NIEUWSBRIEF van de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen van dinsdag 26 oktober
2021 met uitnodiging bijeenkomst over CYBERVEILIGHEID
Zoals eerder al is medegedeeld vindt de ALV van donderdag 18 november online plaats en wel van
18.00 uur tot 20.15 uur. Het bestuur heeft in de vergadering van maandag 18 oktober 2021 de
agenda opgesteld voor deze bijeenkomst.
De agenda luidt:
1. Opening en welkom door Guus van Montfort, voorzitter van de VTH
2. Vaststellen van de definitieve agenda
3. Themabijeenkomst professionalisering: CYBERVEILIGHEID (18.05 – 19.30 uur)
- Inleiding door de senior inspecteur hoger onderwijs dr. Ir. Ellen Jagtman naar aanleiding van
het opgestelde rapport ‘Binnen zonder kloppen’, digitale weerbaarheid in het hoger onderwijs;
juli 2021
- Presentatie over de cyberaanval op de HvA/UvA door de vicevoorzitter van het CvB van de HvA
dr. Hanneke Reuling
- Toelichting door Ron Mos, lid van de Raad van Toezicht van de HvA en IT-deskundige, over hoe
de Raad van Toezicht hiermee is omgegaan
- Discussie en vragen
4. Vaststellen van het verslag van de ALV op donderdag 10 juni 2021 (bijlage 1)
5. Mededelingen/vragen:
a. De Nieuwsbrief van september 2021 (rib)
b. De Nieuwsbrief van oktober 2021 (rib)
6. De professionalisering:
a. Toelichting op het besluit van het bestuur om het professionaliseringsprogramma najaar 2021
niet te laten doorgaan en voorlopig een pas op de plaats te maken dienaangaande
b. Stand van zaken betreffende de aanpak van de inventarisatie van de wensen van de leden in dit
kader en het besluit van het bestuur om eerst een ronde tafelbijeenkomst te houden
7. De financiën:
a. Conform het gestelde in de statuten in artikel 13.6 de door het bestuur opgemaakte begroting
2022 vaststellen (bijlage 3)
b. Conform het gestelde in de statuten in artikel 13.3 het benoemen van de twee leden voor de
kascommissie 2021. Beschikbaar hebben zich gesteld Anneke Hogenstijn van de Hogeschool der
Kunsten Den Haag en Toine Poppelaars van de HZ University of Applied Sciences
8. W.v.t.t.k. en rondvraag
9. Sluiting van de vergadering door de voorzitter

De agenda en bijbehorende stukken verschijnen in de week van 8 november 2021.
U kunt zich nu reeds aanmelden bij het secretariaat: vth@hbb.nl onder vermelding van uw naam,
e-mailadres en de naam van de hogeschool.
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In de bestuursvergadering van maandag 18 oktober is uitvoerig gesproken over de voortgang van
de professionalisering. Daarbij heeft het bestuur in ogenschouw genomen dat voor het einde van dit
jaar een rapport van de Onderwijsraad verschijnt over extern toezicht, alsmede het rapport van de
Commissie Schnabel over de evaluatie van de Code Goed Bestuur in het HBO. Mede in dit kader
heeft het bestuur besloten om eerst een ronde tafelbijeenkomst te organiseren, met interne en
externe stakeholders, over de verhouding intern versus extern toezicht en daaraan gekoppeld over
de opzet en de inrichting van het professionaliseringsprogramma 2022. Op de ALV van 18 november
worden de leden hierover nader geïnformeerd.
Gelet op het verwachte exploitatieresultaat over 2021, mede als gevolg van de Coronacrisis, heeft
het bestuur besloten de leden voor te stellen de contributie voor 2022 NIET te verhogen, maar deze
gelijk te houden aan dit lopende jaar 2021. Het negatief exploitatiesaldo zal ten laste gebracht
worden van het eigen vermogen van de VTH.
Op 28 september heeft het bestuur een gesprek gevoerd met de voorzitter en directeur van de VH.
In een open sfeer is onder andere gesproken over de kabinetsformatie en de continue lobby van de
VH met enkele leden van de Tweede Kamer, de stand van zaken betreffende Corona en over de
evaluatie van de Code voor het HBO. Uitvoeriger werd stil gestaan bij de relatie tussen de VH en de
VTH. In hoeverre zijn twee verenigingen binnen de sector HBO, die zich bezighouden met
governance, niet verwarrend en welke meerwaarde zou het hebben als de VTH en VH meer
gezamenlijk optrekken. Beide verenigingen willen daarover verder nadenken en over praten.
Op 4 oktober is een gesprek gevoerd met de voorzitter van het platform RvT-MBO. De bijeenkomst
vond plaats op hun verzoek en stond vooral in het teken van het gegeven op welke wijze deze
informele club in bepaalde situaties als officiële vertegenwoordiger van de Raden van Toezicht in het
MBO kan optreden.
Op 12 oktober heeft een telefonisch overleg plaatsgevonden met de voorzitter van de VSNU, Pieter
Duisenberg. Het doel was om meer zicht te krijgen op de werkwijze van de VSNU richting de
toezichthouders. De VSNU ziet zich als vertegenwoordiger van de WO-instellingen en de voorzitter
wordt vast uitgenodigd bij het periodiek overleg van de voorzitters van de Raden van Toezicht van de
universiteiten. Dit overleg is bedoeld om gemeenschappelijke onderwerpen en belangen te
bespreken, waarbij de voorzitter van de VSNU informatie deelt met de voorzitters van de Raden van
Toezicht over ontwikkelingen in de sector. De voorzitter gaat ervan uit dat in het bestuur van de
VSNU en in de ledenvergadering de vertegenwoordigers van de instellingen hun standpunten hebben
afgestemd met hun eigen respectievelijke toezichthouders.
Op maandag 1 november is er overleg met het bestuur en de directeur van de VTOI-NVTK.
De Raad van State heeft geadviseerd om geen nieuwe wet in te voeren om het handhavingsbeleid
van de minister richting het onderwijs te versterken. De Raad adviseert daarentegen te investeren in
versterking en professionalisering van de Raad van Toezicht. Eenzelfde advies over de rol van de RvT
is ook steeds te lezen in rapporten van de inspectie en dit advies zal ook het geval zijn wanneer de
wet inzake de ITK door een missionair kabinet wordt behandeld.
Op 25 november is het SIA-congres met als titel: ‘Grenzen doorbreken met praktijkgericht
onderzoek’.
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Verschenen zijn twee Nieuwbrieven Hoger Onderwijs van de inspectie en wel op 5 oktober en
12 oktober. De eerste handelde onder andere over het onderzoek betreffende ‘Overwegingen van
besturen met hoge vermogens’ en de tweede brief stond in het teken van de gevolgen van de
Coronamaatregelen voor het onderwijs en bevatte een aparte factsheet voor het hoger onderwijs.
De Onderwijsraad zal eind van dit jaar een rapport laten verschijnen over het externe toezicht en in
de loop van 2022 staat een rapport gepland over het hoger onderwijs.
Verschenen is de Keuzegids HBO 2022 en in de Elsevier van 9 oktober staat het overzicht van de
beste studies 2021.
Het ministerie van OCW heeft de VTH de WNT-2022 toegestuurd met het verzoek te reageren op de
voorgestelde verhoging van de vergoedingen en de andere berekeningswijze van de klassen (T-2).
Tevens werd verzocht om toezending van het aangepaste declaratiereglement voor de bestuurders.
De alliantie Medezeggenschap en Governance (AMG) houdt op dinsdag 22 november van 14.00 tot
16.00 uur het online jaarcongres.
Van het ministerie van OCW is bericht ontvangen of enkele voorzitters van Raden van Toezicht
beschikbaar willen zijn voor een gesprek over de instellingsaccreditatie. Nader overleg vindt nog
plaats.
Op 2 augustus 2021 heeft de staatssecretaris een gewijzigd besluit genomen met betrekking tot
zijn eerdere besluit van 28 april 2021 inzake de btw-positie van toezichthouders. In het nieuwe
besluit wordt duidelijker afgebakend voor welke toezichthouders het besluit geldt, en voor de
betreffende toezichthouders wordt voor een aantal situaties goedgekeurd dat eerder
teruggevraagde btw niet aan de Belastingdienst hoeft te worden terugbetaald. Het is nu duidelijk dat
toezichthouders in het onderwijs geen ondernemer zijn. Het al of niet terugvragen van de aan de
fiscus afgedragen btw vanaf juni 2019 is een actie die de individuele toezichthouders zelf kunnen
ondernemen.
De Onderwijsraad heeft een advies uitgebracht over artikel 23 van de Grondwet, getiteld ‘Grenzen
stellen, ruimte laten’. In het advies wordt gesteld dat de overheid de grenzen aan vrijheid van
onderwijs duidelijker moet aangeven en scherper moet handhaven. De democratische rechtsstaat
wordt daarbij genomen als normatief kader.
Op verzoek van het ministerie van OCW evalueerde Berenschot de Wet versterking bestuurskracht
(Wvb) met specifieke aandacht voor succesfactoren van een goede medezeggenschap in het hoger
onderwijs. De conclusie is dat de medezeggenschapscultuur in hoger onderwijsinstellingen in het
algemeen op orde is, maar dat deze op onderdelen nog verder verbeterd kan worden. Zo moet de
positie van de opleidingscommissies worden verbeterd, is continuïteit in de medezeggenschap een
aandachtspunt en dat geldt ook de vaak beperkte animo voor kandidaatstelling. Goede onderlinge
afstemming tussen de raden op de verschillende niveaus kan winst betekenen waardoor de raden
verder kunnen professionaliseren.
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Op 15 juli 2021 is verschenen een notitie van de Inspectie van het Onderwijs samen met NVAO, op
verzoek van de minister van OCW, waarin een beeld wordt opgehaald wat instellingen en
opleidingen in het hoger onderwijs doen op het vlak van persoonlijke ontwikkeling en
maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. In haar Kamerbrief schrijft de minister dat de
instellingen veel doen op het vlak van persoonlijke ontplooiing en maatschappelijk
verantwoordelijkheidsbesef. De uitdagingen voor instellingen is het meer expliciteren en zichtbaar
maken hiervan.
Het bestuur rekent erop de leden tijdens de online ALV van 18 november te kunnen ontmoeten en
te spreken, daarom nogmaals het verzoek zich hiervoor aan te melden bij het secretariaat:
vth@hbb.nl onder vermelding van uw naam, e-mailadres en de naam van de hogeschool.
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