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NIEUWSBRIEF van de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen (VTH) van 20 april 2021 

Zoals al eerder is medegedeeld vindt de Algemene Ledenvergadering online plaats op donderdag 10 

juni 2021 van 17.30 uur tot 20.15 uur. In de nieuwsbrief van 24 maart is daar al nader over bericht en 

gewezen op de notitie van prof. dr. Marc Vermeulen. 

Inschrijven is mogelijk bij het secretariaat van de VTH: vth@apprhbb.nl onder vermelding van 10 juni, 

naam van de deelnemer en de hogeschool. 

• Het webinar over het rapport van PwC Strategy& vindt plaats op dinsdag 25 mei 2021 van 16.00 

tot 17.30 uur.  

PwC Strategy& heeft, in opdracht van het ministerie van OCW, onderzoek gedaan naar de 

toereikendheid en de doelmatigheid van de middelen en de kostentoerekening in het middelbaar 

beroepsonderwijs, hoger onderwijs en onderzoek. In samenwerking met veldpartijen (waaronder 

hogescholen, de VH en werkgevers) is een multidimensionaal kwaliteitskader opgesteld, zijn ambities 

opgehaald en zijn de implicaties van die ambities in kaart gebracht. Deze studie heeft veel inzicht 

gegeven in de huidige en toekomstige uitdagingen in, onder andere, het HBO. We hebben PwC 

Strategy& uitgenodigd om de inzichten uit het onderzoek en de implicaties voor het toezichthouden 

te presenteren.  

Het onderzoek is uitgevoerd door Sander Visser, partner bij PwC Strategy&, dr. Selwyn Moons, 

partner bij PwC Consulting en Robert Steemers, director bij PwC Strategy&. 

Het rapport is op te zoeken onder:  

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/02/15/bijlage-3-rapport- 

toereikendheid-doelmatigheid-en-kostentoerekening-in-het-mbo-hbo-wo-o.  

 

Aanmelden nu gaarne via het secretariaat van de VTH: vth@apprhbb.nl onder vermelding van 25 

mei, naam van de deelnemer en de hogeschool. 

 

• Het symposium Governance 3.0 vindt definitief plaats op donderdag 7 oktober 2021 in de 

namiddag en begin van de avond. Deelname aan het symposium is gratis. 

Op een later moment wordt nog medegedeeld waar de bijeenkomst plaatsvindt en volgt ook een 

actualisering van het eerder gepubliceerde programma. 

De data voor de overige professionaliseringsbijeenkomsten, te weten dinsdag 9 november, 

donderdag 25 november, donderdag 28 oktober en dinsdag 23 november zijn onveranderd gebleven. 

Binnenkort is de nieuwe brochure met het totaal-overzicht van het programma in het najaar van 

2021 voor de leden beschikbaar. 

 

• Het concept jaarverslag van de VTH over 2020 is gepubliceerd op de website: www.vth.nu en 

wordt uiteraard op de ALV samen met de jaarrekening 2020 nog ter goedkeuring aangeboden. De 

kascommissie heeft de jaarrekening gecontroleerd en in orde bevonden. 

 

• Op 14 april 2021 is de Nieuwsbrief Hoger onderwijs van de inspectie verschenen.  Onderwerpen 

zijn: trends in het onderwijs, de staat van het hoger onderwijs en aandacht voor de online 

conferentie op 10 en 11 mei 2021. 
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• Op woensdag 14 april verscheen het door de inspectie opgestelde rapport over ’De Staat van het 

Onderwijs 2021’.  

In hoofdstuk 1.3 Kwaliteit & Sturing’ wordt gesteld dat bij de besturen in het hoger onderwijs het 

beeld over de kwaliteit van het afstandsonderwijs ontbreekt. Tevens is er geen eenduidig landelijk 

zicht op de studievoortgang van groepen studenten tijdens de coronapandemie. Ook de informatie 

over de kwaliteit van de begeleiding van studenten is onduidelijk. 

De verantwoording van het intern toezicht vindt de inspectie in het totale onderwijsveld 

onvoldoende. Geconstateerd wordt dat een beschrijving van hoe er is gehandeld en welke resultaten 

dat opleverde, vaak ontbreekt. Slechts bij 9 procent van de instellingen wordt door de interne 

toezichthouder verantwoording in het jaarverslag afgelegd over het toezien op de doelmatige 

bestemming en aanwending van de middelen. Minder dan 40% van de verslagen wordt als 

voldoende beoordeeld. Hoofdstuk 6 behandelt het hoger onderwijs met onder meer informatie over 

de kwaliteit van het onderwijs, de aandacht voor studenten, en risico’s voor de instellingen inzake 

het verzorgen van het onderwijs. Hoofdstuk 6.3 gaat over aanvullend onderwijs, dat wil zeggen 

onderwijs buiten het aanbod van de eigen opleiding of instelling, met extra kosten en met het doel 

studieprestaties te verbeteren. Hoofdstuk 6.6 betreft het onderwerp ‘Governance en naleving’. 

 

• Het AOb meldt op 14 april 2021 dat er grote verschillen zijn in de thuiswerkvergoedingen voor het 

onderwijspersoneel en dat de bonden de CAO-HBO, welke was verlengd tot september, opzeggen. 

De partijen streven ernaar om voor de einddatum tot nieuwe afspraken te komen. 

 

• Begin van deze maand is verschenen de 30e editie van de HBO-monitor met als belangrijkste 

conclusies dat HBO-afgestudeerden meer stress ervaren in hun werk dan voor de coronapandemie, 

maar dat de werkloosheidscijfers onder deze groep relatief weinig veranderd zijn. 

De HBO-Monitor is een jaarlijks onderzoek onder alle afgestudeerden HBO’ers. Het geeft inzicht in de 

(arbeids)marktpositie van afgestudeerden en laat zien in hoeverre opleidingen hun studenten goed 

voorbereiden op de arbeidsmarkt. De monitor wordt uitgevoerd door het Researchcentrum voor 

Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht onder auspiciën van de Vereniging 

Hogescholen. 

 

 

 

 

 


