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Brochures toezichthouden op onderwijs en onderzoek
Op de website van de VTH, www.vth.nu, in de rubriek scholing zijn beschikbaar de twee delen van de
publicatie, getiteld:
‘Handreiking voor het toezichthouden op onderwijs en onderzoek in het HBO’.
Deze delen vormen het vervolg van de in 2018 gepresenteerde brochure ‘De vijf kernvragen voor de
toezichthouder, hoe kan het interne toezicht op de kwaliteit van onderwijs en onderzoek beter?’
Na het uitbrengen van dit deel bleek dat er behoefte was aan een vervolgdeel met meer
concretiseringen en voorbeelden zodat de Onderwijs- en Onderzoekscommissies van de Raden van
Toezicht direct aan de slag kunnen gaan met concrete handvatten. Deze twee delen willen in deze
vraag voorzien.
Deel 2A met de titel: ‘Documentanalyse en uitkomsten van kwalitatief onderzoek,
achtergrondinformatie en beschouwingen in het HBO’ is in opdracht van de VTH ontwikkeld door het
Zijlstra Center van de Vrije Universiteit Amsterdam.
Deel 2B met de titel: ‘De Onderwijs- & Onderzoekscommissie in de branding, een (golf)slag
voorwaarts in professioneel toezichthouden’ is van de hand van AnneLoes van Staa en Hans
Uijterwijk.
BEIDE DELEN ZEER AANBEVOLEN VOOR DE LEDEN VAN DE O&O-COMMISSIE BINNEN DE RAAD VAN
TOEZICHT VAN DE HOGESCHOLEN.
Wetgeving
De wet ‘Bestuur en toezicht rechtspersonen’ ligt bij de Eerste Kamer voor verdere behandeling.
Inspectie van het onderwijs
Begin oktober heeft de inspectie de Nieuwsbrief hoger onderwijs uitgebracht.
Onderwerpen:
- Toezicht in het studiejaar 2020/2021;
- Nieuw onderzoekskader accreditatiestelsel;
- Besturen leven regelingen bestuurskosten na;
- Wat te doen bij (vermoeden van) zedenmisdrijven?
- Een van onze inspecteurs als spreker op uw bijeenkomst?
- De eerste indrukken van Alida Oppers, inspecteur-generaal van het Onderwijs.
WNT-2021 en de evaluatie
Het bestuur heeft ter consultatie de regeling van de WNT 2021 ontvangen. De bedragen in de
verschillende klassen zijn met 3,8% verhoogd. Eind van dit jaar verschijnt het rapport over de
evaluatie van de WNT.
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Bestuur VTH
In de vergadering van het bestuur van dinsdag 20 oktober 2020 komen onder andere de volgende
onderwerpen aan de orde:
- De opzet en inrichting van de Algemene Ledenvergadering van donderdag 19 november 2020. Het
ligt voor de hand om, mede op basis van de ontvangen reacties, deze schriftelijk te houden. De
agenda omvat vooral financiële stukken. Agenda en bijlages worden u tijdig toegezonden.
- De stand van zaken over het mogelijk organiseren van een web seminar over de
signaleringswaarden eigen vermogen van de instellingen.
- Voortzetting van de externe dienstverlening door APPR/Hét Brancheburo.
- Diverse financiële stukken, waaronder verhoging van de contributie met een kleine 2,5%.
- Het professionaliseringsprogramma najaar 2021.
- De delen 2A en 2B van de brochure over toezichthouden.
De basisbeurs en nadere analyses
NOS op 3 heeft een analyse gemaakt van de plannen die onderwijsinstellingen moesten indienen om
aanspraak te maken op de beschikbaar gekomen gelden door afschaffing van de basisbeurs. De
middelen worden door het hoger onderwijs ingezet op studentenwelzijn, het wegwerken van
docententekorten en online onderwijs. Het grootste thema waarop geld wordt ingezet is ‘intensiever
en kleinschaliger onderwijs’.
Het blad Folia bereidt meerdere artikelen voor over het afschaffen van de basisbeurs en alle daaruit
voorvloeiende consequenties, zowel voor de instellingen als voor de studenten.
Het CvTE
Het College voor Toetsen en Examens vraagt een plaatsvervangend collegelid sector HBO.
Betrokkene moet actief werkzaam zijn in het Nederlandse onderwijs binnen de onderwijssector HBO.
Nodig is ervaring in een leidinggevende en/of bestuurlijke positie. Zie www.cvte.nl .
Keuzegids HBO 2021
Begin oktober is de nieuwe Keuzegids HBO 2021 verschenen.
Het Centraal Planbureau en het onderzoek over de BAMA-structuur
Het Centraal Planbureau heeft in opdracht van OCW onderzocht of de invoering van het bachelormasterstelsel in 2002 de gewenste effecten heeft opgeleverd. De invoering van het stelsel werd als
kans gezien om de flexibiliteit in het hoger onderwijs te vergroten. Die flexibiliteit zou tot uiting
kunnen komen in wat studenten studeren, waar ze dit doen en wanneer er gestudeerd wordt. Tevens
kan een breder keuzepalet in het aanbod van opleidingen zorgen voor meer flexibiliteit.
De uitkomsten:
- Studenten zijn flexibeler geworden in wat ze studeren: thans kiest 35% een master in een ander
vakgebied terwijl de eerste jaren na de invoering dit 20% was.
- Studenten zijn flexibeler geworden in waar ze studeren: een op de vijf stapt over naar een andere
universiteit voor hun masteropleiding. Ook zijn er meer internationale studenten in Nederland en zijn
er meer Nederlanders voor hun studie in het buitenland.
- De variatie in wanneer er gestudeerd wordt, is niet toegenomen. Het leren op latere leeftijd wordt
maar in beperkte mate benut, wel neemt een toenemend aantal studenten na het afronden van de
bachelor een tussenjaar op.
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Congres SIA
Het congres van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA wordt gehouden op 19
november en is online te volgen.

PROFESSIONALISERINGSTRAJECT VOORJAAR 2021
DE BROCHURE STAAT OP ONZE WEBSITE (www.vth.nu) ONDER DE RUBRIEKEN NIEUWS EN
SCHOLING EN U KUNT ZICH NU REEDS (OPNIEUW) OPGEVEN VOOR DE VERSCHILLENDE
ONDERDELEN BIJ HET SECRETARIAAT VAN DE VTH: vth@apprhbb.nl.
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