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NIEUWSBRIEF van de Vereniging van Toezichthouders Hogescholen van vrijdag 28 januari 2022  

Hoewel nog net in de maand januari wenst het bestuur alle leden een voorspoedig en vooral gezond 

2022 en spreekt het de wens uit elkaar fysiek in de ALV van donderdag 9 juni van 17.30-20.15 uur te 

mogen ontmoeten. De nieuwe minister van OCW is uitgenodigd om op deze bijeenkomst aanwezig te 

zijn. 

Ofschoon reeds meerdere leden zich hebben aangemeld, is het nog steeds mogelijk om zich op te 

geven voor het webinar over de verantwoording van de kwaliteitsafspraken/middelen in het 

jaarverslag. Het webinar wordt gehouden op dinsdag 8 februari 2022 van 16.00 tot 17.30 uur en  

wordt verzorgd door de NVAO. Namens het bestuur van de VH zal de heer J. Houtman, voorzitter van 

het CvB van Fontys, aanwezig zijn. Opgeven graag bij het secretariaat: vth@hbb.nl  met vermelding 

van naam en de naam van de hogeschool. 

Separaat van deze nieuwsbrief verschijnt binnenkort een speciale nieuwsbrief, welke geheel gewijd is 

aan professionalisering van de Raden van Toezicht. Daarbij is ook een vragenlijst gesloten met het 

verzoek deze ingevuld terug te sturen aan het secretariaat. 

Om in de jaarverslagen 2021 een uniforme opgave te verkrijgen van de leden van de Raden van 

Toezicht van elke hogeschool is in overleg met de voorzitter van OSHINE het onderstaande format 

opgesteld. Wij verzoeken u hiervoor onderstaand format te gebruiken, dat in lijn is met artikel III.1.4. 

van de Branchecode Goed Bestuur. 

 

Nogmaals het verzoek aan de leden en met name aan de secretarissen om aan de secretaris 

(hans@uijterwijkjg.nl) de mailadressen van de leden van de Raad van Toezicht van de hogeschool 

door te geven zodat over een volledig en geactualiseerd overzicht kan worden beschikt.  

Het bestuur komt in februari met een reactie op het evaluatierapport van de Commissie Schnabel 

over de Code Goed Bestuur. Het bestuur is van plan hierover een webinar te organiseren. 

Het bestuur is bezig met het organiseren van het tweede webinar over cyberveiligheid mede 

verzorgd door SURF. Indien mogelijk wordt hierin aparte aandacht besteed aan het onderwerp wel of 

niet betalen van losgeld en hoe daarbij te handelen. 

Het bestuur is in overleg met de voorzitter en directeur van de VH om mogelijkheden te verkennen  
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de samenwerking en de wederzijdse informatievoorziening tussen de VTH en de VH te verstevigen. 

Op de ALV van juni komt dit onderwerp nader aan de orde. 

Deze maand is een boek verschenen van de oud-voorzitter van de VH (HBO-Raad) Frans Leijnse, 

getiteld ‘Standenonderwijs’. Het boek is uitgegeven door uitgeverij Eburon. Met zijn eigen 

levensverhaal illustreert hij meerdere aspecten binnen het onderwijs, zoals de noodzakelijke 

emancipatie van de hogescholen en de conserverende rol die het onderwijsbeleid hierin speelt. Ook 

pleit hij voor de noodzaak de academische cultuur en vorming binnen de universiteiten beter te 

beschermen.    

Binnenkort verschijnt het rapport van de Onderwijsraad over extern toezicht: met welke functies, 

bevoegdheden en instrumentarium kan het externe toezicht in het huidige tijdsgewricht de kwaliteit 

van het Nederlandse onderwijs het beste borgen? Ook hierover wordt mogelijk later in het jaar een 

webinar georganiseerd. 

De invoering van het Professional Doctorate (niveau 8) is uitgesteld tot 1 januari 2023. 

Mogelijk gaat het College van Beroep van het Hoger Onderwijs (CBHO) verdwijnen. De CBHO 

oordeelt over zaken van studenten tegen hun hogeschool en/of universiteit, bijvoorbeeld over het 

collegegeld, het bindend studieadvies en vermeend plagiaat. Deze week bespreekt de Tweede Kamer 

een wetsvoorstel over het MBO waarin deze wijziging is opgenomen. Dat is ook het moment dat de 

nieuwe minister voor het eerst aantreedt in de Tweede Kamer. 

 

Het bestuur heeft bericht ontvangen van het ministerie van BZK dat de brief van 12 februari 2021 

over de toepassing van de WNT voor bestuurders in het HBO, nu er weer een missionair kabinet is, in 

behandeling is genomen en een reactie volgt. Deze brief ging onder meer in op de invoering van de 

Ad als aparte opleiding in het HBO, alsmede over de gevolgen van de invoering van niveau 8 voor de 

beloning van de bestuurders.   

Door het aflopen van benoemingstermijnen bij hun Raad van Toezicht van de hogeschool ontstaan er 

in 2023 meerdere vacatures in het bestuur van de VTH. Wellicht dat belangstellenden zich nu reeds 

kunnen melden bij de secretaris van de VTH. 

Begin januari 2022 is de nieuwsbrief van SIA verschenen met de mededeling dat op 2 februari de 

online presentatie plaatsvindt van een nieuw magazine, getiteld PIT. Het jaarcongres vindt plaats op 

17 november 2022. Op 11 januari verscheen de nieuwsbrief van NUFFIC welke thans zeventig jaar 

bestaat. Op 20 januari kwam een nieuwe editie van SURF NIEUWS uit. 

 

 

 


