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Nieuwsbrief 1 van de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen, dinsdag 31 januari 2023  

 

Vereniging en Bestuur: 

Met voldoening kan het bestuur mededelen dat, naast de tussentijdse benoeming van Vincent van 

Stijn per 1 februari tot lid van het bestuur, op de ALV van juni de voordracht kan geschieden van 

twee nieuwe kandidaat bestuursleden. Hiermede wordt voorzien in de vacatures die ontstaan door 

het aftreden van twee huidige leden van het bestuur. 

Ook op deze plaats veel dank aan Rinse de Jong voor het vele jaren vervullen van de functie van 

penningmeester en veel succes voor Vincent van Stijn als zijn opvolger. 

Zoals ook al in een apart bericht is medegedeeld, is Arian van Staa per 1 februari 2023 benoemd tot 

(ambtelijk) secretaris van (het bestuur) van de VTH. Het bestuur wenst Arian veel succes in deze 

functie. Het mailadres van de nieuwe secretaris is: info@vth.nu. 

Het bestuur van de VTH hecht eraan om Hans Uijterwijk bijzonder te bedanken voor zijn zeer grote 

inzet voor onze vereniging. Hij heeft dit gedaan met een zeer grote persoonlijke betrokkenheid en 

met een tomeloze energie. Wij hebben zeer kunnen profiteren van zijn ongelooflijk groot netwerk in 

de ‘onderwijswereld’. Hans heeft een grote bijdrage gehad in de positionering van onze startende 

vereniging. 

Het bestuur is in gesprek met het bureau HBB te Naarden om nieuwe afspraken te maken over de 

ondersteunende en secretariële ondersteuning door dit bureau.  

Gegeven de wisselingen in de samenstelling van het bestuur is besloten om de regionale 

rondetafelgesprekken met leden van de Raden van Toezicht in het najaar van 2023 te plannen. 

Tijdens de ALV van juni wordt dit nader toegelicht. 

In de ALV van juni wil het bestuur aandacht besteden aan het rapport van de Commissie Bormans 

‘Focus op professie’ en opnieuw de directeur HO&S van OCW uitnodigen inzake de voortgang van de 

nota over het toekomstperspectief van het hoger onderwijs. 

Het bestuur is nog in overleg met Avicenna om de samenwerkingsovereenkomst te bespreken.  

 

De Wet Normering Topinkomens: 

Na twee jaar, het was een controversieel onderwerp, heeft de minister op 26 januari 2023 de brief 

van het bestuur beantwoord over ontwikkelingen in het HBO en de effecten hiervan voor de WNT in 

onze sector. Gewezen was op de invoering van de Ad, de PD, de toename van de onderzoeks-

component en de internationalisering. Hierdoor is de overeenkomst tussen HBO en WO juist 

toegenomen en is een gelijke methodiek op zijn plaats. De minister erkent dit, maar wijst onze 

gedachtegang af, omdat er een verschil is in relatieve omvang van de toepassing van onderzoek en 

het promotierecht in de HBO-sector ten opzichte van de WO-sector. Volgens Dijkgraaf volgt de factor 

3 voor WO-sectoren uit het feit dat in het WO binnen een sector het onderwijs per definitie 

verbonden is aan fundamenteel (internationaal) wetenschappelijk onderzoek en uit het feit dat de 

doctorgraad mag worden verleend. 
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Overigens zien beide ministers van OCW geen reden om op basis van het onderzoek van SEOR in alle 

onderwijssectoren aanpassingen door te voeren in de regeling.  

Het bestuur beraadt zicht nog op vervolgstappen. 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst VH op donderdag 26 januari 2023: 

Voor deze bijeenkomst was minister Dijkgraaf uitgenodigd om de aanwezigen toe te spreken. Zijn 

toespraak begon met de vraag of ons stelsel niet toe is aan een nieuwe inrichting. In het nieuwe 

stelsel moet het uitgangspunt zijn de ‘fundamentele gelijkwaardigheid’. Hij riep de genodigden op 

om hun invloed de komende maanden te doen gelden in dit traject. De minister draagt het HBO een 

warm hart toe en benadrukte dat de ‘waaier gedachte’ die hij heeft geïntroduceerd inmiddels breed 

omarmd wordt door alle geledingen in het stelsel. Deze gedachte is een goed vertrekpunt om met 

elkaar samenwerking te zoeken. Dijkgraaf vroeg speciale aandacht voor de lerarenopleidingen als 

een zeer waardevol en essentieel onderdeel van onze sector. 

Na afloop van het formele deel van de bijeenkomst heeft de voorzitter van de VTH kort gesproken 

met minister Dijkgraaf en deze nodigde het bestuur van onze vereniging uit voor een nadere 

kennismaking. 

 

Inspectie van het onderwijs: 

In de Informatieafspraak 2023 tussen UNL, VH, NTRO, Inspectie van het onderwijs, CDHO, NVAO en 

OCW wil de Inspectie onderzoeken hoe de Raden van Toezicht hun wettelijke opdracht invullen en 

wat zij voor een goede taakinvulling nodig hebben. Dit onderzoek vindt mede plaats in het licht van 

de ontwikkeling richting de InstellingsAccreditatie (IA). In recent inspectieonderzoek naar de 

structuur van hogescholen en universiteiten wordt de vraag opgeroepen of het altijd mogelijk is om 

goed zicht te hebben op alle taken, verantwoordelijkheden en risico’s binnen die complexiteit. 

Daarbij komt dat hogescholen en universiteiten een complexe maatschappelijke opdracht hebben. 

De verwachtingen van studenten, docenten, beroepenveld, bedrijfsleven, wetenschap, overheid, 

politiek en maatschappij zijn hoog en lopen niet altijd synchroon. 

De taak van de Raden van Toezicht wordt door de invoering van de IA en het Professional Doctorate 

(PD) verzwaard en de verantwoordelijkheden gaan duidelijk toenemen. 

 

Beleidsontwikkelingen: 

De minister heeft in zijn brief van 22 december 2022 gevraagd om de werving van buitenlandse 

studenten te temporiseren. Binnen het bestuur wordt genuanceerd gedacht over de noodzaak tot 

beperking van het aantal buitenlandse studenten binnen het HBO. De beleidsbrief van de minister 

over dit onderwerp is aangekondigd voor februari 2023.  

De minister is nog steeds van plan om de InstellingsAccreditatie voor de hoger onderwijsinstellingen 

in te voeren en zet zijn plannen met kracht door. 

Ook wil de minister landelijke richtlijnen invoeren voor de medezeggenschapsraden inzake de 

financiële vergoedingen, de scholing en de ondersteuning.  

Het aantal ombudsfuncties moet met name op de hogescholen worden uitgebreid.  

Plots is door het ministerie aangekondigd dat er een einde komt aan het experiment met 

flexstuderen. Studenten mochten betalen per studiepunt en konden studeren in hun eigen tempo. 
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Ook is medegedeeld dat de procedure betreffende het aanvragen van nieuwe opleidingen wordt 

gewijzigd. De universiteiten en hogescholen moeten de plannen voor nieuwe opleidingen eerder met 

elkaar delen en ook anderen, studentenorganisaties, werkgevers en andere belanghebbenden 

kunnen hun mening geven. Het beleidsvoorstel hiertoe staat online voor een internetconsultatie.  

De toets voor kennisveiligheid wordt vertraagd ingevoerd, omdat de invoering toch om een 

wetswijziging vraagt. Tot dat moment worden middelen ingezet als een extern onderzoek en het 

Loket Kennisveiligheid. 

Op 20 januari 2023 heeft de minister van OCW het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs 

getiteld: ‘Selectie in het hoger onderwijs: criteria, instrumenten en de borging van de 

kansengelijkheid’ aangeboden. 

Op dinsdag 24 januari vond in de TK het debat plaats over ‘Toevoeging van decentrale loting als 

selectiemethode voor opleidingen met capaciteitsfixus in het hoger onderwijs’. De stemmingen zijn 

op dinsdag 31 januari 2023. Een pittig debat tussen links en rechts, waarbij de VVD vooral wil 

selecteren op motivatie en hard werken. Het wetsvoorstel maakt mogelijk dat dadelijk zowel 

selecteren is toegestaan, maar dat het ook mogelijk wordt om plaatsen te verloten onder alle 

aspirant-studenten. Ook het mengen van de twee methoden wordt mogelijk. 

In de Volkskrant van zaterdag 7 januari heeft de minister een uitgebreid interview gegeven en daarbij 

de prestatiedruk in het onderwijs gehekeld. Opnieuw nam de minister een duidelijk standpunt in 

over de betekenis van het MBO.  

Op 24 januari 2023 heeft de minister het (eerste) tussenrapport ‘Stagetekorten in het HBO’ en de 

bijbehorend factsheet aangeboden aan de leden van de Tweede Kamer. De voorzichtige bevinding 

luidt dat in zijn algemeenheid HBO-studenten doorgaans een stageplek kunnen vinden. In de twee 

nog uit te brengen rapporten wordt ook aandacht besteed aan de stagevergoedingen in het HBO. 

Uit een rondgang van het Hoger Onderwijs Persbureau (HOP) blijkt dat steeds meer hogescholen 

overwegen om de eerstejaars studenten langer binnenboord te houden, ook als deze studenten niet 

voldoende studiepunten halen dan de opleidingen voorschrijven. In het Regeerakkoord staat dat het 

Bindend Studie Advies (BSA) zou worden aangepast. 

 

De Vereniging Hogescholen: 

In 2023 wordt door de hogescholen gestart met een pilot voor een eigen doctoraatstraject: De PD of 

Professional Doctorate. De pilot wordt gestart in samenwerking met het departement van OCW en 

Regieorgaan SIA.  

Vrijdag 27 januari verscheen Nieuwsbrief 102 van de VH. Er wordt een impressie gegeven van de 

nieuwjaarsbijeenkomst van donderdagmiddag 26 januari met toespraken van de voorzitter en van 

minister Dijkgraaf. Verder komen onder meer aan de orde de evaluatie van het Sectorakkoord/ 

afspraken Centres of Expertise periode 2019-2022 en de start van de pilot Professional Doctorate. 

 


