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Voorwoord van de voorzitter
Intern binnen de verenging stond vooral de 

discussie centraal over de toekomst van de 

VTH. Welke rol en functie moet de verenging 

vervullen in het totale speelveld van het 

hoger onderwijs? In verschillende versies 

van de beleidsnotitie ‘De VTH onderweg naar 

morgen’ heeft het bestuur aanzetten tot de 

visie weergegeven. Meerdere versies hiervan 

waren noodzakelijk om de opvattingen van 

de leden steeds goed te kunnen verwoorden. 

De discussie wordt in 2020 verder voortgezet 

en besloten is om op donderdag 1 oktober 

2020 in dit kader een symposium te 

organiseren met als titel ‘Governance 3.0’. 

In 2019 werden de kwaliteitsafspraken (plan-

nen ter besteding van de studievoorschot-

middelen 2019-2024 conform het Sector-

akkoord HBO-2018) door een per hogeschool 

wisselend samengestelde commissie, inge-

steld door de NVAO, op verzoek van de mi-

nister van OC&W getoetst ter onderbouwing 

van toekomstige verantwoording. Deze audits 

veroorzaakten veel commotie te meer daar 

bij meerdere instellingen een negatief besluit 

werd genomen en deze dus nog op moeten 

voor een herkansing.

Van de zijde van het ministerie vroegen 

met name twee onderwerpen de aandacht. In 

het begin van het jaar verscheen het rapport 

van de Commissie Van Rijn ‘Wissels om’ over 

een ander bekostigingsstelsel in het hoger 

onderwijs. Op 2 december presenteerde de 

minister de Strategische agenda hoger onder-

wijs en onderzoek: ‘Houdbaar voor de toekomst’. 

Komende jaren zullen de daarin verwoorde 

plannen worden uitgewerkt. Voorzitter en 

secretaris waren hierbij aanwezig.

Op verzoek van de leden werden in Amers-

foort twee professionaliseringsbijeenkomsten 

gehouden. In de eerste stonden ‘de kwaliteits-

afspraken’ centraal en in de tweede was het 

onderwerp ’De arbeidsmarktrelevantie in 

relatie tot het opleidingsaanbod’.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) 

van 14 november was de minister van OCW, 

mevrouw Ingrid van Engelshoven, als gast 

aanwezig. Op deze bijeenkomst werden de 

hoofdlijnen van de Strategische agenda ge-

presenteerd en konden de leden daarna met 

de minister in gesprek gaan over de inhoud 

van deze agenda. Door de dertig aanwezig 

leden werd van deze gelegenheid veelvuldig 

gebruik gemaakt. Daarnaast vroeg de minister 

aandacht voor het onderwerp ‘Onderwijsgeld’, 

waarbij het de bedoeling is dat de fi nanciële 

reserves van de onderwijsinstellingen worden 

teruggedrongen. Door grotere stabiliteit in 

de bekostiging moet dit ook mogelijk worden.

Het was voor de bestuursleden een intensief 

jaar. Naast allerlei overlegsituaties met ex-

ternen werden er drie ALV’s gehouden, twee 

scholingsbijeenkomsten en zeven bestuurs-

vergaderingen. Gelet op alle ontwikkelingen 

was het vooral toch ook een boeiend jaar met 
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voor de toezichthouders een groot aantal 

onderwerpen waarvan kennis moest worden 

genomen en in de goedkeurende rol per 

hogeschool een besluit moest plaatsvinden.

Samenstelling bestuur VTH
In overeenstemming met het gestelde in artikel 

9 van de statuten wordt het bestuur gekozen 

uit de leden van de RvT van de aangesloten 

hogescholen. In artikel 9.1 van onze statuten 

is bepaald dat het bestuur uit ten minste drie 

leden moet bestaan. Aan deze voorwaarde is 

gedurende het hele jaar 2019 voldaan. Guus van 

Montfort, voorzitter van de Raad van Toezicht 

van de hogeschool Utrecht, was voorzitter van 

de VTH. Rinse de Jong, vicevoorzitter van de 

Hogeschool van Amsterdam, was de penning-

meester en Peter Verleg, voorzitter van de Raad 

van Toezicht van de Hogeschool Katholieke Pabo 

Zwolle, was lid van het bestuur tot 31 december 

2019. Per 1 januari 2020 werd Ton Bestebreur, 

lid van de Raad van Toezicht van Hogeschool 

Iselinge, zijn opvolger. Door het verstrijken van 

de termijn bij de Hogeschool Inholland nam 

mr. dr. Margo Andriessen per 1 mei 2019 af-

scheid van het bestuur. Zij werd per dezelfde 

datum opgevolgd door prof. dr. Yvonne Burger, 

lid van de Raad van Toezicht van de Hogeschool 

Windesheim. Zij vervult nu ook de formele statu-

taire rol van secretaris. Samen met Peter Verleg 

is haar aandachtsgebied vooral het professiona-

liseringstraject voor de leden. 

Hans Uijterwijk, voormalig voorzitter van het 

College van Bestuur van Breda University of 

Applied Sciences (BUAS/NHTV) is de (ambtelijk) 

secretaris. Secretariële ondersteuning werd ver-

leend door het bureau APPR/Het Brancheburo te 

Naarden, welke ook de fi nanciële administratie 

verzorgde. Dit bureau vervult ondersteuning 

bij het organiseren van de ALV’s en bij het ver-

sturen van de agenda voor de ledenvergadering 

en informatie/nieuwsbrieven aan de leden, onder 

andere over de professionaliseringsbijeenkom-

sten. De secretaris levert de informatie aan 

voor de website welke door Danny Bogaards van 

Boware.nl vervolgens hierop wordt geplaatst.

Per 1 januari 2020 zal Peter Verleg in een nieuwe 

rol als gedelegeerde voor de professionalisering 

voor de VTH actief blijven.

Algemene Ledenvergaderingen 
(ALV)
Door de hectiek van de jubileumbijeenkomst 

eind 2018 was besloten om de tweede ALV 

van 2018 uit te stellen tot begin 2019.

Op 25 maart vond deze vergadering plaats 

te Utrecht. De jaarrekening en het jaarverslag 

2018 werden door de leden goedgekeurd, het-

geen strekt tot decharge van het bestuur. Na 

een korte toelichting door de penningmeester 

werd de defi nitieve begroting 2019 vastgesteld. 

Het belangrijkste onderwerp was de discussie 

over de door het bestuur opgestelde nota over 

‘De VTH nu en in de toekomst’ (‘Onderweg naar 

morgen’). Zowel uit de mondelinge als ook uit 

de schriftelijke reacties is duidelijk dat hoog op 

de VTH-agenda moet staan de professionalise-

ring van de leden en dat de VTH zeker niet op 

de stoel van de bestuurders moet gaan zitten. 

De voorzitter geeft aan dat het zeker niet de 

bedoeling is dat de VTH zich afzet tegen de 

Vereniging Hogescholen (VH). De Raad van 

Toezicht heeft als werkgever van de bestuurs-

leden wel een eigen directe verantwoordelijk-

heid. Op de volgende ALV zal een gewijzigde 

notitie worden voorgelegd en de lijn is om 

tussen de VTH en de VH te zwaluwstaarten.

Op voorstel van het bestuur wordt Yvonne 

Burger tot opvolger van Margo Andriessen 

in het bestuur benoemd. Tot slot werden 

gedachtes gelanceerd over het nieuwe 

scholingstraject.
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Op maandag 23 september werd de tweede 

ALV gehouden. Als gast is aanwezig de heer 

Van Rosmalen, welke lid is van de Commissie 

Van Rijn. Hij geeft een presentatie over het 

rapport ‘Wissels om’. Ook was aanwezig de 

heer Ron van der Meer van de directie HO&S 

van het ministerie.

De derde gast deze avond was prof. dr. 

Jaap Winter, die in het kader van de discussie 

over de toekomst van de VTH een zeer interes-

sante en boeiende inleiding hield met de 

titel ‘Corporate governance 3.0, excelleren in 

toezicht en bestuur en de rol van de VTH’. 

Hij gaf een historisch overzicht van de ontwik-

kelingen in de governance mede aan de hand 

van incidenten en de aanpak door diverse 

ingestelde commissies. Nu is niet alleen aan 

de orde professionaliseren, maar vooral excel-

leren. Hij poneert dat de toezichthouder naast 

de bestuurder zit en bij een crisis wordt de 

afstand nog kleiner en in de werkgeversrol zit 

de toezichthouder wel degelijk op de stoel van 

de bestuurder. Een principieel verschil tussen 

one tier en two tier boards is er in feite niet 

en leidt dus ook niet tot fundamenteel andere 

verhoudingen en werkwijzen tussen bestuur  

en toezichthouder. Als opvolger van de heer 

Verleg wordt de heer Ton Bestebreur, lid van 

de Raad van Toezicht van Hogeschool Iselinge, 

unaniem benoemd tot bestuurslid van de 

VTH per 1 januari 2020.

De laatste vergadering werd gehouden op 

14 november te Utrecht in aanwezigheid van 

de minister en enkele leden van de haar onder-

steunende staf. Er werd een presentatie gege-

ven van de hoofdlijnen van de uit te brengen 

‘Strategische agenda voor het hoger onderwijs 

en onderzoek’. De dertig aanwezige leden zijn 

na de presentatie uitvoerig met de minister in 

gesprek gegaan over het voorgestelde beleid. 

Tot slot vroeg de minister van de aanwezige 

toezichthouders aandacht om de fi nanciële 

reserves van de instellingen van hoger onder-

wijs niet te veel te laten oplopen. Zij streeft 

door een grotere vaste voet in de bekostiging 

naar meer stabiliteit over de jaren heen.

Met betrekking tot de notitie over de toekomst 

van de VTH geeft de voorzitter aan dat nog 

nieuwe schriftelijke reacties kunnen worden in 

gestuurd. Ook wordt over dit onderwerp op 

1 oktober 2020 een symposium gehouden met 

onder andere een bijdrage van Jaap Winter en 

van de directie van HO&S van het ministerie.

Tot leden van de Kascommissie 2019 werden 

benoemd Toine Poppelaars en Anneke Hogen-

stijn. De voorlopige begroting 2020 werd, na 

een korte toelichting door de penningmeester, 

vastgesteld/goedgekeurd.

Het bestuur dankt de verschillende hogescholen 

voor hun gastvrijheid om het bestuur van 

de VTH vergaderruimte te bieden.

Bestuursvergaderingen
Alvorens de diverse bijeenkomsten van het 

bestuur te bespreken, wordt hier vermeld welke 

externe contacten het bestuur heeft onderhou-

den. Leden van het bestuur waren aanwezig 

op de nieuwjaarsreceptie van de VH en voer-

den overleg met de voorzitter/directeur en met 

Aldert Jonkman van deze vereniging. Contacten 

waren er ook met de voorzitter van de Onder-

wijsraad, de directeur van de directie HO&S van 

het ministerie en met de voorzitter en secretaris 

van het MBO-platform van Raden van Toezicht, 

evenals met de heer Joustra, voorzitter platform 

Raden van Toezicht van de universiteiten. In het 

kader van de toekomstvisie van de VTH werd 

met diverse vertegenwoordigers uit het hoger 

onderwijs gesproken. Overleg was er ook met de 

Commissie Van Rijn in het kader van de verande-

ringen in het bekostigingsstelsel. De secretaris 

was aanwezig op de bijeenkomsten over de 
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evaluatie van de WNT, welke eind 2020 gereed 

moet zijn. Ook vond overleg plaats met de voor-

zitter van de NVAO over de kwaliteitsafspraken. 

De eerste bestuursvergadering vond plaats 

op donderdag 24 januari 2019 op de Hoge-

school Inholland te Den Haag en stond vooral 

in het teken van het onderling bespreken van de 

notitie over ‘de missie en visie van de VTH in de 

toekomst’. Besloten werd om de notitie in een 

volgende BV weer te bespreken, overleg te 

voeren moet twee extern deskundigen en een 

stappenplan op te stellen voor het vervolgtraject.

Teruggekeken werd op het proces van het 

goedkeuren van de kwaliteitsafspraken bij 

verschillende hogescholen en het jubileumcon-

gres van eind 2018. Uitvoerig werd stil gestaan 

bij een vervolg van het scholingstraject voor de 

leden. Welke onderwerpen zouden geschikt zijn 

om aan de orde te stellen, welke doelgroepen 

zijn te onderscheiden en met welke instanties 

zou kunnen worden samengewerkt?  

In de BV van 18 februari in Den Haag wordt 

besloten een begeleidingscommissie in te 

stellenvoor de modelarbeidsovereenkomst voor 

bestuurders. Ook de inhoud en het vervolg van 

‘de notitie over de VTH nu en in de toekomst’ 

worden besproken. De agenda voor de ALV van 

25 maart wordt vastgesteld. Met betrekking tot 

het scholingstraject wordt besloten dat de VTH 

de scholing in eigen hand neemt weliswaar met 

ondersteuning van derden en dat de scholings-

activiteiten worden bepaald door de leden en 

het bestuur samen.

De bijeenkomst van 25 maart te Utrecht is 

vooral bedoeld om de agenda van de ALV van 

die dag te bespreken en deze bijeenkomst 

voor te bereiden. Vooral de insteek voor de 

bespreking met de leden van de notitie ‘de VTH 

nu en in de toekomst’ krijgt aandacht. Met een 

luisterend oor en een open houding gaat het 

bestuur dadelijk in de ALV de discussie aan. 

De opmerkingen, ideeën en reacties van de 

leden worden geïnventariseerd. Besproken 

wordt of niet een driedeling wenselijk is: de 

VH, de VTH en een vereniging van bestuurders, 

zoals deze in het verleden heeft bestaan.

Op 13 mei werd in Amersfoort vergaderd. 

Aan de orde kwamen diverse mededelingen 

over onder andere de Staat van het onderwijs 

van de inspectie, de stand van zaken over de 

Strategische agenda, de Wet Bestuur en toezicht 

en het jaarcongres van de VH in Den Bosch. 

Met betrekking tot de notitie over de toekomst 

van de VTH wordt besloten nu geen aangepaste 

notitie uit te brengen, maar de draad weer op 

te pakken na het zomerreces. Besloten wordt 

Yvonne Burger tot statutair secretaris te be-

noemen en haar te belasten met de portefeuille 

scholing, professionalisering en onderzoek. 

Besproken worden de opdrachtformuleringen 

voor de twee uit te zetten onderzoeken. Ook 

wordt besloten Ton Bestebreur voor te dragen 

als nieuw bestuurslid per 1 januari 2020, in over-

eenstemming met het gestelde in artikel 9.3 

van de statuten.

Op donderdag 6 juni kwam het bestuur bijeen 

in Utrecht. Teruggekeken werd op de scholings-

bijeenkomst van 22 mei, welke als informatief 

en heel nuttig kan worden gekwalifi ceerd. Het 

gesprek met de voorzitter en directeur van de 

VH werd voorbereid. Besproken worden di-

verse namen van inleiders voor de ALV van eind 

september. De inrichting en het traject om te 

komen tot de keuze van de instanties om de 

twee onderzoeken te verrichten komen uitvoerig 

aan de orde. Besproken wordt de agenda voor 

de ALV van november in aanwezigheid van de 

minister van OC&W. Aan het eind wordt opnieuw 

stil gestaan bij de onderwerpen en de inrichting 

van de scholingsbijeenkomsten mede in het licht 

van het goed laten verlopen van vergaderingen 
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van de Raad van Toezicht in aanwezigheid van 

het College van Bestuur. 

Op maandag 16 september was het bestuur 

te gast op de VU te Amsterdam. Als losse 

zaken stonden op de agenda: het wetsvoorstel 

inzake het deelnemen van de instellingen voor 

hoger onderwijs aan de NSE, het overleg met de 

voorzitter van de Onderwijsraad, de actualisering 

van de governance code HBO en het wetsvoor-

stel ‘Taal en Toegankelijkheid’. Uitvoerig worden 

besproken de agenda en de onderwerpen voor 

de ALV van 23 september, waarbij de heer Van 

Rosmalen van de Commissie Van Rijn en prof. 

dr. Jaap Winter de gasten zijn. Ook een verdere 

concretisering en invulling van de agenda van de 

ALV van 14 november komen aan de orde.

Teruggekeken wordt op de scholingsbijeen-

komst van 11 september. Over de voortgang van 

de twee uitgezette onderzoekstrajecten wordt 

gerapporteerd. Voor het scholingstraject in 2020 

wordt gedacht aan een introductiecursus voor 

nieuwe leden eenmaal per jaar en twee tot drie 

keer per jaar een bijeenkomst over een actueel 

onderwerp.

De laatste vergadering was op maandag 

21 oktober en opnieuw in het hoofdgebouw 

van de VU te Amsterdam. De notitie over ‘De 

toekomst van de VTH’ wordt in een schriftelijke 

ronde aan de leden voorgelegd. De relatie tussen 

de VTH en de VH wordt uitvoerig besproken. 

De opgestelde notitie over professionalisering 

voor de Raden van Toezicht wordt grondig door-

genomen. Na de gedachtewisseling worden de 

volgende conclusies geformuleerd: de ambitie 

van het programma is prima, uitvoering moet ge-

schieden door een externe organisatie, legitime-

ring door OCW is gewenst met de mogelijkheid 

subsidie te verkrijgen en het is verstandig om de 

VH erbij te betrekken. De opzet van de agenda 

voor de ALV van 14 november passeert de revue. 

De voorlopige begroting 2020 wordt vastgesteld 

met een geringe verhoging van de contributie 

voor de leden. De samenstelling van de kas-

commissie 2019 komt op de ALV aan de orde.

Professionaliseringstraject
Dit jaar is te beschouwen als een soort tussen-

jaar omdat het bestuur samen met de leden 

eerst goed wilde inventariseren welke onder-

werpen voor de te onderscheiden doelgroepen 

in de toekomst aangeboden moeten worden. 

Daardoor was er niet direct een voor gestructu-

reerd programma beschikbaar. 

Op 22 mei vond op verzoek van de leden 

een bijeenkomst plaats over ‘de kwaliteits-

afspraken’. Het programma omvatte drie 

sprekers die na een korte inleiding vooral in 

debat gingen met de aanwezigen. De inleiders 

waren: Anne Flierman, voorzitter van de NVAO, 

Pim Breebaart, voorzitter van meerdere (audit)

panels en Arian van Staa van de Hogeschool 

Rotterdam die haar bevindingen en ervaringen 

deelde bij het proces van kwaliteitsafspraken 

bij een grote hogeschool.

Op 11 september was de tweede bijeen-

komst, opnieuw op verzoek van de leden. 

Het onderwerp was ’De arbeidsmarktrele-

vantie in relatie tot het opleidingsaanbod 

in het HBO’. Dit keer hielden vier sprekers 

een inleiding gevolgd door debat met de leden. 

De inleiders waren: Doekle Terpstra, voorzitter 

van Techniek Nederland, Joop Schippers, hoog-

leraar arbeidseconomie aan de Universiteit 

Utrecht, Anka Mulder, voorzitter College 

van Bestuur van Saxion Hogescholen en 

Paul Rullmann, voorzitter van de Commissie 

Doelmatigheid Hoger Onderwijs. Vanuit verschil-

lende invalshoeken werd dus het onderwerp 

belicht en besproken. Teruggekeken kan 

worden op twee verrijkende bijeenkomsten, 

zeer informatief met een uitvoerige gedachte-

wisseling tussen inleiders en leden.

5

Jaarverslag VTH 2019



Onderzoekstrajecten
Door bijdragen van het ministerie van OCW was 

het mogelijk dat twee onderzoekstrajecten in 

2019 konden worden uitgerold. 

Het eerste betreft de rol van de secretaris 

bij de professionalisering van het interne 

toezicht van hogescholen. Op basis van de 

uitgebrachte offerte en een vervolggesprek 

werd aan de Nederlandse School voor Openbaar 

Bestuur gevraagd dit onderzoek uit te voeren. 

Henk den Uijl en Martin Schulz zijn de onder-

zoekers die de opdracht voor hun rekening 

nemen. Er werd, onder voorzitterschap van 

bestuurslid prof. dr. Yvonne Burger, een 

begeleidingscommissie ingesteld waarin 

onder andere twee leden van de Colleges van 

Bestuur van de hogescholen zitting hebben. 

Naar verwachting zal in het voorjaar van 2020 

een essay over dit onderwerp worden uitge-

bracht welke ook mondeling aan de diverse 

doelgroepen zal worden gepresenteerd.

Het tweede betreft de verdere professio-

nalisering van de leden van de Raden van 

Toezicht op het terrein van onderwijs en   

onderzoek. Op basis van de uitgebrachte 

offerte en een vervolggesprek werd aan het 

Zijlstra instituut van de Vrije Universiteit ge-

vraagd dit onderzoek uit te voeren. Eerder was 

dit centrum ook betrokken bij het eerste onder-

zoek op dit terrein, waarvan de uitkomsten 

onder de titel ‘De vijf kernvragen voor de toe-

zichthouder’ werden gepubliceerd. Van deze 

brochure werden een kleine vijfhonderd exem-

plaren onder de leden, bestuurders en andere 

betrokkenen verspreid. 

De leden gaven aan dat er behoefte was aan 

een meer concrete en praktische uitwerking 

waarmede direct aan de slag kan worden 

gegaan bij hun toezichthoudende functie. 

Naar verwachting worden de uitkomsten in 

het voorjaar van 2020 gepubliceerd. 
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Bij het onderzoekstraject, onder leiding van 

prof. dr. Ir. Rienk Goodijk, zullen diverse externen 

worden ingeschakeld, onder andere lector 

dr. Daan Andriessen.

Ledenbestand
De Raden van Toezicht van alle bekostigde 

hogescholen in Nederland waren lid van de VTH.

• AERES

• Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

• ArtEZ

• Avans Hogeschool

• Breda University of Applied Sciences

• Christelijke Hogeschool Ede

• Codarts Hogeschool voor de Kunsten

• Design Academy

• Driestar Hogeschool

• Fontys Hogescholen

• Gerrit Rietveld Academie

• De Haagse Hogeschool

• Hanzehogeschool Groningen

• HAS Den Bosch

• Hogeschool der Kunsten Den Haag

• Hogeschool Inholland

• Hogeschool IPABO

• Hogeschool Leiden

• Hogeschool Rotterdam

• Hogeschool van Amsterdam

• Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

• Hogeschool Utrecht

• Hogeschool voor de Kunsten Utrecht

• Hotelschool The Hague

• HZ University of Applied Sciences

• Iselinge Hogeschool 

• Katholieke Pabo Zwolle

• Marnix Academie

• NHL/Stenden

• Pedagogische Hogeschool De Kempel

• Saxion Hogescholen

• Thomas More Hogeschool

• Hogeschool Van Hall Larenstein

• Viaa

• Christelijke Hogeschool Windesheim

• Zuyd Hogeschool
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Financiële gegevens
De jaarrekening 2018 werd door de leden op 

de ALV van 25 maart 2019 vastgesteld en daar-

mede werd aan het bestuur decharge verleend. 

Daarvoor werd op maandag 18 maart door de 

kascommissie, bestaande uit Toine Poppelaars 

van de HZ University of Applied Sciences en 

Kees Vrolijk van BUAS/NHVT, de jaarstukken 

gecontroleerd.In eerste instantie werd de voor-

lopige begroting 2019 in een schriftelijke ronde 

in december 2018 door de leden vastgesteld. 

In de ALV van 25 maart werd, na een korte toe-

lichting door de penningmeester, de (ongewij-

zigde) defi nitieve begroting 2019 vastgesteld. 

Conform artikel 13 van de statuten wordt het 

volgende traject gevolgd om tot goedkeuring  

te komen van de jaarstukken 2019:

•  Het vaststellen van de jaarrekening 2019, 

mede op advies van de penningmeester,  

door het bestuur op maandag 16 maart 2020

•  Controle door de kascommissie op een nog 

nader te bepalen datum

•  Goedkeuring door de ALV en het verlenen 

van decharge aan het bestuur op de ALV  

van donderdag 11 juni 2020.   

De middelen, welke van OCW werden ontvangen 

voor de twee onderzoekstrajecten, worden voor 

de VTH beheerd door BUAS/NHTV in Breda en 

in de accountantscontrole van deze hogeschool 

betrokken. 

Zie pagina 8 voor de staat van baten en lasten 

van 2019 afgezet tegen de begroting.

Toelichting op de fi nanciële gegevens

De vereniging heeft over het boekjaar 2019 

een resultaat geboekt van ruim 10.000 Euro 

positief tegen een begroot resultaat van 50 

Euro positief. Het verschil tussen het gereali-

seerde resultaat en het begrote resultaat wordt 

met name veroorzaakt door een niet begrote 

opbrengst van het professionaliseringstraject. 

Daar tegenover stonden wel hogere kosten 

voor de Algemene Ledenvergaderingen omdat 

dit jaar in plaats van twee drie bijeenkomsten 

zijn geweest. Ook zijn er in het geheel geen kos-

ten gemaakt voor representatie, extern advies 

en communicatie. Door de onder uitputting van 

het eerder door het ministerie van OCW in de 

periode 2017 beschikbaar gestelde bedrag 

voor scholing was het mogelijk om de kosten 

van de twee bijeenkomsten in 2019 nog daaruit 

te voldoen. In het kort kan gesteld worden dat 

de baten hoger waren dan begroot en de lasten 

zijn achtergebleven.

Het resultaat is toegevoegd aan de algemene 

reserve waaruit onder andere een deel van de 

kosten van het symposium over ‘governance 

3.0’ in oktober 2020 wordt betaald.

Voor de profesionaliseringstrajecten en voor de 

twee onderzoeken zijn in de periode 2017-2019 

bijdragen beschikbaar gesteld door het 

ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Deze gelden zijn aan de vereniging toegekend 

en Breda University of Applied Sciences is 

bereid gevonden als penvoerder op te treden. 

De gelden vallen buiten de verantwoording van 

de vereniging en zijn derhalve niet opgenomen 

in de jaarrekening. De activiteiten zijn en wor-

den wel uitgevoerd onder verantwoordelijkheid 

en auspiciën van de vereniging. Totaal werd in 

de afgelopen drie jaar ontvangen een bedrag 

van 140.043,50 Euro. Op 31 december 2019 

was nog een tegoed aanwezig van 35.135,33 

Euro. In 2020 staan hier nog wel verplichtingen 

tegenover. Zo moet onder andere moet nog de 

derde tranche worden betaald aan het Zijlstra 

Center voor het vervolgonderzoek over het 

toezichthouden op onderwijs en onderzoek en 

de gehele factuur aan de NSOB inzake de rol 

en functie van de secretaris in het kader van de 

professionalisering van de Raden van Toezicht.
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 Jaarrekening Begroting Afwijking  Jaarrekening

 2019 2019 2019 2018

 €   €   €   €  

Baten    

Contributie 71.000 71.000 0 53.250

Rentebaten 0 0 0 7

Verkoop publicaties 80 0 80 307

VTH Academy 5.370  5.370 

Totaal baten 76.450 71.000 5.450 53.565

     

Lasten     

Kosten AV 5.214 2.500 2.714 3.184

Kosten BV 172 500 -328 0

Representatiekosten 0 350 -350 303

Overige kosten bestuur 2.215 4.000 -1.785 3.720

Vergoeding bestuur 6.800 6.800 0 5.250

Extern advies 0 3.000 -3000 5.752

Ondersteuning 

administratie/secretariaat 8.605 10.000 -1.395 1.681

Diverse bureaukosten 1.521 1.800 -279 2.108

Website 1.260 1.500 -240 903

Communicatiekosten 0 3.500 -3.500 3.221

Ondersteuning ambtelijk secretaris 38.877 37.000 1.877 25.286

Diner pensant 0 0 0 2.026

Jubileumviering 0 0 0 8.961

Training en deskundigheidsbev./ 

onderzoek WNT 1.010 0 1.010 143

Totaal lasten 65.674 70.950 -5.276 62.537

     

Resultaat Boekjaar 10.776 50 10.726 -8.972

Over het jaar 2019 is de staat van baten en lasten afgezet tegen de begroting als volgt:

Staat van baten en lasten over 2019



Publicaties
Uijterwijk, J.G. (2019). Onder voorzitters: het betere koorddansen, De verhouding tussen bestuurder 

en toezichthouder. TH&MA 1-19, pagina 73-78, Dordrecht: Instondo Uitgevers B.V. 

De zittingstermijn van leden van het bestuur 

is, in overeenstemming met de statuten, 

maximaal twee keer vier jaar. In de praktijk 

wordt het einde van de zittingstermijn bepaald 

door een individueel besluit van het desbetref-

fende lid of door het bereiken van de maximale 

zittingstermijn als lid van de Raad van Toezicht 

bij de eigen hogeschool.

Voor gegevens over de hoofd- en nevenfuncties 

van een bestuurslid wordt verwezen naar 

de website en het jaarverslag van de 

desbetreffende hogeschool. 

De Vereniging van Toezichthouders 

van Hogescholen is bereikbaar via de 

(ambtelijk) secretaris van de VTH.

Het adres is:

Secretaris VTH

Dalweg 52-1 

3707 BJ  Zeist

Er is geen specifi ek bezoekadres. 

Afspraken met de leden kunnen gemaakt 

worden via de secretaris, waarna in onderling 

overleg bepaald wordt waar en wanneer 

betrokkenen elkaar kunnen spreken. 

9

Overzicht bestuursleden

Naam Functie Hogeschool Benoemingstermijn

Prof. dr. A. van Montfort    voorzitter               Hogeschool Utrecht              juli 2018 – aug 2023

Mr. dr. M. Andriessen        secretaris              Hogeschool Inholland            nov 2016 – mei 2019

R. de Jong RA                   penningmeester   Hogeschool van A’dam         juli 2018 – feb 2023

P. Verleg                              lid Kath. Pabo Zwolle                  nov 2016 – dec 2019

Prof. dr. Y Burger             secretaris             Hogeschool Windesheim      mei 2019 – feb 2022/2026

Drs. A. Bestebreur             lid                            Hogeschool Iselinge              jan 2020 – jan 2021/2024

Het bestuur heeft de jaarrekening 2019 en het 

jaarverslag 2019 vastgesteld op 16 maart 2020.

Goedkeuring van de jaarstukken 2019 door 

de leden van de VTH is, door de Coronacrisis, 

voorzien op donderdag 1 oktober 2020.

E-mailadres: 

vth@apprhbb.nl 

hans@uijterwijkjg.nl 

Website: 

www.vth.nu

Jaarverslag VTH 2019


