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Voorwoord 

Wij hebben de opdracht gekregen om een vergelijkende beschrijving en analyse van twee in-

stellingen uit een zelfde marktsegment te schrijven en aan te tonen wat de ziel van de organi-

satie is, hoe de ziel/kern van de instellingen worden doorvertaald in communicatiestrategieën 

en zichtbaar is gemaakt in de communicatieproducten, en wat daarbij de verschillen/

overeenkomsten en sterktes/zwaktes tussen de beide organisaties zijn. 

Wij hebben gekozen voor de instellingen Hogeschool INHOLLAND en Hogeschool van Am-

sterdam (HvA). Als eerst hebben wij de jaarverslagen, documenten, websites ed. van deze in-

stellingen geanalyseerd. Aan de hand hiervan hebben wij twee beschrijvingen geschreven, van 

de HvA en van INHOLLAND. Deze beschrijvingen hebben wij vervolgens met elkaar vergele-

ken. De beschrijvingen en de vergelijking bestaan uit vier delen: de ziel, de positionering, het 

merk en de discrepantie tussen de identiteit en de communicatiemiddelen 

Zoals de titel van dit rapport doet vermoeden verschillen de scholen meer van elkaar dan dat 

er overeenkomsten zijn. Deze verschillen komen voor een groot deel door de andere doel-

stellingen van de scholen. 

Nikki van Hek en Shirley de Jong 
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Hogeschool INHOLLAND 

De Hogeschool INHOLLAND is ontstaan uit een fusie van de Hogeschool Haarlem, Hoge-

school Alkmaar, Hogeschool Delf, Hogeschool Holland en de Ichthus Hogeschool. Met in to-

taal 15 onderwijsunits (Schools) biedt INHOLLAND een volledig onderwijspakket in alle mo-

gelijke sectoren. INHOLLAND leidt maar liefst 40.000 studenten op. INHOLLAND is door de 

fusie marktleider geworden op hoger onderwijs met een marktaandeel van 11,9%, tevens is 

het een van de jongste hogescholen van Nederland. 

De ziel van INHOLLAND 

Een identiteit wordt gevormd door het geheel van per-

manente eigenschappen van een onderneming. Voor de 

Hogeschool INHOLLAND zijn deze eigenschappen open, 

sociaal, vooruitstrevend en ambitieus. “Deze kernwaarden 

zijn het uitgangspunt van ons denken en handelen, en dragen 

concreet bij aan het realiseren van een sterk merk in onder-

wijsland.” In het eerste jaar ná de fusie was er sprake van 

nog een vijfde eigenschap ‘warm’, deze eigenschap is ver-

dwenen omdat   hij in het verlengde van sociaal lag. De 

kernwaarden zijn terug te vinden in zowel de fysieke, 

sociale en psychologische identiteit. 

De fysieke identiteit van INHOLLAND bestaat voornamelijk uit de opleidingen die zijn geeft, 

maar ook uit de voorzieningen zoals de bibliotheken, ICT en sportfaciliteiten. De kern-

waarde open van INHOLLAND komt bijvoorbeeld terug in de manier van instromen 

(niet alleen van het voortgezet onderwijs, maar ook van het MBO) en de kernwaarde 

vooruitstrevend in de ICT voorziening, die zelfs door softwaregigant Microsoft als “zeer

up-to-date” wordt beschouwd. 

De sociale identiteit is terug te vinden in onder andere de nauwe samenwerking met 

zowel binnenlandse als buitenlandse collega instituten. Zo is er de Educatieve Faculteit 

Amsterdam die samen met de HvA is opgezet (en waarvan de samenwerking stopt per 

september 2005), de samenwerking met Nyenrode op het gebied van bedrijfskundig 

onderwijs en er is een samenwerkingsverband, ‘Overheid voor de klas’, met het ministe-

rie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties. Naast samenwerkingsverbanden heeft 

de Hogeschool ook veel onderwijsprojecten in samenwerking met het bedrijfsleven en 

de (lokale) lokale overheid. 

De felicitatieposter van INHOLLAND voor de 

‘Olympische studenten’. In de poster zijn de kern-

waarden ambitieus en sociaal verwerkt. 

Waar gesproken wordt van 

INHOLLAND wordt bedoeld de 

Hogeschool INHOLLAND en 

niet de overige onderdelen., 

tenzij dit anders is aangegeven. 

Poster voor de Business 

Vitality dag voor docen-

ten.
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In de huisstijl en de communicatie uitingen is de psychologische identiteit goed terug te vinden. 

De poster van de vuilnisman die even geen tijd had en de felicitatieposter voor de Olympische 

studenten zijn twee goede voorbeelden van het ambitieuze en sociale karakter van INHOL-

LAND. Ook in de huistijl van INHOLLAND, bestaande uit een modern vormgegeven geheel 

van kleuren, kunnen de kernwaarden open (toegankelijk), sociaal (de diverse kleuren symboli-

seren bevolkingsgroepen) en vooruitstrevend (iets geheel anders dan andere hogescholen) 

teruggevonden worden. 

De identiteit van organisatie holding INHOLLAND B.V. is mono-

lithisch en verschilt dus niet van de verschillende merken die 

het hanteert (Hogeschool INHOLLAND, INHOLLAND 

select studies, INHOLLAND academy en de INHOLLAND 

graduate school). Wel is het zo dat bij de drie laatste genoemde een 

ander kleurgebruik gehanteerd wordt. De grote naamsbekendheid die 

de Hogeschool INHOLLAND gegenereerd heeft vloeit door de 

monolitische identiteit vanzelf door op de overige onderdelen 

van INHOLLAND.  

De Positionering

INHOLLAND positioneert zicht als een “nog jonge, maar ambitieuze instelling voor hoger onder-

wijs”. Omdat er geen duidelijke USP is; alle hogescholen bieden praktisch hetzelfde, is het be-

langrijk dat INHOLLAND zich goed positioneert ten opzichte van de concurrentie. INHOL-

LAND doet dit door gebruik te maken van executiepositionering (advertising property), het 

onderscheid zich vooral door de communicatiekenmerken. Enkele voorbeelden zijn de kleuren 

van INHOLLAND, deze worden al snel met ‘jong’ geassocieerd, en de juist niet-ambitieuze 

poppetjes in de advertenties weergeven de ambitie van de Hogeschool. 

De executiepositionering INHOLLAND komt voort uit de emotionele ervaring (psychosociale 

functie) van het merk INHOLLAND. INHOLLAND wil opvallen door haar kernwaarden, die 

naar voren komen in o.a. de huisstijl, campagnes, communicatieproducten en de naam. Hoewel 

deze waarden voor velen onbekend zijn, spreekt bijvoorbeeld de huisstijl tot verbeelding. Bij 

sommige aankomende studenten zou deze huisstijl doorslag kunnen geven voor de keuze van 

een bepaalde Hogeschool. Dhr. Drs. G.G.M.P. Peeters stelt dat de huisstijl een afspiegeling is 

van de studenten van INHOLLAND. De makers van de huisstijl, Aestro, bevestigen dit ook; 

“het design is erop gericht mensen te verbinden aan het karakter van de school”.

INHOLLAND heeft zelf onderzoek gedaan onder jongeren naar de campagne met de poppe-

tjes. Zij concludeert zelf dat “INHOLLAND wordt gezien als een moderne hogeschool die een veel-

heid aan opleidingen biedt en weet wat jongeren beweegt.“. Ouderen vonden de campagne minder 

De kleuren van INHOLLAND hebben meer beteke-

nis dan ze in de eerste plaats doen vermoeden. 

Dhr. Drs G.G.M.P. Peeters is de 

directeur van de School of Eco-

nomics, Hogeschool INHOL-

LAND Diemen 
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goed. Dit was dan ook een van de redenen om te stoppen met deze campagne. De campagne 

heeft echter wel bijgedragen aan de naamsbekendheid van de hogeschool, onder jongeren was 

dit in het eerste bestaansjaar spontaan 85% en met enige hulp 96%. Dit is voor een nieuw 

merk erg veel. 

Missie

Het missionstatement van INHOLLAND luidt als volgt: “INHOLLAND staat dichtbij student, 

markt en maatschappij en speelt gericht in op de vraag naar grenzeloos hoger onderwijs en toegepas-

te kennis”.

Deze missie wordt vertaald in de abstracte ondernemingsdoelstellingen van INHOLLAND, dit 

door middel van zogenoemde focuspunten: 

1. de ontwikkeling en implementatie van een onderwijsconcept gericht op de individuele 

student en de markt; 

2. kenniscreatie; 

3. grenzeloos onderwijs. 

In de concrete ondernemingsdoelstellingen is de missie terug te vinden: 

1. alle Schools en ondersteunende diensten bevinden zich minstens in 

fase 3 van het EFQM-model (European Foundation for Quality Manage-

ment);

2. alle opleidingen bevinden zich op externe ranglijsten in de topvijf 

binnen hun eigen categorie; 

3. studenttevredenheid wordt topprioriteit. Naast de eisen aan het 

onderwijs, worden ook de eisen voor service en dienstverlening overal 

binnen INHOLLAND op gelijke wijze gehanteerd en er worden concrete 

doelstellingen vastgelegd in de managementcontracten; 

4. INHOLLAND streeft een duurzame ontwikkeling na en is toegetre-

den tot het handvest Duurzaamheid Hoger Onderwijs, zowel in de facilitai-

re omgeving als in het onderwijs. In de periode 2003-2006 worden de 

duurzaamheiddoelstellingen van dit handvest gerealiseerd; 

5. aankomende studenten gaan de voorkeur geven aan INHOLLAND, 

wanneer ze op zoek zijn naar een internationaal georiënteerde opleiding. 

In mindere mate is de missie ook terug te vinden in de communicatiedoelstellingen (voor stu-

denten en degene die studenten beïnvloeden). Duidelijker zijn de kernwaarden (identiteit) in 

de communicatiedoelstellingen terug te vinden. 

Een advertentie in de 538 school-

agenda met de gesneuvelde poppe-

tjes.
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Kennis

1. ‘Ik ken de hogescholen van INHOLLAND en weet wat ze bieden’ 

Houding 

1. ‘INHOLLAND biedt kwalitatief goede opleidingen in een prettige 

omgeving’

Gedrag 

1. ‘Ik ga naar de OPEN (letterlijk zo geschreven) dagen van INHOLLAND/ ik 

adviseer leerlingen/familieleden er naartoe te gaan’ 

2. ‘Ik schrijf me in / ik help leerlingen / familieleden bij de keuze van een 

studierichting bij INHOLLAND’ 

Het merk INHOLLAND 

De merkbelofte van INHOLLAND bestaat simpelweg uit het woord INHOL-

LAND. Naast dat het de naam is, staat het ook symbool voor de twee provin-

cies Noord-Holland en Zuid-Holland (de randstad) waar de hoofdlocaties zich 

bevinden. INHOLLAND gebruikt de kenmerken van de randstad als haar propositie: “Net als 

de Randstad waarin zij is geworteld vormt INHOLLAND een dynamische, internationaal georiënteerde 

omgeving die streeft naar een binnen Nederland leidende rol.” In de communicatie zien we de 

merkbelofte terug in het logo en de manier van schrijfwijze (in kapitalen). 

Ontwikkelingen merkstrategie 

INHOLLAND is onlangs gestart met een nieuwe campagne ontwikkeld door Keesie. De stra-

tegie van deze nieuwe campagne is een persoonlijke tint aan INHOLLAND mee te geven. De 

oude campagne is gestopt omdat deze wel aansprak bij jongeren maar niet bij hun ouders, die 

toch ook een grote rol spelen binnen de studiekeuze. Bij deze nieuwe campagne is ook een 

pay-off geïntroduceerd ‘Je wilt toch gewoon goed onderwijs’. De formulering is zo gekozen 

dat het geen belofte wordt waar men op gepakt kan worden als er iets misgaat... 

Discrepantie tussen identiteit en communicatiemiddelen 

Naar ons idee is er geen discrepantie tussen de identiteit en communicatiemiddelen van IN-

HOLLAND. Dit zou kunnen komen omdat INHOLLAND nog een jonge instelling is waar nog 

weinig veranderingen hebben plaatsgevonden. Over de identiteit en hoe dit vertaald wordt in 

communicatiemiddelen is goed nagedacht en uitgewerkt. Wellicht ontstaat er alsnog discrpan-

tie door de nieuwe campagne van de hogeschool INHOLLAND. 

De nieuwe campagne van INHOL-

LAND. Hier wordt het persoonlijke 

(sociale) karakter benadrukt. 
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Hogeschool van Amsterdam 

De Hogeschool van Amsterdam werkt samen met de Universiteit van Amsterdam. De hoofd-

bedoeling van deze samenwerking is de kans op studiesuccessen door een sterk gevarieerd 

menu van hoger onderwijs aan te bieden en, tegelijkertijd, de overstap- en doorstroommoge-

lijkheden te vergroten. HvA heeft 8 vestigingen, leidt 21.095 studenten op en bestaat sinds 

1993. 

De ziel van de HvA 

De identiteit van de HvA wordt gevormd door het geheel van permanente eigenschappen; 

veelzijdig, inspirerend, ambitieus en vernieuwend. De fysieke 

identiteit van de HvA is dat studeren aan de Hogeschool van 

Amsterdam je alle pluspunten bied van een grote Hogeschool: 

modern onderwijs, uitgebreide mediatheken, perfecte ICT-

voorzieningen en goed ingerichte leslocaties. In de lesgebou-

wen tref je restaurants, studentencafe's en coffeecorners. 

Daarbij is Amsterdam dé studentenstad bij uitstek met veel 

muziek, cultuur, kunst en uitgaansmogelijkheden. 

Door het kiezen van gunstige leslocaties en het investeren in 

aanpassing ervan, beschikken ze nu over een reeks gebouwen 

die gemakkelijk met spoor, metro, sneltram, bus of fiets te 

bereiken zijn. Ze zijn ook gunstig gelegen ten opzichte van 

elkaar.

Daarnaast is er veel geïnvesteerd in moderne faciliteiten in die gebouwen. Het gaat daarbij 

natuurlijk om lesruimtes en studielandschappen. Maar ook om uitgebreide computervoorzie-

ningen, zeer goed uitgeruste en moderne mediatheken, professionele diensten voor audio en 

video, restaurants, kopieerapparaten, interne boekhandels.  

Maar ze hebben niet alleen aandacht voor de materiële voorzieningen. Op alle belangrijke on-

derwijslocaties hebben ze een Studenten Service Centrum waar je allerlei zaken kunt regelen. 

Ze hebben gezorgd voor een omvangrijk netwerk van studentenvoorzieningen. Andere vor-

men van begeleiding kunnen gegeven worden door studentartsen, studentpsychologen, stu-

dentpastores. Voor ontspanning hebben ze studentensport en CREA. 

De sociale identiteit komt terug in het opleidingenaanbod. Met een gezamenlijke studieloop-

baanbegeleiding zorgen UvA en HvA ervoor dat elke student op de juiste plaats terecht komt 

en talent zich maximaal kan ontwikkelen. Doorstroom naar masters die in het verlengde liggen 

De ingang van het studentencafé, een van de voor-

zieningen van de HvA 



11

van HvA-opleidingen wordt vergemakkelijkt. Bovendien wordt een aantal 

doorstoomprogramma’s geïntegreerd in de HvA-bachelors op het gebied van bijvoorbeeld 

rechten, onderwijs en opvoeding, economie en bedrijfskunde, ICT, en gezondheid. Maar ook 

een overstap van een wo-bachelor naar een hbo-opleiding wordt gemakkelijker. 

Het psychologische gedeelte van de identiteit is niet terug te vinden in de huisstijl. De huisstijl, 

kleuren, vormgeving etc. zijn in ieder communicatiemiddel terug te vinden maar stralen niets 

uit.  De site van HvA ‘www.HvA.nl’  werd uitgeroepen tot de beste Hogeschoolsite 2003 van 

Nederland.  

De Positionering 

HvA positioneert zich als een school van hoge kwaliteit met een marktgericht opleidingsaan-

bod. Een school waar je je ambities kan waarmaken. 

De missie van de HvA of het doel dat de HvA wil bereiken is de studenten in de beroepsprak-

tijk uit te laten blinken met het geen dat het beste bij hen past. Ze zijn toegankelijk en transpa-

rant.

De ondernemingsdoelstellingen. Het onderwijs is praktijkge-

richt en afgestemd op persoonlijke wensen, talenten en ambi-

ties. De studenten sturen voor een groot deel hun eigen leer-

proces. De docenten faciliteren het proces en bewaken het 

kennisniveau.  

De Hogeschool van Amsterdam staat midden in de rijke Am-

sterdamse samenleving. De goede contacten met de werkge-

vers in de regio garanderen een inspirerende praktijkomge-

ving voor de studenten. Internationale contacten met oplei-

dingen en het werkveld zijn daarbij vanzelfsprekend. Door 

regelmatig overleg met studenten, docenten en de beroeps-

praktijk houden ze het onderwijs actueel. 

De HvA is een ambitieuze organisatie. Als grote onderwijsinstelling bieden zij een breed pak-

ket aan opleidingen en, door de speciale samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, 

ook de mogelijkheid tot verdieping en onderzoek. Om studenten daar maximaal van te laten 

profiteren, richten zij zich steeds meer op de aansluiting en integratie van onderwijspro-

gramma's. De Hogeschool van Amsterdam biedt haar medewerkers een werkomgeving op 

hoog professioneel en bedrijfsmatig niveau met ruime mogelijkheden tot persoonlijke ontwik-

keling.

Een idee voor een afstudeerproject, aangeboden 

op een lichtbord. Een inspirerende praktijkomge-
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Het hoger beroepsonderwijs is bepalend voor de kwaliteit van het professioneel functioneren 

van de kennissamenleving. Daarmee leveren zij een essentiële bijdrage aan welvaart en welzijn. 

De HvA wil studenten een uitdagende leeromgeving bieden. Aard en inhoud van het onder-

wijsproces komen zo veel mogelijk tegemoet aan hun individuele behoeften en wensen binnen 

de vereiste grenzen van niveau en kwaliteit en rekening houdend met het werkveld. Door op-

timaal gebruik van de beschikbare middelen wil de Hogeschool studenten kwaliteit leveren, 

waar mogelijk in de vorm van maatwerk, bijvoorbeeld door studenten versnelling en verdie-

ping van de onderwijsprogramma's te bieden. Ook wil de Hogeschool (aankomende) studen-

ten, onder het motto 'de juiste student op de juiste plaats', zo veel mogelijk begeleiden in hun 

keuze- en oriëntatieproces. Daarvoor werkt ze ondermeer samen met andere onderwijsinstel-

lingen in de regio. 

De HvA heeft als doel een vanzelfsprekende positie in de regio te verwerven. Dat betekent 

dat potentiële studenten, toeleverende scholen en (toekomstige) werkgevers van afgestudeer-

den de HvA als een toonaangevende Hogeschool zien, waarmee zij graag willen samenwerken. 

Door ontwikkeling van haar netwerk wil de Hogeschool werken aan die sterkere (regionale) 

marktpositie. Het onderwijs op de HvA is daarbij afgestemd op de rijke variëteit aan beroepen 

die de regio biedt. 

Via intensieve samenwerking willen de HvA en de UVA tot een veelzijdig, 

scherp geprofileerd aanbod van bachelor- en masteropleidingen 

komen, dat goed en flexibel aansluit op de behoeften van de 

maatschappij en arbeidsmarkt. Het doel is studenten een heldere 

keuze te geven tussen scherp van elkaar onderscheiden beroepsop-

leidingen en wetenschappelijke opleidingen. Meerwaarde moet ook 

gerealiseerd gaan worden door een goede selectie, verwijzing en bege-

leiding van studenten, zodat onnodige uitval en vertraging worden voor-

komen. Bovendien zullen studiebegeleiding en –advisering in 

samenhang georganiseerd gaan worden. Wetenschappelijk 

onderzoek blijft uitsluitend plaatsvinden aan de UVA. 

De HvA ontwikkelt zich steeds meer tot een onderwijsinstelling waar ook kennisontwikkeling 

een kerntaak is geworden. Een belangrijke rol hierbij hebben de lectoren, die leidinggeven aan 

groepen docenten in kenniskringen. Deze docenten ontwikkelen zich door studie, onderzoek 

en kennisuitwisseling met bedrijven en instellingen tot innovatie professionals. De samenwer-

king met de UVA op de verschillende domeinen waar lectoren zijn aangesteld, stimuleert deze 

ontwikkeling in hoge mate. 

HVA lanceerde een nieuwe reclamecampagne waarbij ze de vernieuwingsdrang en ambitie als 

Elke opleiding heeft een eigen folder bij de HvA. 
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speerpunten naar voren bracht om zich zo sterker te profileren van andere scholen. De cam-

pagne bestond uit (aankomende) studenten, die op hun studentenkamer werden gefotogra-

feerd, waarbij verwezen werd naar hun toekomstige topfunctie in de maatschappij. Hierbij 

belichten zij hun sterke punten als; specifieke studeer- en beroepsmogelijkheden en de goede 

doorgroeimogelijkheden dankzij de intensieve samenwerking met de UvA. De reclamecampag-

ne werd gevoerd met de pay-off ‘ Haal het beste uit je toekomst’. 

Dit is naar ons idee overigens geen onderscheidende campagne, dit omdat meerdere andere 

hogescholen (zoals de HvU, Fontys hogescholen en de Hogeschool van Rotterdam) soortgelij-

ke campagnes hebben. Deze mening wordt gedeeld door Linda Krijns, coördinator 

media en reclame van de hogeschool INHOLLAND. 

De campagne van de HvA is voornamelijk terug te vinden in de traditionele media, 

zoals buitenreclame, advertenties in (lokale) kranten en TV commercials op jonge-

renzenders TMF, MTV en the Box. Hiernaast heeft de HvA gekozen om een comple-

te tram in de hoofdstad om te dopen tot HvA tram. Uit onderzoek van de HvA zelf 

is gebleken dat veel aankomende studenten inderdaad de speerpunten naar voren 

zien komen in de campagne. 

Naast de campagne heeft de HvA ook permanente folders in omloop. Iedere oplei-

ding heeft zijn eigen folder. Hierin staat wat de opleiding inhoudt en wat je na afron-

ding ervan kan gaan doen. Ook zijn er verdere gegevens te vinden over het studieprogramma, 

toelating, kosten het de aanmeldingsprocedure. 

Het merk HvA 

Er is een huisstijl ontwikkeld voor de samenwerkingsverbanden. Bestaande brochures en web-

sites van UvA en HvA die betrekking hebben op opleidingen die aan een samenwerkingsver-

band deelnemen, worden voorzien van het logo en de eigen kleur van het samenwerkingsver-

band. De kleuren zijn afgeleid van de (historische) facultaire kleuren, maar hebben de uitstra-

ling van het HvA-kleurenpalet.  

Discrepantie tussen identiteit en communicatiemiddelen 

Over het algemeen kan gezegd worden dat de identiteit terug gevonden kan worden in de 

communicatiemiddelen. Alleen de huisstijl vinden wij afwijken van de permanente eigenschap-

pen. 

Door het kleurgebruik en de vormgeving straalt de huisstijl volgens ons niet uit wat het vol-

gens de identiteit zou moeten uitstralen.

Een foto uit de campagne 

van de HvA, een studente 

(Fasion management) gefo-

tografeerd op haar kamer. 
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De HvA vergeleken met INHOLLAND 

De verschillen tussen de HvA en de Hogeschool INHOLLAND beginnen al bij de kenmerken 

van de scholen. Zo is er een verschil in het werkgebied van beide scholen, voor INHOLLAND 

is dit de randstad voor de HvA alleen Amsterdam. Ook zijn er verschillen in de organisatie, 

INHOLLAND heeft het grootste marktaandeel maar is een van de jongste hogescholen terwijl 

de HvA een kleiner marktaandeel heeft en ook langere geschiedenis heeft. Wel zijn beide 

scholen ontstaan uit fusies. 

Hoewel beide hogescholen ambitie als een van hun permanente eigenschap-

pen beschouwen zijn er in de overige eigenschappen toch veel verschillen te 

vinden. INHOLLAND legt met meer de nadruk op de ‘sociale’ en ‘open’ ei-

genschappen, de HvA meer op de eigenschappen ‘veelzijdigheid’ en ‘inspiratie’ 

van de school. 

Identiteit

In de fysieke identiteit van beide scholen zijn veel overeenkomsten te vinden. 

Dit is logisch gezien het twee hogescholen zijn met diverse voorzieningen.  

In de samenwerkingsverbanden, de relaties van de hogescholen verschillen de 

scholen sterk van elkaar. De HvA richt zich meer op samenwerking in de 

regio (zoals met de UvA) en INHOLLAND richt zich op een internationale 

omgeving.

Ook is er een verschil in huisstijl van de scholen, de identiteit komt bij de 

HvA niet terug in de huisstijl terwijl INHOLLAND bijna tot in detail er voor 

gezorgd heeft dat ‘het klopt’. Natuurlijk verschillen ze ook in de vormgeving 

en kleurgebruik. 

Positionering 

De Hogeschool van Amsterdam heeft geen duidelijke positionering “een Hogeschool waar je 

je ambities kunt waarmaken” zou voor elke Hogeschool kunnen gelden. Dit blijkt overigens 

ook bij het bekijken van website van andere hogescholen. Alle hogescholen lijken wat dat be-

treft op elkaar. INHOLLAND wil daarentegen uitblinken door van hun communicatie een USP 

te maken en gebruikt dus een duidelijke executiepositionering. 

De huisstijl van INHOLLAND 

(boven) kenmerkt zich door het 

uitbundige kleurgebruik. De HvA 

(onder) daarentegen gebruikt min-

der en doffere kleuren.  
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Doelstellingen 

Alleen de eerste doelstelling van beide scholen komt enigszins overeen. Bij INHOLLAND is dit 

‘de ontwikkeling en implementatie van een onderwijsconcept gericht op de individuele student 

en markt’ en bij de HvA is dit ‘studenten een uitdagende leeromgeving bieden’. 

De overige twee doelstellingen verschillen enorm en zijn bijna tegenovergestelde van elkaar. 

Zo richt INHOLLAND zich op kenniscreatie terwijl de HvA zich niet primair richt op kennis-

overdracht. De HvA wil een sterke positie binnen de regio Amsterdam verwerven terwijl IN-

HOLLAND zich richt op grenzeloos onderwijs. 

Hoewel er dus enige overeenkomsten zijn verschillen de scholen erg van elkaar.



16

Literatuur- en bronvermelding

Literatuur 

Franzen, Giep. Berg van de, Marieke. (2001) Strategisch management van Merken. 
Kluwer. 

Michels, W.J. (2001) Communicatie handboek. 
Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff. 

Raaij, van, Floor. (1998) Marketing communicatie strategie. 
Houten: Educatieve partners Nederland BV. 

Olins, Corporate Identity, Making Business Strategy Visible Through Design (1994), Thames 
and Hudson Ltd. 

Bronvermelding 

Internet
www.HVA.nl, website HvA 
www.UVA-HVA.nl, website over het samenwerkingsverband HvA en UvA 
users.ncrvnet.nl/hstol/hva.htm, huisstijl HvA 
www.INHOLLAND.nl, website Hogeschool INHOLLAND 
www.microsoft.nl, referentie van Microsoft - INHOLLAND 
www.satama.com, internetbureau INHOLLAND 
www.aestron.nl, ontwerpbureau INHOLLAND 
www.keesie.nl, reclamebureau INHOLLAND 
www.businessvitality.nl, website minicongres INHOLLAND 

Televisie
Promotievideo Holland in bedrijf van ROB TV 

(Digitale) Publicaties
Reclamecampagne Hogeschool INHOLLAND 
Instellingsplan INHOLLAND 2003-2006 
Jaarverslag INHOLLAND 2003 
Jaarverslag INHOLLAND 2002 
Jaarverslag HVA 2003 

Met dank aan:
Linda Krijns, Coördinator Media & Reclame Hogeschool INHOLLAND 

Redactie

Nikki van Hek (HvA) 
Shirley de Jong (INHOLLAND) 

Vormgeving 

Shirley de Jong 

© Copyright 2004 Nikki van Hek, Shirley de Jong 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen 
in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm 
of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige ande-
re manier, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. 





















INHOLLAND - Onze kernwaarden

Zoeken - Vragen? - Contact - Mijn!

Over INHOLLAND | Startpagina's | Studeren bij ons | Lectoraten | Vacatures | Nieuws en agenda | Studenten en medewerkers 

Over INHOLLAND INHOLLAND > Over INHOLLAND > Organisatie > Missie & strategie > Onze kernwaarden

Organisatie

Missie & strategie

Onze focuspunten

Onze kernwaarden

Onze doelstellingen

Onze ICT-activiteiten

Organogram

College van Bestuur

Feiten & cijfers

Locaties

Bibliotheek

Publicaties

Onze kernwaarden

Hogeschool INHOLLAND is ervan overtuigd dat een instelling voor hoger 
onderwijs niet alleen kennis overdraagt, maar ook een betekenisvolle 
maatschappelijke rol vervult. De volgende vier kernwaarden zijn daarbij 
het uitgangspunt van ons denken en handelen, en dragen concreet bij 
aan het realiseren van een sterk merk in onderwijsland. 

1. Open
INHOLLAND staat open voor iedereen en heeft een transparante 
organisatie met korte lijnen op alle niveaus. Studenten en medewerkers 
zijn betrokken bij elkaar en hebben in INHOLLAND een inspirerende en 
stimulerende studeer- en werkomgeving. Dankzij een regionaal netwerk 
van opleidingen (Schools) krijgt de student onderwijs dicht bij de 
woonomgeving, verspreid over Noord- en Zuid-Holland. 

2. Sociaal
INHOLLAND is maatschappelijk betrokken en speelt in op lokale 
ontwikkelingen. Zo hebben we in de grote steden aandacht voor 
achterstandswijken, werkloosheid, veiligheid, ruimtelijke ordening, 
integratie en educatie. Studenten en medewerkers participeren in 
maatschappelijke projecten. INHOLLAND speelt in op vraagstukken als 
het lerarentekort en de afnemende belangstelling voor bètastudies en 
technologie. We dragen bij aan de oplossing van deze problemen en 
bieden VMBO –mbo - en hbo-studenten vervolgstudies op hbo- en 
posthbo-niveau.

3. Vooruitstrevend
INHOLLAND loopt graag voorop en kijkt over grenzen heen. 
Medewerkers kunnen zich ontplooien en ontwikkelen. Dit past bij onze 
doelstellingen als kennisinstituut. Mensen bij INHOLLAND zijn pro-actief 
en alert, wachten niet af, maar doen. Dankzij research & development 
wordt onze vraaggerichte en adequate werkwijze continu gevoed, en 
vernieuwd.

4. Ambitieus
INHOLLAND wil de talenten van studenten ontwikkelen en maximaal tot 
ontplooiing laten komen. In een competitieve omgeving voor hoger 
onderwijs wil INHOLLAND tot de besten behoren. De buitenwereld moet 
ons herkennen als een betrouwbare relatie, gedreven en vernieuwend, 
klant- en marktgericht en financieel gezond. Van medewerkers 
verwachten we dat ze ambitieus zijn, en een open, marktgerichte 
instelling hebben, gericht op het ontdekken en verzilveren van kansen. 
Een vraag uit de samenleving beantwoorden we in principe met 'ja'.
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Onze focuspunten

INHOLLAND speelt in op trends en maatschappelijke ontwikkelingen en 
maakt daarbij keuzes die passen bij haar profiel en karakter. Bewust 
kiezen we voor de drie onderstaande focuspunten, die onze ambities 
weerspiegelen en aan de hand waarvan - in combinatie met interne 
audits, (inter)nationale accreditaties en benchmarking - INHOLLAND moet 
groeien naar de positie van een topmerk. 

● Ontwikkeling en implementatie van een onderwijsconcept gericht op 

de individuele student en de markt 

● Kenniscreatie

● Grenzeloos onderwijs

1. Ontwikkeling en implementatie van een onderwijsconcept gericht 
op de individuele student en de markt.

Het onderwijs richt zich op het verwerven van 'competenties' van 
studenten. De doceerstijl kenmerkt zich - naast overdracht - door het 
begeleiden van de student bij zijn ontwikkeling. Voor studenten is er een 
gevarieerde keuze aan opleidingen. Daarbij zijn er brede 
bacheloropleidingen met aansluiting op masteropleidingen. Een 
elektronische leeromgeving vormt de spil in tijds- en plaatsonafhankelijk 
leren en is de toegangspoort naar kennis en ervaring. Dit alles in 
combinatie met contactonderwijs. Bovendien is er in elke opleiding 
aandacht voor maatschappelijke thema’s en heeft elke opleiding een 
internationale dimensie. 

De kwaliteit van het onderwijs wordt nauwlettend gemonitord. Studenten 
kunnen rekenen op state-of-the-art voorzieningen. De ondersteuning van 
het onderwijs is zo efficiënt en eenduidig mogelijk georganiseerd en 
maakt gebruik van de modernste middelen. Er wordt fors geïnvesteerd in 
het onderwijs. Een deel van de winst die het gevolg is van de toegenomen 
efficiency en contractactiviteiten wordt ingezet voor de verbetering van het 
onderwijs en voorzieningen voor medewerkers. De inhoud van het 
onderwijs wordt in een voortdurende wisselwerking met het beroepenveld 
aangepast. Dit kan leiden tot curriculumaanpassingen binnen de major 
(de hoofdstudie), een extra specialisatie in de vorm van een reeks nieuwe 
minors, of een compleet nieuwe opleiding. De hogeschool ambieert hierbij 
een time-to-market van minder dan zes maanden. 

2. Kenniscreatie
INHOLLAND wil zelf aan de wieg staan van kenniscreatie en ontplooit 
daartoe diverse activiteiten. Allereerst zetten we kenniskringen op, die 
functioneren als kennispoorten in de regio’s en als een centraal punt van 
kennis en deskundigheid voor het beroepenveld. Binnen de kenniskringen 
wordt toegepast onderzoek uitgevoerd en worden de masteropleidingen 
ontwikkeld. Verder geven de kenniskringen vernieuwingsimpulsen aan de 
brede bacheloropleidingen. De inmiddels 19 kenniskringen bij 
INHOLLAND – van e-business en voedselketen tot jeugd in debat en 
finance - hebben een sterke externe en internationale oriëntatie. 
Kenniskringen zijn interdisciplinair van karakter en overstijgen de indeling 
in Schools (regionale centra) en opleidingen. Doordat kenniskringen 
gevormd worden rond actuele maatschappelijke kennisdomeinen, is vaak 
sprake van raakvlakken met de expertisegebieden van de Schools. Zowel 
studenten als docenten kunnen participeren in het onderzoek van een 
kenniskring. Het zou een van de manieren kunnen zijn waarop studenten 
zich voorbereiden op een master binnen de eigen instelling of aan een 
samenwerkende universiteit. Doordat een docent (veelal in deeltijd) in een 
kenniskring participeert en daarnaast in een School werkt, ontstaat er een 
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INHOLLAND - Onze focuspunten

wisselwerking tussen kenniskringen en Schools. Lectoren - erkende 
opinion-leaders met een groot netwerk en vooraanstaand in het 
betreffende marktsegment - geven inhoudelijk vorm aan de kenniskringen 
en zijn hiervoor verantwoordelijk. Een of meerdere lectoren richten een 
kenniskring in en verzamelen mensen om zich heen die expertise bezitten 
op het terrein van de kenniskring, mensen die zich willen bekwamen op 
het domein, mensen die onderzoeks- of consultancyactiviteiten willen 
gaan uitvoeren en mensen die willen promoveren binnen de kenniskring. 
Lectoren leveren ook een belangrijke bijdrage aan de contractactiviteiten. 
Niet alleen beschikken zij over de daartoe noodzakelijke kennis en 
expertise. Zij hebben ook een uitstekend zicht op de ontwikkelingen in de 
markt en beschikken over een groot netwerk in die markt. Zo vormen 
lectoraat en kenniskring de spin in het web voor de contractactiviteiten. 
Een tweede voorbeeld van kennisontwikkeling binnen INHOLLAND heeft 
betrekking op het ontwikkelen van postgraduate onderwijs. Het betreft een 
breed palet aan masteropleidingen waarvan een aantal erkend wordt als 
‘topmaster’; dit gezien de internationale accreditatie die deze opleidingen 
hebben verworven en de mogelijkheid die deze opleidingen bieden voor 
doorgroei naar een promotietraject (PhD). De docenten van de 
masteropleidingen worden geworven op basis van kwaliteit en kunnen 
zowel afkomstig zijn uit de Schools en kenniskringen als extern zijn 
aangetrokken. De kwaliteit van een masteropleiding staat voorop. 

3. Grenzeloos onderwijs
INHOLLAND kiest voor internationalisering, vanuit het credo ‘think global, 
act local’. Immers, door de globalisering van de samenleving zal een 
toenemend aantal afgestudeerden functioneren in een internationale 
omgeving. De beste manier om studenten hierop voor te bereiden is door 
ze er tijdens de studie kennis mee te laten maken. Niet alleen kan dit door 
hen de mogelijkheid te bieden zelf in het buitenland te studeren (voor 
internationale opleidingen is een stage- of studieperiode in het buitenland 
verplicht). Maar ook door het onderwijs aan INHOLLAND een 
internationaal karakter te geven. Ook samenwerkingsverbanden met 
instellingen en organisaties in het buitenland maken INHOLLAND 
‘grenzeloos’ en versterken de hogeschool zowel inhoudelijk als financieel. 
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Onze doelstellingen

De handelwijze die past bij een kwaliteitsbewuste organisatie als 
INHOLLAND moet voor medewerkers en studenten een tweede natuur 
worden. Aan het realiseren van de volgende doelstellingen wordt dan ook 
door de gehele organisatie aandacht besteed op het hoogste 
professionele niveau: 

● alle Schools en ondersteunende diensten bevinden zich minstens in 
fase 3 van het EFQM-model (European Foundation for Quality 
Management);

● alle opleidingen bevinden zich op externe ranglijsten in de topvijf 
binnen hun eigen categorie; 

● studenttevredenheid wordt topprioriteit. Naast de eisen aan het 
onderwijs, worden ook de eisen voor service en dienstverlening overal 
binnen INHOLLAND op gelijke wijze gehanteerd en er worden 
concrete doelstellingen vastgelegd in de managementcontracten; 

● INHOLLAND streeft een duurzame ontwikkeling na en is toegetreden 
tot het handvest Duurzaamheid Hoger Onderwijs, zowel in de facilitaire 
omgeving als in het onderwijs. In de periode 2003-2006 worden de 
duurzaamheidsdoelstellingen van dit handvest gerealiseerd; 

● aankomende studenten gaan de voorkeur geven aan INHOLLAND, 
wanneer ze op zoek zijn naar een internationaal georiënteerde 
opleiding
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Organogram

Het organogram van INHOLLAND ziet er als volgt uit: 
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