzien] De vragen waarop de sprekers in hun praktijk botsen, legden zij voor aan het 
publiek. Interactief lieten zij de vragen hun werk doen. 

 
* De Socratesbeker is de prijs voor het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige 
filosofieboek. 

 
Symposium 2018: 
'Alles of Nietzsche - Heeft Nietzsche nog zin in deze tijd?' 

 
In een meeslepende tekst kondigt Nietzsche bij monde van de ‘dolle mens’ de dood van God aan: 
een historische gebeurtenis in de geschiedenis van de mensheid en het begin van het postmoder- 
nisme. Deze cesuur werpt grote vragen op omtrent de toekomst van de mensheid: zijn we op weg 
naar de totale zinloosheid of slagen we erin het nihilisme te overwinnen? 
Wat kunnen we 150 jaar later nog met Nietzsche? Betekenen zijn ideeën nog iets voor de huidige 
manieren van leven in een steeds verder globaliserende, neoliberale samenleving? Heeft Nietzsche 
vandaag de dag nog zin? En zo ja, welke dan? 

 
Deze vragen naar de toepasbaarheid van Nietzsche hebben we - bij het verschijnen van de recente 
nieuwe vertaling van De vrolijke wetenschap - voorgelegd aan de vier bekendste Nietzsche-com- 
mentatoren van ons land: 

 
Prof. dr. Joep Dohmen, 
Prof. dr. Henk Manschot 
Dr. Henk Oosterling 
Prof. dr. Paul van Tongeren. 
Als dagvoorzitter trad op: Hannah Achterbosch, MA. 

 
Aan de hand van een aantal aforismen van Nietzsche namen de sprekers de (uitverkochte) zaal mee 
in Nietzsches gedachtegang t.a.v. diverse thema's. Wat waren belangrijke speerpunten in zijn werk, 
wat is het bijzondere, het kenmerkende aan de benaderingswijze van Nietzsche? Gaat het om zijn 
gedachtegoed of reikt Nietzsche vooral een leefwijze aan? Of moet je zijn werk vooral zien als een 
methode aan om constructief en kritisch na te denken? 
De verschillende standpunten van de sprekers en de bezielende leiding van de dagvoorzitter maakten 
dat de forumdiscussie spannend bleef tot het laatste moment. 

 
Verslaglegging en beeldmateriaal is te vinden op www.hogeschoolvoortoegepasteefilo- 
sofi.nl/symposia 
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PHRONÈSIS - TIJDSCHRIFT VOOR TOEGEPASTE FILOSOFIE 
Praktische wijsheid (phronèsis) en de toepassing hiervan in de dagelijkse realiteit is de kern 
van de HTF en ook van het tijdschrift dat de HTF in november 2016 werd gelanceerd: Phro- 
nèsis- tijdschrift voor toegepaste filosofie. Het 0-nummer werd gemaakt door een enthousiaste 
redactie, bestaande uit studenten en docenten van de HTF. 
Phronèsis-tijdschrift voor Toegepaste Filosofie wordt vier keer per jaar worden uitgebracht 
onder de bezielende leiding van hoofdredacteur Joachim Springer (tevens docent binnen de 
afstudeerrichting Cultuur & Media). In 2017/2018 is het gelukt de kwaliteit hoog te houden en 
de betrokkenheid van studenten en docenten verder te vergroten. Het tijdschrift wordt, naast 
belangstelling van een inmiddels vast lezerspubliek, ook als marketingmiddel ingezet. 

 

OPEN DAGEN 
De vier open dagen die de HTF 2017/2018 organiseerde, werden goed bezocht. Tijdens de 
open dagen wordt plenair informatie verstrekt over de HTF en komen docenten en studenten 
aan het woord. Voor serieuze belangstellenden is het mogelijk om vrijblijvend colleges bij te 
wonen. Dit wordt ook geadviseerd om een goede indruk op te doen van het niveau, de samen- 
stelling van de groepen en de sfeer. Met hulp van een externe marketeer werden vorm en in- 
houd van de open dagen geanalyseerd en bijgesteld. De positieve evaluaties toonden aan dat 
de marketingadviezen effectief waren. 

 
RELATIES 
In het studiejaar 2017/2018 zijn structurele relaties met het werkveld uitgebreid. Contacten 
met stagebedrijven en werkplekken t.b.v. afstudeeronderzoek worden onderhouden en uitge- 
breid. Er ontstaat vraag vanuit het werkveld naar stagairs vanuit de HTF, o.a. door het ISVW, 
onderwijsinstellingen (technasium), lokale overheden, omroepen, musea, etc, Contacten met 
leden van de werkveldcommissies hebben geleid tot zinvolle en constructieve adviezen m.b.v. 
het curriculum van de afstudeerrichtingen. Met name de coördinatoren van de afstudeerrichtin- 
gen hebben zich ingespannen om deze contacten te leggen, onderhouden en verder uit te brei- 
den. Ook docenten brengen bruikbare relaties in. 

 
Het contact met het bestuur van de Vereniging voor Filosofiedocenten wordt gecontinueerd. 
Beoogd wordt: een structurele samenwerking, gezamenlijke belangenbehartiging, aansluiting 
bij het Kenniscentrum Bildung en Persoonsvorming. 
Vanuit het Kenniscentrum Bildung en Persoonsvorming is contact gelegd met schoolleiders 
(o.a. via de VO-Raad) en docenten. Joep Dohmen en Jan Bransen verzorgen lezingen voor het 
NIVOS. Alexandra Bronsveld heeft aansluiting bij het Centrum voor Kinderfilosofie. Publica- 
ties in het tijdschrift VTTA (Van Twaalf tot Achttien) over het thema Bildung hebben het be- 
reik van het netwerk in relatie tot het Kenniscentrum vergroot. Er heeft een ‘aftrapbijeen- 
komst’ voor schoolleiders en andere (organisatorisch en inhoudelijk) betrokkenen bij het de 
thema’s Persoonsvorming/Burgerschap/Bildung op locatie Leidsche Rijn College in Utrecht. 
Joep Dohmen en Sjoerd Slagter inventariseren aansluitend de behoefte van de individuele 
deelnemers en hun organisaties en bieden een programma-op-maat aan. 
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6. Financieel 
 

De Hogeschool voor Toegepaste Filosofie (HTF) is een op idealistische basis gestarte en door 
idealen gedreven hoger beroepsonderwijsorganisatie zonder winstoogmerk. Op basis van haar 
idealistische doelstelling om zoveel mogelijk mensen in aanraking met toegepaste filosofie te 
brengen, houdt de HTF de kosten zo laag mogelijk. Het collegegeld dat de HTF vraagt is hier- 
door nauwelijks meer dan de eigen bijdrage in het reguliere bekostigde onderwijs. Het 
instellingstarief van de HTF bedraagt ca. 30% van het instellingstarief in het bekostigd 
onderwijs. Het collegegeld voor het studiejaar 2017/2018 is vastgesteld op 2645 euro per 
collegejaar voor deelnemers vanaf het tweede jaar. Het tarief voor nieuwe instromers is 
vastgesteld op 2700,00 euro, inclusief 21+ toelatingsonderzoek, examengelden en 
vrijstellingen, exclusief literatuur. 
Een relatief laag instellingstarief is mogelijk door de overhead zoveel mogelijk te beperken en 
geen langlopende financiële verplichtingen aan te gaan in de opstartfase van de HTF (eerste 
vijf jaar). 
Zo is er bijvoorbeeld bewust gekozen voor een gebruikersovereenkomst met ROC Midden 
Nederland met de intentie tot huur voor langere termijn. De gebruikersovereenkomst biedt de 
flexibiliteit die de HTF als startend bedrijf wenst: geen langdurige financiële verplichtingen 
(per 4 weken opzegbaar), uitsluitend gerealiseerd gebruik wordt in rekening gebracht. ROC-
Midden Neder- land staat open voor uitbreiding van gebruik van lokalen en voorzieningen in 
de toekomst. Er bestaan intenties tot langdurige samenwerking. 

 
STUDIEBEURZEN 
Voor wie de kosten ondanks het lage instellingstarief een onoverkomelijk probleem vormen, 
stelt de HTF, jaarlijks een drietal studiebeurzen ter beschikking. Studenten aan wie een studie- 
beurs wordt toegekend, zijn geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van de verplichting om college- 
geld te betalen gedurende het eerste jaar. De validiteit van de aanvraag wordt getoetst d.m.v. 
een inkomenstoets door een extern bedrijf in bewindvoering en mentoraat. 

 
BALANS 
Het boekjaar 2018 (kalenderjaar van 1jan.t/m. 31dec2 018) is afgesloten met een positief saldo 
(zie gegevens uit de vastgestelde jaarrekening/accountantsverklaring 2018). Ten opzichte van 
2017 lijkt er een negatieve ontwikkeling te zijn. Dit kan worden verklaard doordat een sub- 
stantieel deel van de accreditatiekosten, gemaakt in 2017, begin 2018 zijn gefactureerd en vol- 
daan. Het betreft o.a. ontwikkelkosten (docenten) en begeleiding door Hobéon B.V. 
I.v.m. een vertraging van het accreditatieproces is d.m.v. ondermeer online advertenties 
ingezet op behoud van de instroom. De HTF heeft deelgenomen aan studiekeuzebeurzen, 
o.a. in de Jaarbeurs in Utrecht. Middels advertenties en artikelen in vakbladen is de doelgroep 
decanen benaderd. Er is marketingadvies gevraagd om de bekendheid te vergroten en 
instroom te borgen. Dit verklaart de hogere uitgaven dan begroot onder PR/marketing. Zie 
‘Invloed status accreditatie en strategie’ blz. 20. 

 
De vaste kosten worden laag gehouden door in de opstartfase (min. vijf jaar) geen 
langlopende verplichtingen aan te gaan t.a.v. huisvesting, vaste contracten en/of een 
bedrijfslening en de overhead laag te houden. 

 
Conclusie: het resultaat uit bedrijfsuitoefening voor belasting 2018 is iets lager dan 2017. Oorzaken: 

 
• kosten van de accreditatie, te weten voorbereiding door medewerkers en begeleiding door 

Hobéon zijn deels in 2018 voldaan. 
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• er zijn reserveringen opgenomen voor het vervolgtraject: tweede TNO en toetsing t.b.v. 
Rechtspersoon Hoger Onderwijs in 2019. 

• vooruitbetaalde collegegelden in september worden voor het grootste deel besteedt in het 
volgende boekjaar. Werkzaamheden en huur uit KW4 worden grotendeels gedeclareerd in 
KW 1 en 2 van het volgende boekjaar (opgenomen onder overige schulden en overlopende 
passiva). 

• Er is gekozen voor voortzetting en verdere ontwikkeling van de afstudeerrichting OW (on- 
danks de geringe doorstroom in deze richting) ten behoeve van de mogelijke accreditatie in 
2019. Mede hierdoor is de winst t.o.v. de begroting wat kleiner dan verwacht. 
Aanvankelijk werd (op basis van het geplande accreditatietraject) een positief effect op het 
instroom volume van het studiejaar 2018/2019 verwacht. Deze verwachting zal echter pas 
op langere termijn zichtbaar zijn, na het verkrijgen van de status RPHO. De instroom 
2020/2021 zal zeer waarschijnlijk toenemen. Dit is af te leiden aan de gesprekken die zijn 
gevoerd met potentiele instromers. 

 
De instroom van studenten voor het studiejaar 2018 is vrij constant gebleven t.o.v. 2017, waar- 
door het bedrijfsresultaat min of meer constant blijft. Het verschil in winst voor belasting is te 
verklaren uit extra pr-uitgaven, overheveling van accreditatiekosten en een wat lagere in- 
stroom dan aanvankelijk begroot (zie bovenstaande). 

 
De alg. directeur en directeur bedrijfsvoering hebben de gewerkte uren respectievelijk niet vol- 
ledig en niet laten uitbetalen en als lening aan de HTF geboekt. Een garantstelling door de alg. 
directeur (niet opgenomen in de jaarcijfers) borgt de continuïteit van de tot dusver niet volle- 
dig uitbetaalde werkzaamheden. 

 
Voor de bedrijfsresultaten verwijzen we naar de vastgestelde Jaarrekening 2018 
[Talan Accountants Zevenaar]. 

 
 



Jaarverslag HTF | 2017-2018 19  

 

7. Toekomstperspectieven en continuïteit 
 

TRENDS 
We gaan ervan uit dat toegepaste filosofie een steeds belangrijker plaats in de maatschappij 
gaat innemen, in de zin van dat meer mensen filosofisch geschoold zijn en filosofische vaar- 
digheden positief gewaardeerd worden (dit is een trend die momenteel al is ingezet). Discur- 
sief denken en morele oordeelsvorming raken steeds verder geïntegreerd in het maatschappe- 
lijke leven en worden binnen elke beroepssector veel gevraagde competenties. 

 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de nieuwe norm voor bedrijven en organisaties. 
Daardoor is er in toenemende behoefte aan werknemers die bedreven (opgeleid) zijn in morele 
afwegingen en analyses, en dus een moreel vocabulaire kannen hanteren. Binnen ondernemin- 
gen winnen thema’s als ‘rechtvaardigheid’ en ‘duurzaamheid’ aan relevantie, waardoor van 
alle medewerkers een zekere filosofisch-ethische scholing verwacht wordt. Binnen de journa- 
listiek zijn nu reeds grote veranderingen gaande en die zullen in de nabij toekomst leiden tot 
een nieuw en deels onvoorspelbaar medialandschap waarin plaats is voor publieksfilosofie. 
Duidelijk is wel dat digitale en sociale media een groter journalistiek belang zullen krijgen.  
In het gehele onderwijs zal er meer aandacht zijn voor persoonsvorming. Vakken als 
Burgerschap en Bildung zullen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs een 
grotere rol spelen (onderdeel van het curriculum) en serieuzer genomen worden, wat o.m. zal 
leiden tot eisen t.a.v. de opleiding van docenten die deze vakken geven. 

 
Andere trends die voor de HTF van belang zijn: 
a) Grotere rol generalisten. 

Steeds meer ongeschoold werk en beroepen op mbo-niveau zullen worden overgenomen 
door robots. Wat blijft bestaan en zal toenemen, is de behoefte aan mensen die ‘out of the 
box’ kunnen denken en een ‘helikopterview’ kunnen ontwikkelen. Dat zijn bij uitstek filo- 
sofische vaardigheden. Werknemers worden geacht conceptuele en waardegerichte analy- 
ses te kunnen uitvoeren. Daardoor wordt scholing op hoog niveau steeds belangrijker. In 
de maatschappij tekent zich een steeds grotere kloof tussen laag- en hoogopgeleid af. 

 
b) Levenlang leren. 

De overheid faciliteert d.m.v. vraagfinanciering (leer-vouchers) dat mensen hun hele leven 
blijven leren. Hierdoor groeit de vraag naar goed deeltijdonderwijs en op-maat-gesneden 
cursussen. 

 

De gedroomde positie van de HTF binnen bovenstaande trends: de HTF is hét centrum voor 
Toegepaste Filosofie in Nederland en verzorgt excellent (deeltijd)onderwijs. Een HTF-di- 
ploma staat garant voor een degelijke en toekomstbestendige scholing. Toegepast Filosofen 
die afgestudeerd zijn aan de HTF, vinden gemakkelijk een interessante baan. 

 
 

TOEGEVOEGDE WAARDE 
HTF-afgestudeerden van de studierichtingen Beleid & Bestuur en Economie & Duurzaamheid 
(in 2018 gewijzigd in Bestuur, Economie & Duurzaamheid) zijn dusdanig opgeleid dat zij 
morele vragen die binnen bedrijven spelen, goed weten te hanteren en ook in andere ethisch- 
filosofische kwesties het voortouw kunnen nemen. HTF-afgestudeerden van de studierichting 
Journalistiek & Media (in 2018 gewijzigd in Cultuur & Media) zijn opgeleid om op nieuwe 
ontwikkelingen in de publieksfilosofie en journalistiek in te spelen en deze verder vorm te 
geven, onder meer in combinatie met de programmering van evenementen en festivals. 
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HTF-afgestudeerden van de afstudeerrichting Onderwijs zijn opgeleid om in de onderbouw de 
vakken Filosofie, Burgerschap en Bilding te geven. Ook met het Kenniscentrum Bilding en 
Persoonsvorming en een op termijn te ontwikkelen educatieve hbo-master speelt de HTF in op 
deze trend in het onderwijs. Met andere woorden: HTF-afgestudeerden zijn door hun opleiding 
tot Toegepast Filosoof in menig bedrijf een toegevoegde waarde! 

 
 

GROEI EN CIJFERS 
 

Doel 
De HTF streeft ernaar om binnen vijf jaar de volgende aantallen studenten te realiseren: 120 
eerstejaars, 80 tweedejaars, 60 derdejaars, 50 vierdejaars. Dat wil zeggen dat de HTF dan in 
totaal uiteindelijk tussen de 300 en 350 studenten telt voor de deeltijd Hbo-Bachelor 
Toegepaste Filosofie. Op te merken valt dat de instroom in grote mate beïnvloed zal worden 
door het al dan niet verkrijgen van accreditatie als Hbo-instelling. Er is veel belangstelling 
voor de afstudeervariant Onderwijs en met name jongere belangstellenden die hechten aan het 
verkrijgen van een geaccrediteerd diploma. Ook zijn er veel belangstellenden die Toegepaste 
Filosofie een uitstekende basis vinden voor een vervolgstudie aan een universiteit en om die 
reden een formele propedeuse willen behalen. 

 
Invloed status accreditatie en strategie 
De HTF heeft in 2017 voldaan aan de cycluseis en op 7 december 2017 de verzwaarde 
uitgebreide TNO (Toets Nieuwe Opleiding) afgelegd. De beoordeling ‘voldoet ten dele’ bleek 
tegen de verwachting in (van Hobéon en NVAO) helaas nog niet tot het in behandeling 
nemen van de aanvraag tot RPHO te leiden (het dossier met de aanvraag werd juni 2018 door 
de HTF aangeleverd). Dit betekent dat de verwachting m.b.t. groei moeten bijgesteld tot de 
volledige realisatie van de accreditatie is voltooid. Ingezet wordt op handhaving van de 
instroom van de afgelopen studiejaren en het beperken van het aantal uitvallers (o.a. door 
vertraging van zekerheid in dit opzicht. 

 
De herziening van de strategie n.a.v. bovenstaande is als volgt ingezet: 
• bijstelling verwachtingen m.b.t. groei instroom gedurende ca. twee jaar; 
• inzetten op stabilisatie instroom tot er duidelijkheid bestaat over de accreditatie; 
• zowel plannen ontwikkelen m.b.t. marktgericht aanbod als inzetten op de 

doorontwikkeling van de Bachelor Toegepaste Filosofie. Prioriteit w.b.t. inzet en 
investering (financieel) gaat uit naar het door ontwikkelen en accrediteren van de huidge 
beroepsopleiding. Indien accreditatie niet binnen twee jaar lwordt gerealiseerd dienen 
parallel hieraan op inkomsten uit trainingen (in company bedrijfstrainingen, oriëntatiejaar 
en maatwerktrajecten) te worden gegenereerd; 

• indien accreditatie niet haalbaar mocht blijken, wordt de afstudeerrichting OW afgebouwd 
en worden BED en CM aangepast naar kortdurende trajecten, cursusaanbod en 
incompany-trainingen. 

 
Instroom 
De instroomcijfers blijven redelijk stabiel in, 2017 en 2018 (op basis van de start van het 
studiejaar in september 2018). Hiermee is de totale omvang van de HTF substantieel gegroeid, 
maar iets minder dan aanvankelijk verwacht (t.g.v. de vertraging m.b.t. het accreditatietraject). 

 
Afstudeerrichting Onderwijs 
De afstudeerrichting Onderwijs is in 2016 gestart met drie studenten. I.v.m. het nog niet 
kunnen garanderen van het behalen van een lesbevoegdheid wordt tot op heden nog 
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geadviseerd aan studenten om deze richting uitsluitend te kiezen wanneer de student al in het 
bezit is van een lesbevoegdheid in een ander vak. 
Met het oog op de herbeoordeling door de NVAO (w.s. 2019) is besloten deze 
afstudeerrichting, ondanks de kleine omvang, wel door te ontwikkelen en hierin te investeren. 
Studenten uit cohort 2015, 2016 zijn van start gegaan met de richting OW (tweede jaar) met de 
toezegging dat ze zonder bijkomende kosten tussentijds mogen uitschrijven, mocht 
accreditatie uiteindelijk niet worden gerealiseerd. 

 
Uitval 
Een substantieel deel van de studenten kiest voor het volgen van de Basiskwalificatie Filosofie 
(of losse modules) als brede basis, zonder de gehele beroepsopleiding te volgen. Vanuit diplo- 
marendement gedacht, vallen zij af, maar in feite ronden zij hun studie op het gekozen niveau 
af (grafiek 2). In 2017 hebben verhoudingsgewijs meer studenten losse modules gevolgd. Het 
aantal deelnemers aan de beroepsopleiding blijft hoegenaamd gelijk. De aanmeldingen voor 
losse modules in periode 2, 3 of 4 zijn meegenomen in het instroomcijfer in het voorgaande 
jaarverslag 2016/2017). Er hebben uiteindelijk 5 instromers minder deelgenomen (annulerin- 
gen modules) door o.a. werkplanning en ziekte. Het bijgestelde instroomcijfer 2017 is in de 
grafiek verwerkt. 

 
De belangrijkste oorzaken van voortijdig uitval zijn: 

 
- ziekte (50%), 
- zwangerschap (0%) 
- verhuizing (0%) 
- problematiek op werk of thuis (20%) 
- studie voldoet niet aan verwachtingen (5%) 
- kiest alsnog voor studie met studiefinanciering (8%) 
- motivatieproblemen (5%) 
- onzekerheid over de status accreditatie (9%) 
- overige (3%) 
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•  Instroom 1e jaar: aantallen inclusief deelnemers die uitsluitend de Basiskwalificatie Filosofie 
of Vrije Modules volgen. 

• Totaal 110 deelnemers in 2017/2018, waarvan 20 losse modules of vrije studierichting 
 
 
 
 
 

2. Instroom en doorstroom in aantallen  

Cohort Instroom 1e 

jaar 
2e jaar 3e jaar 4e jaar 4+ 

2014 30 16 12 6 3 
2015 61 23 18 14  

2016 56 27 23   

2017 59 35    

2018 56     
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Vertraging 
Er zijn tot op heden geen formele studievertragers (> 4,5 jaar) 

 
Afstuderen 
Er zijn in het studiejaar 2017/2018 drie studenten Bestuur & Beleid (nu Bestuur, Economie & 
Duurzaamheid) afgestudeerd. 

 
Arbeidsperspectief 
De eerste afstudeerder Paul Stuiver schreef zijn scriptie over ‘Morele moed’ en voerde zijn on- 
derzoek uit bij zijn werkgever in de accountancy. Op basis van zijn opleiding bij de HTF is 
Paul beëdigd als vertrouwenspersoon bij een landelijke commissie vertrouwenspersonen voor 
accountants NBA. Samen met onderzoeker Marion Smit schreef hij een artikel in het vakblad 
NBA Accountant in Business. 

 
Barbara Passchier verdedigde met succes haar adviesrapport en verantwoordingsverslag met 
als thema: ‘Diversiteit voor gevorderden’. Met de blik van een toegepast filosoof met de speci- 
alisatie Beleid & Bestuur deed Barbara onderzoek bij een kennisinstituut voor emancipatie en 
vrouwengeschiedenis Atria. Ze deed aanbevelingen om het beleid binnen de organisatie te ver- 
beteren en verduurzamen. Op basis van haar opleiding is Barbara aangenomen als beleidsme- 
dewerker binnen de kinderopvang. 

 
Anne-Marie Buis studeerde af op het begrip ‘Vertrouwen bij de Rijksoverheid’. Anne-Marie 
volgde eveneens de afstudeerrichtingen Beleid en Bestuur en heeft haar afstudeeropdracht uit- 
gevoerd bij haar werkgever, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. 
Anne-Marie won een scriptieprijs en publiceerde meerdere artikelen in bestuurlijke vakbladen. 
Ze is n.a.v. het thema vertrouwen een veelgevraagd spreker binnen de diverse Ministeries bij 
de Rijksoverheid. 

 
Alle afgestudeerden zijn nog steeds ingeschreven bij de HTF en volgen modules uit andere af- 
studeerrichtingen ter verbreding van hun kennis en perspectief. 
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