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Voorwoord van de algemeen directeur 

 
Het studiejaar 2020-2021 heeft ons wederom gesterkt in het vermoeden waarmee we de Hogeschool 

voor Toegepaste Filosofie in 2014 gestart zijn, namelijk dat er in deze tijd vraag is naar mensen die in 

een beroepscontext een filosofisch perspectief in kunnen brengen en die getraind zijn in filosofische 

vaardigheden. De belangstelling voor een praktijkgerichte (beroeps)opleiding in de filosofie is nog 

steeds groeiende, wat in de hier gepresenteerde jaarcijfers duidelijk te zien is. Ook in de verschillende 

werkvelden, waar HTF-studenten stagelopen en hun afstudeerprogramma uitvoeren, neemt de vraag 

naar toegepast-filosofen toe. 

 

In dit jaarverslag komen de volgende onderdelen aan bod: 

 

1) verslag van het bestuur, met aandacht voor de activiteiten in 2020-2021, gerealiseerde voornemens, in- 

en uitstroomcijfers, en de gevolgen van de coronacrisis; 

2) toekomstperspectief en de in dat kader verrichte activiteiten; 

3) organisatie, met aandacht voor: bestuur, werknemers, huisvesting, ICT, communicatie en relaties; 

4) jaarrekening en de daarbij behorende onderliggende stukken. 

 

                    Het verkrijgen van de status Rechtspersoon Hoger Onderwijs was zonder twijfel het hoogtepunt wat  

betreft de gerealiseerde doelen in 2020. In februari werd op basis van de toetsing de HTF toegelaten tot 

het croho-register. In mei 2020 was de registratie bij DUO een feit. Over de effecten hiervan op de 

instroom 2021 leest u meer in het verslag van werkzaamheden 2020-2021.  

 

Ook in het studiejaar 2020-2021 zorgde de coronacrisis nog voor de nodige problemen. Gelukkig 

bleken we in staat, mede door onze goede relatie met MBO Utrecht, al snel weer onderwijs op locatie te 

verzorgen, weliswaar met inachtneming van de nodige maatregelen, zoals het dragen van een 

mondmasker in centrale ruimtes en het houden van 1,5 meter afstand. Door deze maatregelen was het 

niet altijd mogelijk de volledige eerstejaarsgroep in één zaal onder te brengen en moesten we 

noodgedwongen met intekenlijsten voor het bijwonen van de colleges op locatie. Wel werden alle colleges 

in deze periode live gestreamd, zodat ook de thuisblijvers de colleges konden volgen. Al met al zijn we 

erin geslaagd de nadelige effecten van de coronacrisis tot een minimum te beperken. 

 

Verder is in het studiejaar 2020-2021 besloten om het profiel van de door ons opgeleide Toegepast 

Filosoof te versterken door de afstudeerrichtingen Bestuur, Economie & Duurzaamheid en Cultuur & 

Media samen te voegen tot de nieuwe afstudeerrichting Toegepaste Filosofie. Ook is in studiejaar 2021-

2022 gestart met de inhoudelijke voorbereiding van de premaster- en masteropleiding Toegepaste 

Filosofie. 

 

We hopen met dit verslag een goed beeld te hebben geschetst en daarmee in voldoende mate 

verantwoording af te leggen van het volledige reilen en zeilen van de Hogeschool voor Toegepaste 

Filosofie in het studiejaar 2020-2021. 

 

 

Drs. M.A. Slagter 

Algemeen directeur 
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1. Verslag van het bestuur 

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 

docenten filosofie, hoogleraren en professionals uit de beroepspraktijk. De HTF is in het 

studiejaar sept. 2014-2015 gestart met de hogere beroepsopleiding. 

 

Dit jaarverslag is opgesteld door en in opdracht van het instellingsbestuur (directie) van de 

HTF. In het studiejaar 2020-2021 waren dit mevr. H.M. Hengeveld, directeur Bedrijfsvoering, 

de heer dr. J.S. de Boer, directeur Onderwijs tot 1 sept. 2021, de heer P. Teule, directeur 

onderwijs vanaf 1 aug. 2021 en drs. M.A. Slagter, algemeen-directeur en eindverantwoordelijk 

voor de inhoud van dit verslag. 
 

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 

samenleving en rationelere burgers. Typisch filosofische vaardigheden als goed argumenteren 

en logisch redeneren kunnen een cruciale rol spelen bij het overbruggen van de verschillende 

‘kloven’ die momenteel in de maatschappij worden ervaren. De rationele benadering van de 

werkelijkheid die de filosofie biedt, is geschikt om de dialoog over radicalisering en 

populisme te verbeteren, en integratie te bevorderen. Hiernaast zien we in onze samenleving 

een toenemende discussie over ethische (integriteits)vraagstukken en een toenemende 

complexiteit van diverse vraagstukken. Juist bij de bespreking en oplossing van dit type 

vraagstukken kan een Toegepast Filosoof van betekenis zijn. 

 

Door het onderwijs dat de HTF verzorgt, wil zij bijdragen aan de bevordering van het 

algemeen maatschappelijk belang. Dit doet zij door (jonge) mensen op te leiden tot Toegepast 

Filosofen, dat wil zeggen: mensen die op een kritische manier kijken naar economie en 

duurzaamheid, die naden- ken over een andere manier van bestuur en governance, en die 

filosofische kennis combineren met kennis van cultuur en media. Of die via een baan in het 

onderwijs, als docent filosofie en/of burger- schap, dit gedachtegoed zelf aan jonge mensen 

doorgeven. 

 

De HTF wil studenten op hbo-niveau af laten studeren en conformeert zich aan de 

onderwijswet- en regelgeving op dit terrein (WHW). Hierbij is het streven de wet- en 

regelgeving zo ‘lean and mean’ mogelijk toe te passen en waar mogelijk bureaucratisering te 

voorkomen. De HTF biedt de mogelijkheid aan studenten om deelprogramma’s of losse 

modules te volgen. 

 

VISIE 

We verwachten dat in de (nabije) toekomst toegepaste filosofie een belangrijke plaats in de 
maatschappij verworven heeft, in de zin van dat meer mensen filosofisch geschoold zijn en 

filosofische vaardigheden positief gewaardeerd worden in veel beroepscontexten 

verondersteld worden. Conceptueel denken en morele oordeelsvorming zijn geïntegreerd in het 

maatschappelijke leven en zijn binnen elke beroepssector veel gevraagde competenties. Deze 

trend is momenteel in maatschappij en beroepenveld al duidelijk zichtbaar. 

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is de nieuwe norm voor bedrijven en organisaties. 

Daar- door is er in toenemende behoefte aan werknemers die opgeleid zijn in morele 

afwegingen en ana- lyses, en dus een moreel vocabulaire kannen hanteren. Binnen 

ondernemingen winnen thema’s als ‘rechtvaardigheid’, ‘diversiteit’, ‘privacy’ en 

‘duurzaamheid’ aan relevantie, waardoor van alle medewerkers een zekere filosofisch-ethische 

scholing verwacht wordt. HTF-afgestudeerden kunnen deze scholing goed voor hun rekening 

nemen en ook in andere ethisch-filosofische kwesties het voortouw nemen. Het voornemen 

om een professionele master te ontwikkelen vloeide voort uit deze maatschappelijke trend. De 

premasterfase is inmiddels van start gegaan in sept. 2021.  
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Binnen de media en in de culturele sector zijn nu reeds grote veranderingen gaande en die 

zullen in de nabij toekomst leiden tot een nieuw en deels onvoorspelbaar medialandschap. 

Duidelijk is wel dat digitale en sociale media een groter (journalistiek) belang zullen krijgen. 

HTF-afgestudeerden van de afstudeerrichting Toegepaste Filosofie die kiezen voor de leerlijn 

‘narratieve professionaliteit’ zijn opgeleid om op deze nieuwe ontwikkelingen in de media en 

culturele sector in te spelen en deze verder vorm te geven. 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 en opgenomen worden in curriculum, wat o.m. zal 

leiden tot eisen t.a.v. de opleiding van docenten die deze vakken geven. HTF-afgestudeerden 

van de afstudeerrichting Onderwijs zijn opgeleid om in de onderbouw de vakken Filosofie en 

Burgerschap te geven en ontvangen daarvoor een tweedegraads bevoegdheid. De start van het 

Kenniscentrum Bildung en Persoonsvorming in 2016 vloeit voort uit deze trend in het 

onderwijs. 

 

MISSIE 

Wij zijn een hogeschool die hooggekwalificeerd onderwijs op hbo-niveau aanbiedt op het 

gebied van Toegepaste Filosofie. Dat doen wij door enthousiaste, hoogopgeleide en ervaren 

docenten het onderwijs te laten verzorgen en hen zo min mogelijk - maar met in achtneming 

van de vigerende wet- en regelgeving inzake het hoger onderwijs - met bureaucratische regels 

voor de voeten te lopen. 

 

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. 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 perspectief. 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. 

 

We beschouwen het als onze missie om de HTF hét centrum voor Toegepaste Filosofie in 

Nederland te laten zijn en excellent (deeltijd)onderwijs te verzorgen. Een HTF-diploma dient 

garant te staan voor een degelijke en toekomstbestendige scholing. Toegepast Filosofen die 

afgestudeerd zijn aan de HTF, dienen gemakkelijk een interessante baan te vinden, waarin zij 

van betekenis kunnen zijn. 

 

TOEGANKELIJKHEID EN BEGELEIDING 

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. De kosten van een 

studie aan de HTF zijn vergelijkbaar met die van het gesubsidieerde hbo (en in geval van het 

versnelde traject zelfs lager). Verder stelt de HTF jaarlijks drie studiebeurzen beschikbaar voor 

gemotiveerde maar armlastige studenten. 

 

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 

contact kunnen opnemen met de mentoren van deze studenten. Studenten kunnen ook direct 

naar de mentor toestappen. Studenten die onverhoopt een achterstand oplopen of bepaalde 

vaardigheden nog niet goed onder de knie heb- ben, kunnen een beroep doen op individuele 

bijspijkertrajecten en extra lessen. Op deze manier biedt de HTF, naast kwalitatief goede 

colleges en studeerbare programma's, ook maatwerk voor individuele studenten. 
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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 werkcolleges 

en/of in studiegroepen uit te voeren projecten. 

 

Docenten die lesgeven bij de HTF zijn daarom minimaal masteropgeleid en beschikken over 

uitnemende didactische kwaliteiten. Ook beschikken zij over relevante ervaring in het 

werkveld waarvoor zij opleiden. Op basis van deze deskundigheid zijn zij in staat goede lessen 

te verzorgen en relevante kennis 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 be- heersen en docenten die de praktijkgerichte vakken verzorgen, dienen op een 

leidinggevend 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 

onderwijsverantwoordelijkheden. 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.  

 

 

 

“Onze tijd vraagt om een nieuw soort beroepsbeoefenaar: 

professionals die kunnen omgaan met onverwachte 

ontwikkelingen, complexiteit en morele dilemma’s.” 
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1.1 Activiteiten 
 

Met trots kunnen we melden dat de absolute prioriteiten in het jaarplan 2020/2021, te weten 

een goede doorontwikkeling van het pre-mastertraject Toegepaste Filosofie en een goede 

dooronwikkeling van de Vaardighedenlijn, zijn behaald. Helaas heeft de Corona-epidemie het 

onderwijs aan de HTF en verdere geplande activiteiten bemoeilijkt, hoewel er ook veel 

onderwijskundige ervaring is opgedaan met het aanbieden van onlineonderwijs. 

 

 

JAARPLAN 2020-2021 

 

 

 
1 implementatie Microsoft TEAMS en selectie applicaties 

1.1 formuleren Pakket van Eisen consultancy en applicaties 

1.2 voorselectie applicaties: oriënterende gesprekken een voorselectie 

1.3 risicoanalyse veiligheid, bescherming persoonsgegevens, bedrijfscontinuïteit/ support 

1.4 beperkte selectie (3) bespreken met gebruikersgroep studenten, docenten, adm. 

1.5 implementatiefase Microsoft Teams 

Behaald en nieuwe doelen voor 2022 vastgesteld.  
 

2 doorontwikkeling van de afstudeerrichting OW(Onderwijs) en TF (Toegepaste Filosofie)  

2.1 plan van aanpak 

2.2 implementatiefase  

        Behaald 

 

3 doorontwikkeling van de leerlijn Filosofische Vaardigheden 

3.1 plan van aanpak 

3.2 implementatiefase Behaald 
 

4 versterking van het beroepsprofiel van de Toegepast Filosoof in het algemeen en de 

beroepsprofielen van TF en OW in het bijzonder 

4.1 plan van aanpak 

4.2 implementatie  

        Behaald 
 

5 ontwikkeling van een aanbod op het gebied van Toegepaste Filosofie, Bildung, 

persoonsvorming en taalvaardigheid 

5.1 plan van aanpak 

5.2 implementatie 

Deels behaald. Blijft structureel onderdeel jaarplannen. 
    

6 ontwikkeling van een hbo-master Onderwijs (beleidsmaker onderwijs / eerstegraad 

bevoegdheid filosofie en burgerschap) 

6.1 plan van aanpak 

Deels behaald.Verder haalbaarheidsonderzoek en doorontwikkeling in het studiejaar 2022/2023 

 

7 ontwikkeling van een Associate Degree Toegepaste Filosofie (Bestuur, Economie en Duur- 

zaamheid) 

7.1 plan van aanpak 

Naar jaarplan 2021/2022 en 2022/2023 

 

8 verkenning van de mogelijkheden om een voltijdse variant aan te bieden (met name gericht 

op havo-abituriënten) 

8.1 plan van aanpak 

Naar jaarplan 2021/2022 en 2022/2023 
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9 beperkte vaste aanstelling van directie en een aantal kerndocenten (i.c. studiecoördinatoren) 

9.1 onderzoek kosten/baten/bedrijfsrisico’s en doorrekening t.b.v. dienstverbanden 2023  

        Behaald 

 

10 doorontwikkeling Phronèsis – tijdschrift voor Toegepaste Filosofie 

10.1 doelgroepbepaling 

10.2 ontwikkelen onlineplatvorm, website 

 

11 verbeteren debiteurenbeheer en incasso  

11.1 verbeteren proces WIK-meldingen, aanmaningen, incasso, gerechtelijke stappen 

11.2 afspraken procedure en taakverdeling Inkas Intermediair Tiel 

 

12 analyse financiële strategie en bedrijfsrisico’s 

12.1 hoge kwaliteit in relatie tot toegankelijkheid en hoogte collegegeld 

12.2 effect coronamaatregelen, budget studenten en onlineonderwijs op instroom 
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1.2 Realisatie 
 

In het jaar 2020/2021 zijn de volgende zaken gerealiseerd: 
  

1. implementatie Microsoft TEAMS en selectie applicaties 

 
In het studiejaar 2020 werd gebruik gemaakt van de leeromgeving Skills4u, ontwikkeld door de 
fa. Monsters & Co te Leiderdorp. Dit betrof een web-based platform met goede toets 
mogelijkheden en een gebruiksvriendelijke interface. De capaciteit van de website bleek echter 
wat te klein bij gebruik door een grote groep studenten tegelijkertijd, bijv. bij online toets 
momenten. Om die reden is besloten over te stappen op Microsoft Teams, met de mogelijkheid 
de look and feel van Skills4u mee te nemen. De aansluiting bij DUO werd in mei 2020 
gerealiseerd. Door een update van het systeem bij DUO werd eind 2020 het 
Levenlanglerenkrediet van HTF-studenten onverwacht gestopt. Meer hierover onder ‘ICT’ 
 

2. doorontwikkeling van de afstudeerrichting OW, BED en CM 
 

De afstudeerrichting Onderwijs (OW) werd in 2020-2021 verder ontwikkeld. Er werden 
zwaardere en meer didactisch gemotiveerder eisen de Stage en het Afstudeerprogramma 
gesteld en er kwam een zwaarder accent te liggen om burgerschapsonderwijs. Dat laatste werd 
door de vakgroep OW als een belangrijk ontwikkelpunt gezien, aangezien er in de Wet op het 
Voortgezet Onderwijs een nieuw wetsartikel ‘Actief burgerschap en sociale cohesie’ (artikel 
17) is opgesteld, dat per 1 augustus 2021 van kracht wordt (één jaar later dan gepland, 
vanwege corona).  
Ook de afstudeerrichtingen Bestuur, Economie en Duurzaamheid (BED) en Cultuur en Media 
(CM) werden in 2020-2021 door desbetreffende vakgroepen verder ontwikkeld. Besloten werd 
om het profiel van de Toegepast Filosoof te versterken door beide afstudeerrichtingen per 1 
augustus 2021 samen te voegen tot één afstudeerrichting Toegepaste Filosofie (TF). Het grote 
voordeel van deze samenvoeging is dat hierdoor veel helderder te communiceren is wat soort 
beroepsbeoefenaren de HTF aflevert, namelijk: toegepast filosofen (naast docenten filosofie en 
burgerschap) en niet een soort halfbakken bestuurskundigen, economen of journalisten. In de 
nieuwe studierichting TF is het voor studenten mogelijk om zich door middel van keuzevakken 
in het 3e jaar en door de keuze van stage- en afstudeeronderwerp, meer te profileren als 
normatieve professional (het vroegere BED) dan wel als narratieve professional (het vroegere 
CM). Bedoeling is de nieuwe afstudeerrichting per 1-9-2021 in te laten gaan in het 2e jaar en de 
afstudeerrichtingen BED en CM geleidelijk af te bouwen. 
 
 

3. doorontwikkeling van de leerlijn Filosofische Vaardigheden 
 

Gedurende het studiejaar 2020-2021 is er op initiatief van de directeur Onderwijs systematisch 
overleg met vakdocenten geweest over de implementatie van de vaardighedenlijn, zoals 
beschreven in de Vaardighedengids (uitgave van de HTF). Bedoeling is om de beschreven 
vaardigheden systematisch terug te laten komen bij de verschillende modules. Ook zal tijdens 
de studiebegeleidingsuren (SBU) structureel geoefend worden met de vaardigheden. Besloten 
wordt om te werken aan een nieuwe versie van de Vaardighedengids, met een uitbreiding en 
versterking van het hoofdstuk Conceptueel Denken, een uitbreiding van het hoofdstuk 
Schrijfvaardigheid, een verduidelijking van de hoofdstukken Leesvaardigheid en 
Onderzoeksvaardigheden, en de toevoeging van een nieuw hoofdstuk: Interview- en 
Adviesvaardigheden. De HTF-vaardigheden, zoals beschreven in de Vaardighedengids, zijn te 
beschouwen als een praktische vertaling van de algemene en beroepsspecifieke competenties 
van de HTF. 

 

4. versterking van het beroepsprofiel van de Toegepast Filosoof in het algemeen en de 

beroepsprofielen van TF en OW in het bijzonder 

  

Door de voorgenomen samenvoeging van de afstudeerrichtingen Bestuur, Economie en 
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Duurzaamheid (BED) en Cultuur en Media (CM) tot de nieuwe afstudeerrichting 

Toegepaste Filosofie wordt het beroepsprofiel van de door de HTF opgeleide 

beroepsbeoefenaar versterkt, namelijk: toegepast filosofen. Door deze samenvoeging kan 

e.e.a. veel helderder gecommuniceerd worden en wordt de foutieve indruk vermeden dat 

de HTF een soort halfbakken bestuurskundigen, economen of journalisten aflevert. Naast 

toegepast filosofen leidt de HTF ook docenten filosofie en burgerschap op. 
 
 

5. ontwikkeling van een aanbod op het gebied van Toegepaste Filosofie, Bildung, 

persoonsvorming en taalvaardigheid  

 

In 2020-2021 zijn plannen ontwikkeld om de binnen de HTF aanwezige deskundigheid en kennis op 

het gebied van toegepaste filosofie samen te brengen in een expertisecentrum en van hieruit 

vraaggestuurd (commerciële) diensten te verlenen op het gebied van toegepaste filosofie. Gebleken 

is dat in het bedrijfsleven, bij lokale en regionale overheden, en in het onderwijs behoefte bestaat aan 

deskundige begeleiding in de omgang met de vele ethische vragen waar vrijwel elke professional 

zich in de huidige tijd geregeld mee geconfronteerd ziet. 

Hiernaast wil de vakgroep Onderwijs van de HTF inspelen op het wetsartikel ‘Actief burgerschap en 

sociale cohesie’ dat per 1-8-2021 van kracht wordt en wat dit betekent voor het 

burgerschapsonderwijs van de toekomst. In het artikel worden duidelijke kwalitatieve eisen m.b.t. 

het burgerschapsonderwijs gesteld en in het regeerakkoord van het kabinet Rutte III staat expliciet 

dat dit onderwijs door ‘daartoe bevoegde docenten’ gegeven moet worden. De HTF leidt deze 

bevoegde docenten niet alleen op (de HTF mag tot nog toe als enige opleider een tweedegraads 

bevoegdheid burgerschap verstrekken), maar heeft zich in 2020-2021 beraden op een op docenten 

gericht aanbod, specifiek toegesneden op het verzorgen van burgerschapsonderwijs. 

 

  

6. ontwikkeling van een hbo-master Onderwijs (beleidsmaker onderwijs / eerstegraad 

bevoegdheid filosofie en burgerschap) 

 

Dit beleidsvoornemen is voorlopig op de lange baan geschoven. Gekozen is voor de 

ontwikkeling van permaster en hbo-master Toegepaste Filosofie. 

 

 

7. ontwikkeling van een Associate Degree Toegepaste Filosofie (Bestuur, Economie en 

Duurzaamheid)  

 

In 2020-2021 hebben er binnen de directie diverse overleggen plaatsgevonden over de 

mogelijkheid van de ontwikkeling van een Associate Degree-opleiding Toegepaste Filosofie. Deze 

verkorte hbo-opleiding dient een duidelijk(er) praktijkgericht profiel te hebben en aan te sluiten bij 

het mbo (bijv. bij opleidingen Zorg en Welzijn en/of Onderwijs). Het lijkt kansrijk om hierbij 

samenwerking te zoeken met een mbo-instelling in Utrecht (bijv. MBO-Utrecht of Midden-

Nederland), omdat het door deze samenwerking voor de desbetreffende mbo-instelling mogelijk is 

haar studenten een hbo-verdieping met een geaccrediteerd diploma aan te beiden. Wettelijk mag in 

zo’n samenwerkingsverband maximaal 50 procent van het onderwijs door de mbo-instelling 

verzorgd worden. Wat betreft de wettelijke kaders van zo’n gezamenlijk traject laat de HTF zich 

adviseren door de in onderwijs gespecialiseerde jurist Jochem Streefkerk (Den Haag). 
 

 

8. verkenning van de mogelijkheden om een voltijdse variant aan te bieden (met name gericht 

op havo-abituriënten) aanvullen  

 

Ook dit beleidsvoornemen is voorlopig op de lange baan geschoven. Wel biedt de samenwerking 

met een mbo-instelling in het kader van de ontwikkeling van een AD-traject (zie punt 7) wellicht 

mogelijkheden om (een deel van) het curriculum voltijds aan te bieden 

 

 
9. beperkte vaste aanstelling van directie en een aantal kerndocenten (i.c. studiecoördinatoren) 
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De directie is sinds 2021 voor een groter deel bezoldigd d.m.v uitbreiding van de aanstelling van 

de alg.directeur (24 uur/week) en een kleine arbeidsovereenkomst voor de dir. bedrijfsvoering (9m 

uur/week) sinds 2021.  

De studiecoördinatoren hebben vaste uren gekregen voor de coördinerende werkzaamheden, 

passend bij het functieprofiel.  

 

Daarnaast is in oktober 2021 een administratief medewerker aangesteld die 16 tot 24 uur per week 

werkzaamheden verricht. De vacature was uitnodigend geformuleerd voor belangstellenden die een 

afstand tot de arbeidsmarkt ervaren door een arbeidsbeperking of leeftijd. De geselecteerde 

kandidaat bleek qua uitstraling, visie en niveau uitstekend bij de HTF te passen. Met de geboden 

aanpassingen bleken er geen belemmeringen te worden ervaren t.a.v. de uitvoering van de 

werkzaamheden. Aanvullend zijn er administratief, - en supportmedewerkers werkzaam voor de 

HTF met een kleinere omvang, op 0-urenbasis. 

 

 

10. doorontwikkeling Phronèsis – tijdschrift voor Toegepaste Filosofie 

 

In het jaar 2020-2021 is er gewerkt aan een sterkere porfilering van het HTF-tijdschrift 

Phronèsis. De redactie werd uitgebreid met een redactiesecretaris en auteurs konden m.i.v. 

nummer 11 een vast bedrag voor een bijdrage declareren. De ondertitel van Phronèsis 

veranderde in ‘Vakblad voor Toegepaste Filosofie’ en het blad ging zich nog sterker dan 

voorheen richten op toegepast-filosofische (vaak ethische) vragen waar een filosofisch 

geschoolde professional zich in de huidige tijd met enige regelmaat mee geconfronteerd ziet. De 

doelstelling van het blad is het beroep van Toegepast Filosoof op de kaart te zetten en verder te 

ontwikkelen door de meerwaarde van een filosofisch perspectief in een professionele context te 

laten zien. Het blad verschijnt driemaal per jaar en is gratis voor HTF-studenten. Elk nummer 

bevat in ieder geval een interview met een in de beroepspraktijk werkzame toegepast filosoof.  

In de loop van 2020-2021 is gewerkt aan de bouw van een website, waarop de inhoud van de 

verschillende nummers van Phronèsis digitaal te lezen zijn en waarop desgewenst gereageerd 

kan worden. Besloten is om voor het onderhoud van de website een betaalde webredacteur aan te 

trekken. De website ging per 1 september 2021 in de lucht. www.phronesismagazine.nl 

 

 
 

 

11. verbeteren debiteurenbeheer en incasso  

 

Door een groeiende omvang van het aantal studenten neemt automatisch ook de omvang 

debiteurenbeheer toe en de daaraan verbonden hoeveel uitstaande incasso’s. In overleg met 

http://www.phronesismagazine.nl/
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Inkas Intermediair in Tiel hebben we goede procesafspraken kunnen maken t.a.v. o.a. WIK-

brieven, aanmaningen, incasso en waar nodig evt. gerechtelijke stappen. Een belangrijk doel, 

naast het beperken van bedrijfsrisico’s, is bovenal een goede gezamenlijke visie op 

betalingsproblematiek: de relatie met de client staat voorop, we willen toegankelijk zijn wat 

betreft het vinden van oplossingen en het maken van betalingsafspraken om escalatie en 

schuldenproblematiek zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel te beperken.  

 

 

12.  analyse financiële strategie en bedrijfsrisico’s 

 

De coronamaatregelen hebben, in tegenstelling tot de verwachtingen vooraf, niet geleid tot een 

teruggang in aanmeldingen 2020/2021 en 2021/2022, waardoor de instroom zeer naar 

tevredenheid was in beide studiejaren. De erkenning van de HTF als RPHO heeft een 
zichtbaar effect op de instroom sinds sept. 2020, zie tabel instroom. Besloten is het instaptarief 

na accreditatie van de bachelor te verhogen van € 2850,00 naar € 3200,00 (waarna een 

jaarlijkse indexering van max. 5 % zal plaatsvinden).  

 
De HTF heeft gekozen voor een laag instaptarief (€3200,00) voor de premaster toegepaste 

filosofie cohort 2021, om studenten te stimuleren deel te nemen aan de nog niet 

geaccrediteerde nieuwe opleiding. De studenten zijn akkoord gegaan met het volgen van dit 

traject zonder de garantie op accreditatie. Zodra de accreditatie met positief gevolg is afgerond 

(de aanvraag wordt in het studiejaar 2021/2022 ingediend), zal de opleiding tegen een hoger 

tarief worden aangeboden. Het instellingstarief (collegegeld) voor de opleiding is tot de 

afronding van het accreditatietraject vastgesteld op een uitzonderlijk laag bedrag zonder 

winstmarge, te financieren vanuit collegegeld en waar nodig uit de opgenomen reservering 

(pre)master. Het is gelukt voldoende instroom te genereren om de premasterfase van start te 

laten gaan.  

 

 

1.3 In- en uitstroom 

 
DOEL 

De HTF streeft ernaar om binnen vijf jaar na accreditatie 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. 

 

EFFECT ACCREDITATIE 

Op te merken valt dat de instroom in grote mate beïnvloed is door het verkrijgen van 

accreditatie als Hbo-instelling. Dit is zichtbaar in de instroom van het studiejaar 2020/2021, zie 

tabel. 

De instroomcijfers waren uitstekend te noemen voor het studiejaar 2020/2021. Naast 

belangstellenden voor de hele beroepsopleiding waren er ook veel belangstellenden die 

Toegepaste Filosofie een uitstekende basis vinden voor een vervolgstudie aan een universiteit 

en om die reden een formele propedeuse willen behalen. Bij aanvang van het studiejaar 

2020/2021 was accreditatie van de bacheloropleiding gerealiseerd en bestond de mogelijkheid 

een levenlanglerenkrediet of lerarenbeurs aan te vragen bij DUO. Hier is veel gebruik van 

gemaakt.  

 

INSTROOM 

De instroomcijfers bleven, na een forse groei in 2015, vrijwel stabiel in 2016, 2017, 2018 en 

2019. Het verkrijgen van de accreditatie en status RPHO maakte dat de instroom 2020 bijna is 
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verdubbeld t.o.v. de instroom 2019, ondanks het feit dat de status pas op 8 mei 2020 door 

DUO konden worden opgenomen in het croho-register. De prognose dat accreditatie een groot 

effect zou hebben op het aantal instromers bleek dus gegrond en hiermee de 

langetermijnprognose adequaat. 

UITVAL 

Een substantieel deel (30%) van de studenten kiezen in 2020/2021 voor het volgen van de Ba- 

siskwalificatie Filosofie (of losse modules) als brede basis, zonder de gehele beroepsopleiding 

te willen volgen. Vanuit diplomarendement gedacht, vallen zij af, maar in feite ronden zij hun 

studie op het gekozen niveau af. Van de ca. 50% deelnemende studenten in het eerste jaar die 

niet doorstromen naar het tweede jaar is in ca. 32% sprake van niet geplande uitval. Dit 

percentage ligt iets hoger dan in 2019/2020. Redenen die hiervoor zijn benoemd, naast de 

gebruikelijke redenen tot uitschrijving, zijn oa. (gedeeltelijk)verlies van inkomen door 

coronamaatregelen en fysieke of mentale klachten, gerelateerd aan coronamaatregelen, onder 

de noemer ‘ziekte’ vermeld bij uitschrijving. 

 

Van studenten die de intentie hebben de hele beroepsopleiding te volgen maar vroegtijdig uit- 

vallen is onderstaande inventarisatie van toepassing. 

 
De belangrijkste oorzaken van voortijdig uitval zijn: 

 

■ ziekte of zwangerschap (38%), 

■ te hoge werkdruk door omstandigheden werk of thuis (17%) 

■ studie voldoet niet aan verwachtingen (4%) 

■ niveau te hoog/ te laag (7%) 

■ financieringsprobleem (20%) 

■ motivatieproblemen (13 %) 

■ overige (1%) 

 
Een aantal opvallende ontwikkelingen w.b. uitstroom, ten opzichte van voorgaande jaren: 

 

Het was merkbaar in 2020/2021 dat de lockdown effect had/heeft op de financiële draagkracht 

van studenten. Door verlies van werk en/of opdrachten (ZZP’ers) was de financiering, of 

onzekerheid op dit vlak, in enkele gevallen een reden voor een studiepauze of uitschrijving. 

De HTF heeft in dergelijke situaties maatwerkregelingen getroffen w.b. 

betalingsmogelijkheden: verspreid over een langere periode en in een enkel geval gedeeltelijke 

vrijstelling van betaling. Enkele (tijdelijke) uitschrijvingen kunnen als studiepauze worden 

gezien aangezien de studenten gemotiveerd zijn af te studeren zodra het weer financieel 

haalbaar is. 
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ALUMNI 

De alumni hebben zich in 2019 verenigd in een alumnivereniging. Het doel is: de toepassing 

van de opgedane kennis en vaardigheden in de dagelijkse praktijk met elkaar te bespreken en 

elkaar te in- spireren en adviseren. Actuele kwesties worden besproken en vanuit de opgedane 

beroepservaring als toegepast filosoof worden adviezen gegeven aan de directie van de HTF 

t.a.v. de inhoud van de opleiding. De HTF juicht de ontwikkeling van de alumnivereniging toe 

en faciliteert bijeenkomsten en activiteiten. Alumni worden betrokken bij de open dagen en 

symposia van de HTF. In het studiejaar 2021-2022 zullen de alumni een prominente plaats 

krijgen in het te ontwikkelen symposium over het werk van de toegepast filosoof.  

 

 

1.4 Onderwijs in corona-tijd 
 

Maatregelen 

Het HTF-beleid met betrekking tot de coronamaatregelen was volgend aan de richtlijnen zoals 

die door Rijksoverheid voor het hbo werden afgegeven. Dat geldt zowel voor de maatregelen 

voor studenten als voor docenten (o.a. de anderhalve meter-maatregel en het dragen van 

mond-neuskapjes). Er gold een tijd een maximale groepsgrootte van 75 studenten per 
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zelfstandige ruimte. Voor tentamens en examens golden toen uitzonderingen. Studenten is 

herhaaldelijk gewezen op het advies om uit voorzorg en bij klachten zelftesten te gebruiken en 

bij een positieve uitslag thuis te blijven. 

 

Ventilatie  

Daar waar mogelijk was, is extra aandacht gegeven aan ventilatie, meestal door het open 

zetten van ramen. In een enkel geval is het luchtbehandelingssystemen ingeschakeld.  

 

Handhaving 

In de meeste gevallen hebben studenten en docenten zich gehouden aan de afgesproken regels. 

Daar waar nodig zijn studenten en docenten gewezen op de maatregelen. Via de vaste HTF-

organen (website, Teams) is uitgebreid gecommuniceerd over de maatregelen.  

 

Online-onderwijs 

Gedurende een periode van ongeveer 14 maanden heeft de HTF hybride-onderwijs 

aangeboden. Daar waar de lessen fysiek doorgang konden vinden, konden thuiszitters via 
Teams een livestream van de colleges volgen. De colleges werden tevens opgenomen en - 

eventueel samen met de gebruikte PowerPoint-presentatie op Teams geplaatst, zodat ook op 

een later moment het college gevolgd kon worden. De studenten hebben veelvuldig 

gebruikgemaakt van deze voorzieningen.  

 

Monitoring effecten corona-maatregelen 

De HTF heeft onderzocht welke effecten de corona-maatregelen op de kwaliteit van het 

onderwijs hebben uitgeoefend. Hoewel de online-lessen niet de interactie kennen zoals bij 

fysieke lessen, waren studenten en docenten tevreden over de kwaliteit van de lessen. Bij 

vergelijking van de tentamenresultaten van afgelopen periodes met die van eerdere jaren zijn 

geen grote verschillen geconstateerd. Eén van de acties die preventief is genomen, is dat de 

herkansingen verruimd zijn. Er zijn aanzienlijk meer herkansingsmomenten ingevoerd. De 

studentenmentoren is gevraagd attent te zijn op studenten die een achterstand oplopen of extra 

zorg en ondersteuning nodig hebben. In het vakgroepoverleg zijn de resultaten van de 

monitoring besproken. Verder is in de (standaard) evaluatie extra aandacht gegeven aan 

mogelijke klachten van studenten over de corona-maatregelen. Eén van de reacties betrof de 

communicatie met de thuiszitters tijdens de online-lessen. Die werd vaak als moeizaam 

ervaren. 

 

Welbevinden studenten 

Uit dezelfde (standaard) evaluaties is niet gebleken dat het welbevinden van de studenten 

achterbleef bij eerdere jaren. Wel hebben studenten en docenten regelmatig aangegeven de 

corona-maatregelen zwaar te vinden. Met name de lange duur viel velen zwaar. Ook bleek er 

sprake van verslechterde financiële posities van studenten. 

 

Als tegemoetkoming en motivatieprikkel werden aan studenten extra online mini-symposia 

aangeboden en online studiebegeleiding geboden. 
 

 

 

1.5  Sociale Veiligheid 
 

Factsheet Sociale veiligheid in het hoger onderwijs feb. 2022 en een terugblik op het 

collegejaar 2020-2021 

De factsheet Sociale veiligheid in het hoger onderwijs geeft cijfers over de mate waarin 

studenten in het hoger onderwijs vinden dat het leerklimaat binnen hun opleiding veilig is. Dat 

wil zeggen: een omgeving waarin studenten gelijk behandeld worden, waar studenten weten 

waar ze incidenten kunnen melden, en waar ze vertrouwen hebben in de onafhankelijkheid van 



17 

 

 

 

de klachtenprocedure.  

De HTF heeft vooralsnog geen kwantitatief onderzoek gedaan om de uitkomsten van de 

factsheet te vergelijken met de uitkomsten van het recente onderzoek. Het klimaat en de 

meldingen bij de HTF hebben dan ook nog geen aanleiding gegeven tot zorg. Het contact 

tussen studenten, docenten, coördinatoren en directie wordt als zeer laagdrempelig ervaren, zie 

ook de bevindingen van de NVAO (TNO Bachelor). Studenten uiten tot op heden problemen 

en klachten direct bij de betrokkene of bij de directie, met als gevolg dat de 

klachtencommissie tot op heden geen enkele formele klacht heeft ontvangen sinds de start in 

2014. De HTF nodigt de student en docent proactief uit tot het geven van kritische noten en 

aanbevelingen middels vak evaluaties en klankbordgroepen (cyclische evaluatie met studenten 

uit alle cohorten en opleidingen). De HTF beschikt sinds oprichting over een 

klachtencommissie, waartoe studenten en docenten zich kunnen wenden wanneer er een 

drempel bestaat tot het uiten van een klacht direct aan de betrokkene of wanneer de klacht in 

de ogen van de klager onvoldoende is afgehandeld door de betrokkenen of directie. Indien 

gewenst kan de student aansluitend bezwaren voorleggen aan De Geschillencommissie in Den 

Haag, wanneer met hulp van de interne klachtencommissie de klacht niet naar tevredenheid is 

afgehandeld. De procedures zijn op de website, alg.voorwaarden en in het studentvolgsysteem 

gepubliceerd en er wordt aandacht besteed aan de procedures tijdens de 

introductiebijeenkomsten. 

Ondanks het feit dat er geen formele klachten zijn ingediend tussen 2014 t/m 2021, neemt de 

HTF het thema sociale veiligheid serieus. Uit de factsheet blijkt dat een kwart van de 

studenten geen actie onderneemt bij situaties en incidenten rond ongewenst gedrag door 

medestudenten of medewerkers en zo onder de radar blijft van schoolbesturen. De HTF wil 

dan ook voorkomen dat onveilige situaties onbesproken blijven doordat studenten de stap naar 

een klachtencommissie te groot vinden of doordat men te voorzichtig is met kritiek door de 

directe werk, of - leerrelatie, hetgeen een risico kan zijn binnen een kleine organisatie als de 

HTF met een zeer grote onderlinge betrokkenheid.  

 

De HTF is voornemens in het eerste kwartaal 2022 een geschoolde vertrouwenspersoon aan te 

stellen, naast de interne klachtencommissie, om over lastige situaties of bijna-klachten in 

gesprek te gaan. We hopen hiermee een extra ‘thermometer’ aan de organisatie toe te voegen 

en verzekerd te zijn van een oplettende functionaris die ons kan wijzen op situaties en/of 

risico’s die niet formeel als klacht worden gemeld. 

 

 

 

 
 

“Iemand die Kwaliteit waarneemt en ervaart in zijn werk, is 

iemand wiens werk hem ter harte gaat. Wanneer iemand 

gegrepen is door wat hij ziet en doet, kun je er zeker van zijn 

dat hij bepaalde Kwaliteitskenmerken in zich heeft.” 

 
[Uit: Robert M.Pirsig, Zen en de kunst van het motoronderhoud, p. 246] 
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2 Toekomstperspectieven en continuïteit 

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 

vaardigheden positief gewaardeerd worden (dit is een trend die momenteel al is ingezet). 

Discursief denken en morele oordeelsvorming raken steeds verder geïntegreerd in het 

maatschappelijke leven en worden binnen elke beroepssector steeds meer gevraagde 

competenties. 

 

TRENDS 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt steeds meer het ‘nieuwe normaal’ 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 ondernemingen winnen thema’s als ‘rechtvaardigheid’ en 

‘duurzaamheid’ aan relevantie, waardoor van alle medewerkers een zekere filosofisch-ethische 

scholing verwacht wordt. Binnen de journalistiek zijn nu reeds grote veranderingen gaande en 
die zullen in de nabij toekomst leiden tot een nieuw en deels onvoorspelbaar medialandschap. 

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 worden verplichtender voorgeschreven in zowel het primair, voortgezet 

als middelbaar beroepsonderwijs. Scholen moet Burgerschap op een of andere manier onderdeel 

maken van het curriculum, wat o.m. zal leiden tot eisen t.a.v. de opleiding van docenten die deze 

vakken geven. 
 

COMPLEXITEIT 

Onze samenleving wordt ingewikkelder en de maatschappelijke vraagstukken worden steeds 

complexer. De grote thema’s van vandaag - de spanning tussen vrijheid en verbinding in onze 

neoliberale samenleving, fundamentalisme, veiligheid, de opwarming van de aarde, de 

milieuproblematiek en migratie - hangen nauw met elkaar samen en lijken niet langer via 

louter instrumenteel-rationele weg op te lossen. De complexiteitsreductie loopt vast. Dit 

gegeven stelt hoge, nieuwe en ook steeds veranderende eisen aan het bestuur van publieke en 

private organisaties. Opvoeding en onderwijs, organisaties en zorg zijn op zoek naar nieuwe 

vormingsmogelijkheden. Onze tijd vraagt om een nieuw soort beroepsbeoefenaar: 

professionals die kunnen omgaan met onverwachte ontwikkelingen, complexiteit en morele 

dilemma’s. Vereist worden een nieuwe houding en vaardigheden waar- over je juist als 

Toegepast Filosoof beschikt. 

 

AUTOMATISERING 

Steeds meer ongeschoold werk en beroepen op mbo-niveau zullen worden overgenomen door 

automatisering en robots. Wat blijft bestaan en zal toenemen, is de behoefte aan mensen die 
‘out of the box’ kunnen denken en een ‘helikopterview’ kunnen ontwikkelen in een wereld vol 

‘denkende machines’. Dat zijn bij uitstek filosofische vaardigheden. Werknemers worden 

geacht conceptuele en waardegerichte analyses 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. De HTF spant zich in om toegankelijk te zijn voor mbo’ers 

en te investeren in studiebegeleiding, waar nodig om ze een kans te geven op een functie waar 

denkvaardigheid vereist is. 

 

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. 

 

PERSPECTIEF 

De gedroomde positie van de HTF binnen bovenstaande trends: de HTF is hét centrum voor 
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Toegepaste Filosofie in Nederland en verzorgt excellent (deeltijd)onderwijs. Een HTF-

diploma staat garant voor een degelijke en toekomstbestendige scholing. Toegepast Filosofen 

die afgestudeerd zijn aan de HTF, vinden gemakkelijk een interessante baan, en laten zien hoe 

waardevol en zinvol een filosofisch perspectief kan zijn in de praktijk.  

 

TOEGEVOEGDE WAARDE 

HTF-afgestudeerden aan de studierichtingen 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 Cultuur & Media zijn opgeleid om op nieuwe 

ontwikkelingen in de sector in te spelen en deze verder vorm te geven, onder meer in 

combinatie met de programmering van evenementen en festivals. Door de afstudeerrichtingen 

CM en BED te gaan samenvoegen biedt de HTF een breed fundament op al deze vlakken. 

Studenten kunnen zich middels keuzevakken, stage en afstuderen toeleggen op een profiel als 

zgn. normatief,- dan wel narratief professional. 

HTF-afgestudeerden van de afstudeerrichting Onderwijs zijn opgeleid om in de onderbouw de 
vakken Filosofie, Burgerschap en Bilding te geven. De HTF biedt tevens de enige 

docentopleiding in Nederland aan waar een tweedegraadsbevoegdheid Filosofie en 

Burgerschap kan worden behaald.  

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! 

 

Het bestaansrecht van de HTF is versterkt door het verkrijgen van de status RPHO. Tot dit 

moment werd een zgn. tweesporenbeleid ingezet, gericht op de kwaliteit van het 

beroepsonderwijs enerzijds en het bieden van een breed onderwijsaanbod voor 

belangstellenden en professionals (zonder ambitie voor het behalen van een erkend diploma) 

anderzijds. Binnen de laatste doelgroep is het verkrijgen van een stevige concurrentiepositie 

binnen het al bestaande aanbod een uitdaging. Nu de HTF en erkende Hogeschool is wordt 

primair ingezet op het ontwikkelen en uitbreiden van de erkende beroepsopleidingen. 

 

 

 

2.1 Geplande activiteiten 

De HTF agendeert de volgende activiteiten in het jaarplan van het studiejaar 2021/2022: 

 

a. doorontwikkeling (Pre)master Toegepaste Filosofie met als streven: indienen 

accreditatdossier TNO einde studiejaar 2021/2022. 

b. uitbouwen van de digitale variant (met webredactie) van Phronèsis-vakblad voor 

Toegepaste Filosofie; inzet t.b.v. marketing; 

c. doorontwikkelen samenwerking met Mbo Utrecht betreffende een mogelijk AD-traject 

d. bestendigen relatie verhuurder Mbo-Utrecht  

e. consolidatie van de digitale leeromgeving met focus op gebruikersgemak en ondersteuning 

f. implementatie plagiaatscanner en cijferregistratie in de Microsoft-omgeving 

g. hervatten van evenementen en activiteiten op locatie om de samenwerking en dialoog te 

bevorderen na een periode van maatregelen en lockdown; 

h. Besluitvorming over het continueren van online-toetsing, online overleg, etc. 

i. Vergroten netwerk t.b.v. bekendheid, marketing.  

j. Inventarisatie behoefte gesprekspartner/vertrouwenspersoon, naast de bestaande 

evaluatiecycli, gesprekslijnen en klachtenregeling. 
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3 Organisatie 
 

Naam van de instelling 

HTF Hogeschool Voor 

Toegepaste Filosofie 

 

Statutair gevestigd 

Hogeschool voor 

Toegepaste Filosofie 

(HTF) B.V. 

Akelei 2 4007TA Tiel 

 

Leslocatie 

Daltonlaan 200 en 500 – 

3584 BK Utrecht 

 

Kamer van Koophandel 

Midden-Gelderland 

64242935

Registratie 

Naam opleiding: B Toegepast Filosoof 

Studie code (croho): 35528 

Brin code: 31PT Vorm: DT (deeltijd) 

Nieuwe geregistreerde opleiding per 01-05- 

2020 

 

Keurmerken 

NVAO geaccrediteerd NRTO-keurmerk 

CRKBO-geregistreerd Erkend leerbedrijf 

SBB 
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3.1 Bestuur 

SAMENSTELLING INSTELLINGSBESTUUR 

Dr. Jelle de Boer, directeur Onderwijs tot 1 sept. 2021 

Paul Teule MA, directeur Onderwijs vanaf 1 aug. 2021 

Marjan Hengeveld, directeur Bedrijfsvoering  

Drs. Martin Slagter, algemeen directeur 

 

De directie wordt benoemd door de aandeelhoudersvergadering. 

 

Paul Teule verricht zijn werkzaamheden als ZZP’er. 

Marjan Hengeveld verricht vanaf februari 2021 haar werkzaamheden bezoldigd (9 uur per 

week). Meerwerk onbezoldigd.  

Martin Slagter is in vaste dienst vanaf september 2020 voor 0,4 fte in dienst en vanaf januari 
2021 voor 0,6 fte. Meerwerk onbezoldigd. 

 
BEZOLDIGING 

De oprichters Martin Slagter en Marjan Hengeveld hebben ervoor gekozen vanaf 2014 

grotendeels onbezoldigd te starten met het opzetten van de HTF, om investering t.b.v. het 

verwerven van accreditatie mogelijk te maken, zonder langdurige leningen aan te hoeven gaan 

in de opstartfase. Vanaf 2019 zijn we geleidelijk begonnen de directieleden te bezoldigen. De 

financiële continuïteit t.a.v. de bestuursfuncties is geborgd middels een garantstelling. 

 
FUNCTIONEEL ORGANOGRAM 2020-2021 

 

 

Functie    Taakgebieden 

 

Algemeen directeur  Eindverantwoordelijk onderwijs en financiën   

Directeur Bedrijfsvoering  Financieel, Marketing/PR, HRM, ICT, Huisvesting 

Directeur Onderwijs  Basiskwalificatie en filosofische inhoud, afstemming op 

beroepenveld  

Studiecoördinatoren  Toegepaste Filosofie | coördineren beroepsgerichte modules * 

Onderwijs | coördineren beroepsgerichte modules *  

Propedeuse | coördineren modules en studiebegeleiding *

  

*) zorgt voor afstemming binnen de vakgroep en met de werkveldcommissie (zie ook functieprofiel) 

 

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 

Werkveldcommissie Vertegenwoordigers van de beroepenvelden waar de HTF voor 

opleidt; overleggen geregeld met de desbetreffende 

studiecoördinator  

Beoordeling en advies t.b.v. arbeidsrelevantie programma’s, 
beroepsspecifieke competenties en vaardigheden in relatie tot het 

curriculum 

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

Bemiddelende rol bij klachten en formele geschillen via 

klachtencommissie en brancheorganisatie NRTO 
Aandeelhoudersvergadering  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  Vergadering van directieleden. Ontwikkelen, vaststellen, 

implementeren en evalueren strategisch beleid t.a.v. onderwijs, 

bedrijfsvoering en kwaliteit. Uitvoering conform het 

directiereglement. 

 

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 organisatie.  

 

 
 

3.2 Werknemers 
 

DOCENTENTEAM 

Bij de HTF zijn in 2020/2021 26 docenten werkzaam waarvan een deel coördinerende taken 

uitvoert. Daarnaast is er administratieve ondersteuning t.b.v. de invoer van inschrijfgegevens, 

financiële administratie, het beheer van de digitale leeromgeving en support, de DUO-

administratie, alsmede de cijferadministratie en archivering.  

 
De directie is sinds 2021 voor een groter deel bezoldigd d.m.v uitbreiding van de aanstelling 
van de alg.directeur (24 uur/week) en een kleine arbeidsovereenkomst voor de dir. 
bedrijfsvoering (9m uur/week) sinds 2021.  
 
De studiecoördinatoren hebben vaste uren gekregen voor de coördinerende werkzaamheden, 
passend bij het functieprofiel.  
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Daarnaast is in oktober 2021 een administratief medewerker aangesteld die 16 tot 24 uur per 
week werkzaamheden verricht. De vacature was uitnodigend geformuleerd voor 
belangstellenden die een afstand tot de arbeidsmarkt ervaren door een arbeidsbeperking of 
leeftijd. De geselecteerde kandidaat bleek qua uitstraling, visie en niveau uitstekend bij de 
HTF te passen. Met de geboden aanpassingen bleken er geen belemmeringen te worden 
ervaren t.a.v. de uitvoering van de werkzaamheden. Aanvullend zijn er administratief, - en 
supportmedewerkers werkzaam voor de HTF met een kleinere omvang, op 0-urenbasis. 
 

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 

opdrachtovereenkomst. Hoewel het verloop onder de docenten laag is, wil de directie docenten 

van het eerste uur en kerndocenten sterker aan de HTF binden, door een aantal van deze 

docenten op termijn in dienst te nemen (beperkte vaste aanstelling) indien gewenst. Hiernaast 

werken bij de HTF een aantal junior-docenten (allen 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 maatregelen een belangrijke borging hebben 

aangebracht, waarmee de kwaliteit van de docenten (en derhalve de opleiding) ook in de 

toekomst gerealiseerd zal blijven. 

 

OPBOUW PERSONEELSBESTAND 

De oudste docent is 71 jaar, de jongste 28 jaar. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 45 jaar. Het 

aantal vrouwelijke en mannelijke docenten is ongeveer aan elkaar gelijk. 

Alle docenten en docent-assistenten zijn ten minste master-opgeleid. Eén docent-assistenten is 

bijna afgestudeerd en werkt onder supervisie. Drie docenten zijn hoogleraar en drie zijn 

gepromoveerd. De docenten die richtingspecifieke vakken verzorgen, beschikken over actuele 

en relevante ervaring in het desbetreffende werkveld. 

 
OVEREENKOMSTEN 

Medewerkers van de HTF werken op basis van een opdrachtovereenkomst met vrije 

vervanging. Er is bij de opstart van de HTF in 2014 voor gekozen om geen werknemers in 

vaste dienst te nemen voordat duidelijk is welke langetermijnstrategie zal worden ingezet, 

afhankelijk van het al dan niet behalen van de accreditatie (NVAO) en de status Rechtspersoon 

Hoger Onderwijs. Dit gegeven is maatgevend voor de financiële en strategische positie van de 

HTF. Inmiddels is deze positie stabiel en is een vaste aanstelling bespreekbaar bij inzet meer 

dan 8uur/week. Docenten geven nu vooralsnog de voorkeur aan opdrachtovereenkomsten. 

Bijzondere expertise, zo- als risicoanalisten, adviseurs accreditatie, jurist/notaris of accountant 

worden eveneens extern ingehuurd. 

 

 

 

 

3.3 Huisvesting 

 
De HTF verzorgt haar onderwijs in goed toegeruste locaties, die beschikken over passende 

voorzieningen, veelal op een locatie van een gesubsidieerde mbo- of hbo-instelling. Het 

onderwijs wordt in het studiejaar 2020-2021 verzorgd op de locaties van MBO Utrecht aan de 

Daltonlaan in Utrecht: Daltonlaan 200, 300 en 500. Deze locaties zijn uitstekend bereikbaar 

zowel met het openbaar vervoer als met de eigen auto (er is voldoende gratis bij de 

gebouwen). De locaties beschikken over verschillende typen lokalen, waarin alle werkvormen 

kunnen worden toegepast en eigentijdse, alsmede hoogwaardige ICT-voorzieningen (wifi, 

smartboards). Verder beschikken de lokalen over kantinevoorzieningen en werkplekken waar 

studenten zelfstandig kunnen werken. De samenwerking met MBO Utrecht verloopt goed: een 

vaste contactpersoon is goed bereikbaar en de service door de aanwezige conciërges wordt 
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door alle betrokkenen als uitstekend ervaren. 

 

Er is gekozen voor een gebruikersovereenkomst 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) en uitsluitend gerealiseerd 

gebruik wordt in rekening gebracht. In de covidperiode is te meer gebleken dat dit een veilige 

werkwijze is. Tijdens de lockdown kwam het grootste deel van de huurkosten te vervallen. 
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3.4   ICT 
 

In sept. 2020 is de HTF gestart met het aanbieden van een nieuw LMS: Skills4U 
Externe expertise t.a.v. het formulieren van het Pakket van Eisen en risicoanalyse van het aanbod 

van de geselecteerde partner Skill4U te Leiderdorp werd ingehuurd bij Justin Bakker, firma Just4U 

systeembeheer te Emmen.  
 

De samenwerking met eigenaar en beheerder de heer Pieter Monster van Skills4u verliep 

voorspoedig. Het implementatieproces was tijdig afgerond en in sept. 2020 werd de overstap 

gemaakt van Onderwijsonline naar Skills4U. Gedurende het studiejaar 2020/2021 worden de 

mogelijkheden onderzocht t.b.v. aansluiting op het inschrijf, - en betalingsproces 

(administratiepakket). 

Voor het onlineonderwijs werd gebruik gemaakt van Zoom. De gratis licenties zijn uitgebreid 

tot een uitgebreider dienstenpakket met uitgebreidere leveringsvoorwaarden en AGV-
garanties. 

 
Skills4U is een web-based platform met goede toets mogelijkheden en een gebruiksvriendelijke 
interface. De capaciteit van de website bleek echter wat te klein bij gebruik door een grote groep 
studenten tegelijkertijd, bijv. bij online toets momenten. Om die reden is besloten over te stappen 
op Microsoft Teams, met de mogelijkheid de look and feel van Skills4u mee te nemen. Deze 
overweging en de mogelijke begeleiding door Pieter Monster als consultant was al als optie 
vastgelegd bij de inrichting van Skills4U. Op 1 aug. 2021 is Teams als platvorm succesvol 
gelanceerd.  
Het gebruik werd gefaciliteerd door een toegankelijke supportafdelingen van de HTF en verliep 
relatief probleemloos. De omgeving wordt als gebruiksvriendelijk ervaren. 
Verkennende gesprekken met Canvas, Grades, Turnitin hebben plaatsgevonden. De definitieve 
selectie van de aanvullende applicaties vindt in 2022 plaats.  
 
De aansluiting bij DUO, na het verkrijgen van de croho-status heeft drie maanden in beslag 
genomen. Op 8 mei was de HTF zichtbaar als geregistreerde onderwijsaanbieder en konden 
kredieten worden aangevraagd. Door en wijziging in het systeem van DUO werden de uitkering 
van kredieten onverwacht stopgezet eind 2020. Studenten moesten hun aanvraag opnieuw 
indienen, maar kregen de kredieten wel met terugwerkende kracht uitgekeerd. De DUO-
administratie van de HTF heeft hierbij support verleend aan de studenten. In februari 2022 werd 
het probleem door DUO definitief opgelost. De HTF heeft besloten in deze periode geen 
vorderingen te laten uitgaan richting studenten die aangewezen waren op een 
Levenlanglerenkrediet of Lerarenbeurs. 
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3.5 Communicatie en relaties 

INTERN 

Een groot deel van de interne communicatie met collega’s vindt plaats middels de vaste 

overlegvormen, zoals beschreven onder Organisatie. Daarnaast wordt de toegankelijkheid tot 

de directieleden en tot elkaar als zeer laagdrempelig ervaren.  

Communicatie met studenten vindt plaats d.m.v. persoonlijk contact met directie, 

coördinatoren en de studiebegeleiders. Het contact wordt eveneens als laagdrempelig ervaren. 

Informatiemateriaal en mededelingen worden op Skills4u gepubliceerd. De directeur 

Onderwijs communiceert met de studenten over de inhoud en vorm van de opleiding 

(Klankbordgroepevaluatie). De directie bespreekt intern de uitkomsten van de Klankbordgroep 

en communiceert de verbeterpunten met de studenten via Skills4u en vanaf sept. 2021 via 

Microsoft Teams. 

 

De studenten uit de diverse cohorten hebben op verschillende avonden les. Het onderlinge 

contact wordt gefaciliteerd door contact tijdens de voorbereiding van, en deelname aan de 

tweejaarlijkse HTF-symposia, deelname aan de debatgroep en aanwezigheid tijdens de 

informele studentenborrels. Tijdens de lockdownperiodes werden online mini-symposia 

aangeboden aan de studenten. 

 

Het collegiaal contact wordt versterkt door twee keer per jaar een informele bijeenkomst te 

organiseren (etentje), in combinatie met een overleg over het filosofisch curriculum en/of een 

presentatie door een docent over de werkzaamheden als Toegepast Filosoof in de 

beroepspraktijk hieraan voorafgaand. Helaas lukt dit in het studiejaar 2020-2021 slechts één 

keer vanwege de coronamaatregelen.  

 

De coronacrisis belemmerde het laagdrempelige contact ‘ín de wandelgangen’ en tijdens de 

evenementen, met zowel collegae als studenten. D.m.v. extra studiebegeleiding, 

feedbackmomenten en vragenuurtjes online werd getracht het onderling contact zo 

toegankelijk en laagdrempelig moge- lijk te houden. 

 

EXTERN 

Als extern online communicatiemiddel wordt de website 

www.hogeschoolvoortoegepastefilosofie.nl ingezet, naast nieuwsbrieven, de sociale media 

Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Er wordt geadverteerd via Google, LinkedIn, 

Instagram en Facebook om de HTF als onderwijsinstelling zichtbaar te maken en te promoten. 

I.v.m. de lockdownperiode heeft geen promotie via evenementen plaatsgevonden 

(Studiekeuzebeurs, decanenbeurs). 

Onderstaande activiteiten zijn eveneens platforms om te communiceren over toegepaste 

filosofie in het algemeen en de HTF in het bijzonder. De inhoud w.b. de informatievoorziening 

is op correctheid getoetst door de NRTO en CRKBO en heeft eveneens geleid tot het 

continueren van het NRTO-keurmerk en CRKBO-registratie. 
 

SYMPOSIA 

In studiejaar 2015-2016 is de HTF 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 reflectie op maatschappelijke vraagstukken in beeld gebracht. Deskundige 

sprekers nemen de bezoekers mee in boeiende betogen en interessante discussies. Thema's: 

filosofie, onderwijs, journalistiek, governance en duurzame economie, gebaseerd op de 

domeinen binnen de afstudeerrichtingen van de HTF. De symposia worden goed bezocht en 

zijn doorgaans uitverkocht. Helaas konden wegens de coronamaatregelen in studiejaar 2020-

2021 de symposia slechts één maal op locatie doorgang vinden, in een kleinere groep dan 

gebruikelijk. Het thema ‘Kritisch denken in de klas’ was desalniettemin aansprekend en werd 

via de livestream en op locatie goed bezorgd.  

Er werden tevens online ‘masterclasses’ aangeboden (webinars), in de eerste plaats voor de 

eigen HTF-studenten, maar ook toegankelijk voor externen. De bijeenkomsten werden als 
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stimulerend en motiverend ervaren door zowel docenten als studenten. 
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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: 

Phronèsis- tijd- schrift voor toegepaste filosofie. Phronèsis wordt gemaakt door een 

enthousiaste redactie, bestaande uit studenten en docenten van de HTF. Er zijn in studiejaar 

2020-2021 drie nummers uitgebracht. Het tijdschrift trekt inmiddels veel belangstelling van 

een vast lezerspubliek. Phronèsis heeft als doelstelling het beroep van Toegepast Filosoof 

nader te articuleren, o.m. door interviews met mensen die als Toegepast Filosoof werkzaam 

zijn, en bij te dragen aan de verder ontwikkeling van dat beroep.  
In het jaar 2020-2021 is er gewerkt aan een sterkere porfilering van het HTF-tijdschrift 

Phronèsis. De redactie werd uitgebreid met een redactiesecretaris en auteurs konden m.i.v. 

nummer 11 een vast bedrag voor een bijdrage declareren. De ondertitel van Phronèsis 

veranderde in ‘Vakblad voor Toegepaste Filosofie’ en het blad ging zich nog sterker dan 

voorheen richten op toegepast-filosofische (vaak ethische) vragen waar een filosofisch 

geschoolde professional zich in de huidige tijd met enige regelmaat mee geconfronteerd ziet. De 

doelstelling van het blad is het beroep van Toegepast Filosoof op de kaart te zetten en verder te 

ontwikkelen door de meerwaarde van een filosofisch perspectief in een professionele context te 

laten zien. Het blad verschijnt driemaal per jaar en is gratis voor HTF-studenten. Elk nummer 

bevat in ieder geval een interview met een in de beroepspraktijk werkzame toegepast filosoof.  

In de loop van 2020-2021 is gewerkt aan de bouw van een website, waarop de inhoud van de 

verschillende nummers van Phronèsis digitaal te lezen zijn en waarop desgewenst gereageerd 

kan worden. Besloten is om voor het onderhoud van de website een betaalde webredacteur aan te 

trekken. De website ging per 1 september 2021 in de lucht. www.phronesismagazine.nl 

 

 
OPEN DAGEN 

De vier open dagen die de HTF in studiejaar 2020-2021 organiseerde, werden er wegens de 

corona- maatregelen drie online aangeboden. De Open Dagen werden goed bezocht. Tijdens 

elke Open Dag wordt er plenair informatie verstrekt over de HTF en komen docenten en 

studenten aan het woord. Voor serieuze belangstellenden is het mogelijk om vrijblijvend 

(online)colleges bij te wonen. Dit wordt ook geadviseerd om een goede indruk op te doen van 

het niveau, de samenstelling van de groepen en de sfeer. 

 
 

RELATIES 

In het studiejaar 2020-2021 zijn de structurele relaties met het werkveld verder uitgebouwd. 

Con- tacten met stagebedrijven en werkplekken t.b.v. afstudeeronderzoek werden 

onderhouden en uitge- breid. 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 af- studeerrichtingen hebben zich ingespannen om deze 

contacten te leggen, onderhouden en verder uit te breiden.

http://www.phronesismagazine.nl/


 

 

 

FILOSOFISCHE FILM 

Samenwerking met de Hogeschool voor de Kunsten (Filmacademie) te Amsterdam en regisseur 

Wessel van Wanrooij heeft een korte filosofische film opgeleverd, genomineerd voor beste 

korte film tijdens het Filmfestival 2019. 

https://www.filmfestival.nl/archief/de-ontmoeting-het-begin-en-het-einde 

 

In 2021 is wederom een overeenkomst gesloten tussen jonge filmmakers van de HKA over een 

filmproject dat van start gaat in 2022: ‘Over een Pastoor op Regenlaarzen’. Op basis van een 

tussentijdse versie is de film geselecteerd voor de competitie op het Nederlands Film Festival. 
 

 

 

 

http://www.filmfestival.nl/archief/de-ontmoeting-het-begin-en-het-einde


4 Jaarrekening 

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 

hierdoor nauwelijks meer dan de eigen bijdrage in het reguliere bekostigde onderwijs. Na het 

verkrijgen van de accreditatie in 2020 is het instaptarief verhoogd.  

Het collegegeld voor het studiejaar 2020 is vastgesteld op € 3150,00 per collegejaar, inclusief 

21+ toelatingsonderzoek, examengelden en vrijstellingen, exclusief literatuur. Dit is een forse 

stijging t.o.v. het studiejaar 2019/2020 (€ 2850,00). De HTF meent echter ook meer te bieden 

in de vorm van een geaccrediteerd diploma. Een risico had kunnen zijn dat studenten dit 

bedrag te hoog vinden t.o.v. de eigen bijdrage in het regulier Hoger Onderwijs. Een ander 

risico zou kunnen zijn dat studenten rekening houden met onlineonderwijs en om die reden de 

kosten te hoog vinden. De prijsverhoging heeft echter geen enkel nadelig gevolg gehad op de 

instroom sept. 2020 waaruit onzes inziens blijkt dat de student het collegegeld en hiermee de 

waarde van een HTF-diploma passend vindt bij nieuwe status RPHO. Noot: het 

instellingstarief is nog steeds zeer laag in vergelijking met het instellingstarief van zowel 

bekostigd, - als privaatonderwijs. 

In 2020 is financiële ruimte ontstaan om de tarieven en beschikbare uren van docenten ruim te 

indexeren. 

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 

studiebeurs wordt toegekend, zijn geheel of gedeeltelijk vrijgesteld van de verplichting om 

collegegeld te betalen gedurende het eerste jaar. 

4.1 Toelichting jaarrekening 

De Jaarrekening 2021 is opgesteld volgens de eisen die de wet stelt aan micro-ondernemingen, 
te weten: 

De opstelling en accountantscontrole is uitgevoerd door 

Talan accountants & belastingadviseurs 

Mercurion 32-E 6903 PZ Zevenaar 

De jaarrekeningen worden beschikbaar gesteld via KvK.  



 

 

 

 

Nawoord 

De HTF kiest voor het investeren in onderwijs. De verantwoording van de P&C cyclus, facilitering van 

het onderwijs en financiën trachten we zo ‘lean en mean’ mogelijk vorm te geven. We zijn ervan 

overtuigd dat persoonlijk contact en inhoudelijke deskundigheid leidend is als het gaat om goed 

onderwijs. Zonder de lezer tekort te willen doen is de verslaglegging om die reden beknopt, maar in 

onze ogen representatief voor de doelstelling, missie, visie, activiteiten en bedrijfsgegevens van de 

HTF. 

 

Neemt u gerust contact met ons op, mocht u meer willen weten over de HTF en haar activiteiten n.a.v. 

het jaarverslag 2020/2021. 
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