Nieuwsbrief van de VTH van 2 september 2022
Het bestuur wenst op de eerste plaats alle leden een leerzaam studiejaar dat hopelijk zonder grote
problemen mag verlopen en natuurlijk een goede gezondheid voor eenieder.
Nogmaals wordt iedereen geattendeerd op het webinar op vrijdag 9 september van 16.00-17.30 uur.
Het eerste deel wordt verzorgd door Jet de Ranitz en Floor Jas van Surf en het tweede deel behandelt
de ervaringen van en het optreden door Colleges van Bestuur en Raden van Toezicht bij
cyberaanvallen met aandacht voor het aspect ‘het betalen van losgeld’.
Sprekers zijn Michiel Borgers van Maastricht University en Peter van Laarhoven en Yvonne de Haan
van respectievelijk de RvT en het CvB van de HAN.
Aanmelden met vermelding van naam, de naam van de hogeschool en de datum 9/9 bij het
secretariaat: vth@hbb.nl .
Van de zijde van het ministerie is benadrukt dat de minister zich zorgen maakt over het kennisniveau
bij Raden van Toezicht betreffende de kennis- en cyberveiligheid. Daarom heeft de VTH een subsidie
ontvangen van het departement om de diepgang bij de leden op dit terrein verder te vergroten.
Nader bericht hierover volgt.
Zie ook het rapport van SURF met de titel ‘Cyberdreigingsbeeld – onderwijs en onderzoek, een
terugblik op 2021’.
De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden op donderdag 17 november 2022 van 17.30/18.00
uur tot 20.30 uur in de EENHOORN te Amersfoort.
Spreker is in ieder geval Frans Leijnse, oud-voorzitter van de HBO-Raad/VH, die het woord zal voeren
over zijn boek ‘Standenonderwijs’ en zijn visie zal etaleren over de toekomstige strategische
ontwikkelingen in het hoger onderwijs. Hij heeft ook een notitie gedeponeerd bij de CommissieBormans die een discussie, binnen de VH, over de herpositionering van de hogescholen in de
komende decennia voorbereidt.
Alle hogescholen en dus ook de Raden van Toezicht zullen met dit onderwerp te maken krijgen en
staan voor belangrijke (strategische) beslissingen.
Eveneens zijn uitgenodigd voor de ALV de minister van Onderwijs de heer Robbert Dijkgraaf en de
nieuwe directeur HO&S mevrouw Heidi Boussen.
Aanmelden voor de ALV bij het secretariaat met vermelding van naam, naam van de hogeschool en
ALV bij het secretariaat: vth@hbb.nl .
De secretaris, Hans Uijterwijk, heeft medegedeeld dat hij, na ruim zeven jaar, per 1 januari 2023
stopt met zijn werkzaamheden voor de VTH. Dit betekent dat er een vacature per genoemde datum
ontstaat. Het bestuur roept belangstellenden op zich te melden en verzoekt de leden om potentiële
gegadigden te attenderen op deze functie. Er is een notitie beschikbaar met een nadere beschrijving
van de functie, de vereisten, de omvang en de honorering, alsmede de procedure. Deze kan worden
opgevraagd bij de secretaris: hans@uijterwijkjg.nl. Belangstellenden kunnen zich melden bij de
voorzitter van de VTH de heer Guus van Montfort: ghvanmontfort@casema.nl .
Op dinsdag 23 augustus is het bestuur in een soort heisessie bijeengeweest in Zeist om in alle rust
uitvoerig over vier onderwerpen te spreken:
1.De rol en functie van de VTH;
2.De relatie met de VH;
3.De Continuïteit en stabiliteit van de VTH en
4.De strategie.
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Op de ALV van november komen deze punten nader aan de orde. Voor een korte impressie wordt
verwezen naar de website: www.vth.nu .
Eind mei verscheen van OCW de Kamerbrief over kaders en uitgangspunten t.a.v. afstandsonderwijs
in het reguliere onderwijs (PO, VO, MBO en HO).
Gevolgd op 8 juli door een brief over de uitvoering van de toezegging aan de TK, gedaan op 1
december 2021, over een afwegingskader voor online en fysiek onderwijs en over de uitvoering van
een motie die de regering verzoekt ervoor te zorgen dat fysiek onderwijs in het mbo en hoger
onderwijs de norm is.
De Inspectie van het Onderwijs heeft in juni een factsheet uitgebracht over de assoiciate degreeopleidingen (Ad). Behandeld worden onder andere de aantallen opleidingen, de samenstelling van de
studentenpopulatie en het studiesucces van de studenten in de afgelopen 5 jaar.
Op verzoek van de minister heeft de KNAW de gids ‘Sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap.
Van papier naar praktijk’ uitgebracht. Het bevat tips en handreikingen om de problemen met
ongewenst gedrag te voorkomen of vroegtijdig bij te sturen. Nodig is meer preventie om ongewenst
gedrag in de wetenschap te bestrijden.
Het Rathenau Instituut publiceerde op 5 juli de factsheet ‘Praktijkgericht onderzoek hogescholen’
met allerlei gegevens over onder andere het aantal lectoren, het totale personeelsbestand, de
onderzoeksinzet, het aantal promovendi aan lectoraten en de impact van het praktijkgericht
onderzoek.
Op 6 juli heeft de minister van OCW het eindrapport ‘Onbedoelde zelfselectie: drempels die
gekwalificeerde jongeren ervan weerhouden om een specifieke opleiding in het hoger onderwijs te
kiezen’ en het tussenrapport ‘Wel of niet naar de hogeschool? Achterliggende mechanismen van
onbedoelde zelfselectie in het keuzeproces van mbo 4-studenten’ aan de Tweede Kamer
aangeboden.
Hogescholen, universiteiten en het ministerie van OCW hebben op 14 juli een bestuursakkoord
ondertekend. Het stelsel van hoger onderwijs en wetenschap moet verder versterkt worden en het is
zaak om fundamentele knelpunten op te lossen. Het fundament van het stelsel moet worden
verstevigd, divers talent moet ruimte krijgen en door versterking van de kennisoverdracht moet de
impact van onderzoek op de maatschappij worden vergroot. In het HBO komt tevens een plan om
opleidingen in krimpregio’s vitaal te houden.
In de herfst begint een verkenning naar een toekomstbestendig stelsel van hoger onderwijs en
onderzoek. Gepland is afronding van deze verkenning voor de zomer van volgend jaar en dan komen
er ook wettelijk sturingsinstrumenten om de internationale aantallen studenten gericht te
beheersen.
Eind augustus meldde de VH dat het aantal aanmeldingen voor de bacheloropleidingen in het HBO
lager ligt (-2.5%) dan voorgaande jaren, terwijl bij de universiteiten een duidelijke stijging (+3.2%)
waarneembaar is. Vooral de zorgopleidingen laten een daling zien, daarentegen de Ad-opleidingen
een stijging van 7.7%. De uiteindelijke teldatum is 1 oktober, zodat de definitieve cijfers nog kunnen
afwijken. De tussenstand is meer te beschouwen als inzicht in een trendmatige ontwikkeling.
Eind augustus verscheen het ‘Annual International Student Survey 2022’. De verwachting is dat dit
studiejaar 1 op de 4 eerstejaarsstudenten een internationale student zal zijn. Het rapport meldt dat
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deze zich in een kwetsbare positie bevinden. Nodig is een betere informatievoorziening aan
internationale studenten. Deze studenten lopen ook tegen mentale problemen op en 28% voelt zich
niet thuis in ons land. Met het studentenwelzijn in het algemeen is het slecht gesteld.
Het budget in de nog openstaande ronde RAAK-PRO is met 12.1 miljoen Euro verhoogd. Dit
impliceert dat in de oktoberronde een budget beschikbaar is van € 18.2 miljoen en maximaal 26
aanvragen kunnen worden toegekend.
Per 1 november start dr. Albert Jonk als voorzitter (en enig lid van het dagelijks bestuur) van de
NVAO. Hij volgt Sander van den Eijnden op die slechts heel kort deze functie heeft bekleed.
Peter Verleg, de bestuursgedelegeerde professionalisering, is samen met enkele leden van het
bestuur volop bezig met het opstellen van een programma voor 2022/2023 en te bezien met welke
samenwerkingspartner(s) dit kan worden uitgevoerd.
In de ALV van november worden hiertoe voorstellen aan de leden voorgelegd en het programma
nader besproken.
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