
   

1 
 

NIEUWSBRIEF van de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen (VTH) van 22 

januari 2021 

Ofschoon de maand januari al behoorlijk is gevorderd, wenst het bestuur alle leden toch nog een 

voorspoedig en gelukkig 2021 en eenieder vooral een goede gezondheid. 

Op maandag 18 januari 2021 is het bestuur voor de eerste keer in dit jaar bijeengekomen en naar 

aanleiding van deze vergadering is deze Nieuwsbrief opgesteld. 

Alles overwegende heeft het bestuur moeten besluiten om het professionaliseringsprogramma 

voorjaar 2021 met het symposium over ‘Governance 3.0’, twee masterclasses en twee modules 

NIET te laten doorgaan. Zodra het verantwoord is om nieuwe data vast te stellen, zal het bestuur dit 

mededelen en kunnen de leden zich inschrijven voor de verschillende bijeenkomsten. 

Het bestuur heeft nog geen beslissing genomen over het inhoudelijk deel van de Algemene 

Ledenvergadering. Gedacht wordt aan een web seminar over het besturen en toezichthouden in 

deze coronatijd.  

Afgelopen maand is de mailinglijst van de VTH geactualiseerd. Helaas hebben niet alle hogescholen 

gereageerd op het verzoek om hun gegevens in ons bestand te controleren. Gevraagd wordt om 

eventuele veranderingen van de contactpersonen door te geven aan de secretaris.  

 

Op 15 december 2020 heeft de minister van OCW een brief gepubliceerd over de 

Macrodoelmatigheid Hoger Onderwijs. 

Eind februari verschijnt het eindrapport van PWC in opdracht van het ministerie inzake de 

toereikendheid van het macrobudget, de doelmatigheid van de besteding en de kosten(toerekening) 

in mbo, hbo en wo. 

 

Begin dit jaar wordt het rapport van de NVAO openbaar over het proces en het traject van de 

kwaliteitsafspraken. Zoals bekend moesten meerdere hogescholen deelnemen aan een tweede 

(herstel)ronde. 

Het departement heeft medegedeeld dat een tweede schrijven over de signaleringswaarden eigen 

publieke vermogen van de instellingen binnenkort verschijnt. 

Op 14 januari 2021 is een brief van OCW verschenen over de Verantwoording van de 

kwaliteitsafspraken in de jaarverslaggeving. De Raden van Toezicht zijn expliciet betrokken bij dit 

proces en dus medeverantwoordelijk voor een juiste rapportage. 

De minister heeft op 18 december 2020 een brief gepubliceerd met haar visie op het lectoraat. Dit 

schrijven is een goede aanvulling op de twee publicaties van de VTH over toezichthouden op 

onderwijs en onderzoek. De bewindspersoon beschrijft onder andere wat lectoraten nu precies zijn 

en wat deze doen en hoe de kwaliteit van lectoraten moet worden geborgd. In dit kader is ook 

interessant de paper van de VH over de ontwikkeling van het lectoraat en het praktijkgericht 

onderzoek in het HBO. Hierin staat mede beschreven de aanpak van lectoraten en de derde cyclus 

(promotietraject in het HBO). ScienceGuide bericht dat het plan voor het Professional Doctorate nog 

op zich laat wachten door interne strubbelingen binnen het HBO en externe afstemmingsproblemen 

met de universiteiten. 
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Verschenen is het opgestelde Monitoringsverslag 2018 betreffende de naleving van de branchecode 

Goed bestuur HBO. Verschillende onderdelen regaderen rechtstreeks de Raad van Toezicht. 

Op 5 februari komt in de ALV van de VH het aangepaste declaratiereglement voor bestuurders aan 

de orde. Op basis van een rapport van de inspectie zijn in overleg met de VSNU en de VTH hierin een 

aantal aanpassingen gedaan. Afgesproken is dat het College van Bestuur dit reglement eerst voorlegt 

aan de Raad van Toezicht voor goedkeuring alvorens in te stemmen op de ALV. 

 

Verschenen zijn de evaluatierapporten over de WNT 2016-2020 en de jaarrapportage 2019. In het 

sectorrapport over onderwijs wordt gelegitimeerd dat er beloningsverschillen bestaan tussen 

bestuurders in het WO en het HBO. Het bestuur heeft besloten op deze passage te reageren. De 

jaarrapportage geeft een overzicht van geconstateerde overtredingen van de regeling en de 

uitzonderingsverzoeken. 

Het bestuur heeft gepland om het jaarverslag en de jaarrekening over 2020 op de 

bestuursvergadering van 19 maart vast te stellen. De jaarrekening wordt daarna aangeboden ter 

controle aan de kascommissie. 

Naast de reguliere agendapunten voor de ALV in het voorjaar, zoals het jaarverslag en de 

jaarrekening 2020 staan onderstaande onderwerpen al op de agenda: 

- besturen en toezichthouden in coronatijd; 

- de voortgang en de verdere inhoudelijke programmering van het professionaliseringstraject; 

- het traject inzake de goedkeuring van het declaratiereglement voor bestuurders; 

- het monitoringsverslag branchecode 2018 en de evaluatie van de Code Goed bestuur en 

- de implicaties van het uitstellen, door de coronacrisis, van de zelfevaluatie van de Raden van 

Toezicht. 

Vanuit APPR/HBB, het secretariaat van de VTH, komen de facturen voor de contributie van de leden 

voor het jaar 2021. 

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen is het bestuur op tal van terreinen actief betrokken bij 

ontwikkelingen in het hoger onderwijs om deze met name vanuit de optiek van de toezichthouder te 

beschouwen. In het jaarverslag is een overzicht opgenomen van alle aandachtsgebieden in 2020. 

Van de drie uitgebrachte brochures over de secretaris RvT/CvB en het toezichthouden op onderwijs 

en onderzoek zijn ruim 400 exemplaren onder de leden en andere belangstellenden verspreid. Van 

verschillende zijden is uitgesproken dat deze publicaties waardevol zijn om de rol en functie van de 

toezichthouder nog beter te kunnen uitvoeren. Zowel in het tijdschrift TH&MA Hoger onderwijs, 

nummer 2020-4 als in het blad Bestuur & Toezicht, platform voor governance, nummer 2020-4 is 

aandacht besteed aan onze brochure over de secretaris.  

 

 

Voor nadere inlichtingen is de secretaris (hans@uijterwijkjg.nl) bereikbaar. 
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