NIEUWSBRIEF van de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen (VTH) van 22 maart 2022
De Algemene Ledenvergadering van de VTH wordt gehouden op donderdag 9 juni van 17.30 uur
(inloop met eenvoudige maaltijd), start 18.00 uur tot 20.15 uur in vergadercentrum BCN Utrecht
CS, Catherijnesingel 48, 3511 GC Utrecht.
Uitgenodigd zijn de nieuwe minister van OCW, Robbert Dijkgraaf en de voorzitter van de
evaluatiecommissie Code Goed Bestuur, Paul Schnabel.
Het bestuur bereidt thans een reactie voor op het rapport van deze evaluatiecommissie en in de
ALV komt dit rapport uitvoerig aan de orde, waarbij vooral aandacht zal worden besteed aan de
relatie tussen VTH en VH.
Nadere informatie volgt in de loop van de maand mei.
U kunt zich nu reeds aanmelden bij het secretariaat: vth@hbb.nl met vermelding van uw naam en
de naam van de hogeschool.
Het bestuur is bezig met het organiseren van een tweede webinar over cyberveiligheid.
Deze bijeenkomst is een vervolg op de eerste over dit onderwerp en kent twee invalshoeken:
1. Wat kan SURF inhoudelijk betekenen voor de hogescholen en in het bijzonder voor de Raden
van Toezicht. Welke ervaringen heeft SURF inzake cyberaanvallen. Vanuit Surf zijn aanwezig: Jet
de Ranitz en Floor Jas.
2. Casuïstiek: ervaringen en optreden door Colleges van Bestuur en Raden van Toezicht bij
cyberaanvallen en dan met name gericht op het aspect ‘losgeld’ betalen. Reflectie door de
deelnemers vanuit de volgende instellingen: Maastricht University: Michiel Borgers (CIO),
ROC Mondriaan: Hans Schutte, voorzitter CvB en Marcel Kropmans, directeur ICT en de
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen: Peter van Laarhoven, voorzitter RvT.
Van meerdere hogescholen is de vragenlijst over professionalisering, welke was bijgesloten bij de
aparte Nieuwsbrief, reeds ontvangen. Indien uw Raad van Toezicht nog niet gereageerd heeft, kunt u
de lijst nog invullen en terugsturen tot en met maandag 28 maart. De uitkomsten komen aan de orde
op de ALV van juni.
Het Rapport van de Onderwijsraad over extern toezicht wordt nog deze maand verwacht.
Eind januari heeft minister Dijkgraaf, in zijn allereerste debat, de zorgen bij de Kamerleden over het
verdwijnen van de speciale rechtbank voor het hoger onderwijs weten te mitigeren. Het College van
Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) wordt ondergebracht bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
bij de Raad van State en in de praktijk zal blijken dat in de nieuwe situatie de beoordelaars dezelfde
personen zijn.
SURF publiceerde in de maand februari het trendrapport ‘Adaptief leermateriaal in het hoger
onderwijs’: wat zijn de kansen en uitdagingen. Met dit leermateriaal worden kansen gecreëerd in het
onderwijs dat automatisch is afgestemd op de behoeften en competenties van individuele
studenten. Besproken wordt wat adaptief leermateriaal precies is en wat de kansen en de risico’s in
de praktijk zijn.
Naar verwachting treedt op 1 augustus 2022 ‘het wetsvoorstel tot implementatie van EU-richtlijn
transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ in werking. Het verrichten van
nevenwerkzaamheden door een werknemer (dus ook bestuurders) kan dan niet zonder meer
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worden verboden. Een beding in de arbeidsovereenkomst waarbij is opgenomen dat alleen
nevenwerkzaamheden mogen worden verricht met toestemming van de werkgever kan in
principe blijven staan. De werkgever (de Raad van Toezicht) kan toestemming voor een
nevenwerkzaamheid alleen weigeren wanneer daar een objectieve reden voor is. De meldingsplicht
van nevenwerkzaamheden door de bestuurder blijft bestaan, maar deze kunnen alleen verboden
worden als de Raad van Toezicht daar een objectieve reden voor heeft.
Het is verstandig om nu al te formuleren welke objectieve criteria een rol kunnen spelen bij de
besluitvorming.
In de zomer van dit jaar zal naar verwachting ook in werking treden de ‘Wet bescherming
klokkenluiders’. Deze wet is een aanpassing van de huidige ‘Wet Huis voor klokkenluiders’.
Wat exact de implicaties zijn, is nu nog niet te duiden.
Verschenen is het rapport ‘Social and Economic Conditions of Student Life in Europe’. Eurostudent
VII Synopsis of Indicators 2018-2021. Het rapport brengt de onderlinge verschillen in kaart tussen de
sociale en economische omstandigheden van studenten in Europa.
Het kabinet heeft aangekondigd te komen met een nieuw Loket Kennisveiligheid.
Op de website van de VH zijn de overzichten te raadplegen van de instroom, inschrijvingen en
diploma’s 2021/2022 van het Hoger Beroepsonderwijs. Er wordt zowel een totaalbeeld gegeven, als
overzichten van de gegevens per hogeschool.
Dit studiejaar studeren er 34.800 studenten uit het buitenland aan de hogescholen. Vooral studies op
het terrein van administratie, handel, recht, zakelijke dienstverlening, vormgeving, talen en kunst zijn
in trek. Aan de universiteiten studeren maar liefst 80.400 studenten uit het buitenland en daarom
vragen de universiteiten om wettelijke maatregelen om deze instroom beheersbaar te maken.
Als gevolg van de onzekerheid over de studiefinanciering blijft het aantal aanmeldingen voor komend
studiejaar 2022/2023 voor het HBO behoorlijk achter.
Verschenen is bij het Rathenau Instituut het rapport ‘Naar hoogwaardig digitaal onderwijs’. Vooral
voor de leden van een O & O – commissie zeer lezenswaardig. Geformuleerd worden vier actielijnen
met in totaal 20 aanbevelingen. Op 7 maart is de nieuwsbrief verschenen met onder meer aandacht
voor de R&D-uitgaven en -capaciteit naar wetenschapsgebied. Opvallend is dat in Nederland een
relatief groot deel van de uitgaven wordt besteed aan de Medische wetenschappen en dat het
aandeel dat besteed wordt aan de Natuur- en Technische wetenschappen relatief laag is.
Op 8 maart is de Nieuwsbrief van de Nuffic verschenen met aandacht voor verschillende dimensies
van internationalisering in het onderwijs.
Op 8 maart verscheen eveneens de Nieuwsbrief Hoger onderwijs van het ministerie van OCW. Drie
onderwerpen staan daarin centraal: de uitkomsten van een enquête naar sociale veiligheid onder
studenten, de presentatie op 13 april van de Staat van het Onderwijs 2022 en de benoeming van
Esther Deursen tot directeur Toezicht mbo-ho.
Op 13 juni 2022 wordt het VH-congres gehouden in 1931 Congrescentrum ’s-Hertogenbosch. Het
thema dit jaar is ‘Helden van het hbo’. Helden die er in alle mogelijke facetten zijn: van studenten tot
docenten, van alumni tot de beroepspraktijk.
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Het bestuur brengt twee boeken gaarne onder aandacht van de leden:
- Frans Leijnse, Standenonderwijs, hoe afkomst nog steeds onze schoolloopbaan bepaalt,
Tijdsbeelden Onderwijs 3, uitgeverij Eburon;- Rienk Goodijk, Inclusief strategisch partnerschap, met
wijze toezichthouders, over bestuur en
toezicht in het semipublieke domein, uitgeverij Koninklijke Van Gorcum.
Gemeld kan worden dat alle hogescholen de contributie over 2022 voor de VTH hebben voldaan,
waarvoor hartelijk dank.
Zoals al eerder is medegedeeld, moeten verschillende leden van het bestuur van de VTH afscheid
nemen in 2023, omdat hun termijn teneinde loopt. Daarom nogmaals de oproep aan
belangstellenden om zich te melden voor deelname aan het bestuur van de VTH bij de secretaris:
hans@uijterwijkjg.nl.
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