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NIEUWSBRIEF van de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen van vrijdag 17 december 

2021      

Volgens een inventarisatie van de jaarverslagen 2020 zijn er in het HBO 207 toezichthouders actief. 

Het bestand aan mailadressen van de VTH is ongeveer de helft hiervan. Dit komt omdat bij een 

aantal hogescholen het contact met de leden getrapt plaatsvindt, namelijk via de secretaris of het 

secretariaat. Zoals besproken in de ALV van november doet het bestuur een oproep aan alle leden en 

aan de voorzitters van de Raden van Toezicht in het bijzonder om hun mailadres kenbaar te maken 

aan de secretaris (hans@uijterwijkjg.nl), zodat de communicatie adequater kan verlopen. Het 

spreekt vanzelf dat het mailadres alleen gebruikt wordt voor het onderlinge verkeer met de VTH. 

Op 12 november 2021 verscheen van de minister van OCW de brief ‘Stand van zaken 

kwaliteitsafspraken in het ho en mbo’. Zij vermeldt dat de NVAO in 2022 zal beoordelen wat de 

voortgang is van de voornemens en doelen van de onderwijsinstellingen zoals deze zijn gesteld in het 

plan dat is ingediend bij de aanvraag voor de kwaliteitsbekostiging. De NVAO zal dit doen aan de 

hand van het jaarverslag 2021. 

In november heeft de NVAO een presentatie gegeven aan de secretarissen van de hogescholen 

waarin de NVAO heeft laten zien hoe de beoordeling zou uitpakken als deze gebaseerd wordt op de 

jaarverslaglegging 2020. Gekeken is of de verantwoording in het jaarverslag zelfstandig leesbaar en 

navolgbaar is. Wordt inzicht verkregen in de voortgang van de maatregelen en over de inzet van de 

middelen. Tevens is gekeken hoe de medezeggenschap is betrokken en of er een reflectie van de 

medezeggenschap is opgenomen. Als laatste is gekeken of de Raad van Toezicht van de instelling in 

zijn eigen verslag of in de verantwoording van de KA een reflectie geeft op zijn betrokkenheid. 

Op basis van deze analyse slaagt EEN DERDE van de instellingen. Enkele instellingen moeten forse 

verbeteringen aanbrengen. 

De conclusie van de NVAO is dat als het format van het jaarverslag dominant blijft, de verslaglegging 

over de KA ook volgend jaar onvoldoende zal zijn in veel gevallen. Een evaluatie van de voortgang op 

de KA vraagt meer inhoud en uitleg dan normaliter in een jaarverslag passend is. 

Het bovenstaande is voor het bestuur aanleiding om een webinar te organiseren over dit onderwerp: 

de verantwoording van de KA in het jaarverslag en met name de reflectie daarin van de 

betrokkenheid van de Raad van Toezicht. 

Dit webinar wordt verzorgd door Melanie Meylaerts, Maikel Vermeulen en René Hageman van de 

NVAO, tevens is betrokken Jan Bogerd, bestuursvoorzitter van de Hogeschool Utrecht en lid van het 

bestuur van de VH met het aandachtsgebied kwaliteitsafspraken. 

Het webinar vindt plaats via MS TEAMS op dinsdag 8 februari 2022 van 16.00 tot 17.30 uur. 

Aanmelden bij het secretariaat (vth@hbb.nl) met vermelding van uw naam en de naam van de 

hogeschool. 

 

In het begin van het nieuwe jaar verschijnt een speciale nieuwsbrief welke geheel gewijd zal zijn aan 

professionalisering van de Raden van Toezicht. Deze zal kort daarna worden gevolgd door een 

vragenlijst om de wensen van de leden inzake professionalisering te inventariseren. Op basis van 

de uitkomsten daarvan worden vervolgstappen gezet voor het jaar 2022. 

Verschenen is van de Vereniging Hogescholen de brochure ‘Praktijkgericht onderzoek als 

kennisversneller’ met als ondertitel Strategische onderzoeksagenda hbo 2022-2025. Te bestellen bij 

de projectleider Martje van Ankeren: ankeren@vh.nl. 
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Op de website van de VH staat de integrale tekst van de nieuwe CAO-HBO 2021-2022. 

Medio december heeft de Commissie Schnabel het evaluatierapport van de Code Goed Bestuur aan 

het bestuur van de VH aangeboden. Begin februari volgt bespreking in de AV van de VH, waarna het 

rapport openbaar is. Over de vervolgstappen door het bestuur VTH volgt nog nadere informatie. 

 

Ook is weer de naleving van de branchecode bij de hogescholen gemonitord op basis van de 

jaarverslagen 2020. Het beeld is vergelijkbaar met de monitoring uit 2018 en de uitkomst levert geen 

spannende dingen op. Het monitoringsrapport wordt na de AV van de VH begin februari op de 

website van de VH geplaatst.  

Op 7 december 2021 verscheen de nieuwsbrief Hoger onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs. 

Vijf onderwerpen staan hierin centraal: meldingen over onderwijs bij de vertrouwensinspecteur, 

toezicht tijdens de coronapandemie, factsheet instroom niet-EER-studenten, het jaarwerkplan van de 

inspectie in 2022 en de data van de Staat van het Onderwijs 2022: 13 april en 11 mei.  

In het eerste kwartaal van 2022 wil het ministerie van OCW een overzicht hebben van de benodigde 

financiën, het noodzakelijke personeel en de behoefte aan capaciteit om alle instellingen 

aangesloten te krijgen op een Security Operations Center (SOC). De instellingen moeten ook 

beschikken over een gedeeld normenkader in relatie tot de cyberveiligheid. Een en ander wordt nog 

uitgewerkt in een stappenplan. De VTH heeft aan de VH en aan SURF gevraagd wat dit betekent voor 

de Raden van Toezicht. Mogelijk komt er een tweede webinar over dit onderwerp, mede verzorgd 

door SURF.  

Eind november bleek plots dat de VSNU (Vereniging van Samenwerkende Nederlandse 

Universiteiten, maar in feite Vereniging van Universiteiten) van naam is veranderd. Voortaan is de 

naam Universiteiten van Nederland (UNL). 

 

Op 7 december 2021 is de Nieuwsbrief van SIA verschenen met onder andere gegevens over de 

Deltapremiewinnaars en op 2 december verscheen de nieuwsbrief van het Rathenau Instituut.. 

Deze maand heeft Ron van der Meer, plaatsvervangend directeur HO&S, na zeer veel jaren afscheid 

genomen van het ministerie van OCW wegens het bereiken van de pensioenleeftijd. Hij was de 

financiële expert van het hoger onderwijs. Hij wordt opgevolgd door Taco Fens die komt van het 

ministerie van Financiën.  

Bestuurder Anneke Luijten-Lub verlaat, na ruim twee jaar, half december de NVAO. Zij wordt interim 

lid van het College van Bestuur bij Hogeschool Van Hall Larenstein. 

Henk den Uijl, medeauteur van de brochure over de secretaris, promoveert op woensdag 12 januari 

2022 om 15.45 uur in de aula van de Vrije Universiteit. De titel van zijn proefschrift is ‘Practical 

Wisdom in Governance’. De promotie kan online worden gevolgd via YouTube kanaal: 

www.youtube.com/VUBeadlessOffice.   

De volgende bestuursvergadering is op maandag 17 januari 2022. 

Het bestuur wenst alle leden mooie kerstdagen en een voorspoedig en gezond 

2022 en ontmoet gaarne eenieder weer in het nieuwe jaar. 

 


