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Voorwoord

Het begon al in januari. De onrust over de dreigende 
‘verengelsing’ van het hoger onderwijs. Sommige 
Kamerleden maakten zich er ernstige zorgen over. Ze 
drongen er bij het kabinet op aan snel te controleren 
of universiteiten en hogescholen niet onnodig veel 
Engelstalige opleidingen aanbieden. En goed te chec-
ken of de kwaliteit van het Engels in die opleidingen 
wel voldoende is. De minister kondigde een brief aan 
voor de zomer met een visie op internationalisering. 

Een paar maanden later daagt de vereniging Beter 
Onderwijs Nederland (BON) de Universiteit Twente, de 
Universiteit Maastricht en de Inspectie van het Onder-
wijs voor de rechter. Deze universiteiten zouden de 
wet overtreden door zonder geldige reden het Engels 
als voertaal te gebruiken. En de inspectie zou niet 
optreden tegen dergelijke universiteiten die ‘de wet aan 
hun laars lappen’. In de Staat van het Hoger Onderwijs 
(zie het artikel hierover in deze HO-management) gaat 
de Inspectie nadrukkelijk in op dit gevoelige onder-
werp. Gesteld wordt dat de groeiende internationale 
instroom, in combinatie met het grote aantal Engelsta-
lige opleidingen, beheersings- en toegankelijkheidsvra-
gen oproept.  

De aangekondigde brief van de minister is er inmiddels 
gekomen. Daarin laat de minister weten de wet te ver-
ruimen om het mogelijk te maken meer Engelstalige 
opleidingen aan te bieden. Maar ook dat bij accredita-
ties scherper zal worden gekeken naar de taalvaardig-
heid van docenten. En de minister wil bezien of een 
numerus fixus kan worden ingevoerd bij Engelstalige 

tracks van opleidingen. Daarnaast zal de Inspectie een 
inventarisatie maken van de gedragscodes die instel-
lingen verplicht zijn te hebben wanneer zij kiezen voor 
een andere taal dan het Nederlands. 

Inmiddels is ook meer helderheid over de aantallen 
waar dit alles betrekking op heeft. In het studiejaar 
2017/2018 zijn er ruim 75.000 internationale studenten 
in Nederland, waarvan twee derde bij universiteiten en 
een derde bij hogescholen. Dit is een verdubbeling in 
tien jaar tijd, sterk beïnvloed door het toenemende aan-
tal opleidingen dat wordt aangeboden in het Engels. 
Als we de aantallen in percentages uitdrukken dan 
gaat het om 14% van de studenten in de wo-bachelor, 
23% in de wo-master, 6% in de hbo-bachelor en 17% in 
de hbo-master. 

Ik ben erg gelukkig met de visie van bestuurders als 
Martin Paul (zie het interview in deze HO-manage-
ment) die vooral de noodzaak van internationalisering 
en Engelstalig onderwijs blijven benadrukken. De 
voorzitter van Universiteit Maastricht erkent volledig 
het belang van een gebalanceerde studentenpopulatie 
en de toegankelijkheid voor Nederlandse studenten. 
Maar, zo stelt hij terecht, de International Classroom 
haalt juist het beste uit elke deelnemer als de nationali-
teiten verschillen. En al blijft twee derde van de alumni 
in Nederland werken, het werkveld waarin ze terecht-
komen is ook steeds meer internationaal georiënteerd. 
Daar wordt steeds vaker in het Engels (en/of in andere 
vreemde talen) gesproken.  

Het positieve van dit alles is dat er weer hernieuwde 
aandacht is gekomen voor taalvaardigheid an sich. 
Want een feit is dat het instroomniveau van studenten 
zeer sterk uiteenloopt en dat velen niet de taalvaar-
digheid bezitten (zowel in het Nederlands als in het 
Engels) die op grond van hun toelaatbaarheid veron-
dersteld zou mogen worden. En dat stelt het hoger 
onderwijs dagelijks voor enorme uitdagingen. 

Marcel de Haas,
hoofdredacteur

www.homanagement.nl
ho-management@sdu.nl

Verengelsing
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Onderwijs

In de pers werd de Staat van het Onderwijs ontvan-
gen met koppen als “Het Nederlandse onderwijs 
glijdt af: al 20 jaar daalt niveau, zegt inspectie” 
(website NOS 11-4-2018) en “Inspectie waarschuwt: 

leerlingen presteren steeds slechter” (website RLT 
11-4-2018). Kranten gebruiken het woord ‘alarm’ in de 
koppen. Deze berichtgeving gaat over het eerste deel 
uit het lijvige rapport waarin drie thema’s worden 
uitgelicht: 1) onderwijsniveau, 2) onderwijskansen en 
segregatie, en 3) kwaliteitszorg, autonomie en sturing. 

In de berichtgeving lag de focus op het basis en 
voortgezet onderwijs, maar in hoeverre gelden de 
conclusies over een dalend niveau ook voor het hoger 
onderwijs? 

 
Positief ontwikkelingen maar wel opdracht
In de nabeschouwing van de Staat wordt het hoger 
onderwijs uitgedaagd om de huidige positieve 
ontwikkelingen uit te bouwen. De positieve ontwik-
kelingen ontleent de inspectie aan het toenemen 
van het aantal studenten in het hoger onderwijs en 
de aantrekkende belangstelling voor het (bekostigde) 

deeltijdonderwijs. Ook zien we dat de jarenlange 
daling van het studiesucces in het hbo is gestopt. 
En het arbeidsmarktperspectief van afgestudeerden 
hbo-ers en wo-ers is goed, zeker ook in internationaal 
perspectief. 
Anderzijds ziet de inspectie diverse ontwikkelingen 
die druk leggen op de goede positie van het Neder-
landse hoger onderwijs. Hoewel het rendement in het 
hbo niet meer daalt, is het nog steeds laag. Het aantal 
internationale studenten in het Nederlandse hoger 
onderwijs stijgt. Dat kan meerwaarde hebben, maar 
beperkt mogelijk de toegankelijkheid voor aankomen-
de studenten met een Nederlandse vooropleiding, dus 
een havo, vwo of mbo4 diploma. Ook de informatie-
voorziening aan studenten en toekomstige studenten 
moet transparanter om de toegankelijkheid niet te 
belemmeren. In het vervolg van deze bijdrage wordt 
dit totaalbeeld verder toegelicht. 

Deelname aan het bekostigd hoger onderwijs
Elk hoofdstuk in de Staat van het Onderwijs geeft 
informatie over het aantal leerlingen of studenten. 
Voor het hoger onderwijs heeft de inspectie via de 

De Staat van het  
Hoger Onderwijs1 

Op 11 april 2018 presenteerde de Inspectie van het Onderwijs voor de 
tweehonderd-en-eerste keer de Staat van het Onderwijs. In de Staat 
beschrijft de inspectie de ontwikkelingen in het schooljaar 2016-2017 voor 
het Nederlandse onderwijs. In de berichtgeving hierover lag de focus op het 
basis en voortgezet onderwijs, maar in hoeverre gelden de conclusies over een 
dalend niveau ook voor het hoger onderwijs? Daar gaat deze bijdrage op in. 

Door Ellen Jagtman

Ellen Jagtman 
is senior  
inspecteur  
Hoger Onder-
wijs
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Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) inzage in studen-
ten aan bekostigde2 hogescholen en universiteiten. Op 
1 oktober 2017 studeerden er bijna 730.000 studen-
ten in het hoger onderwijs. Sinds 2013, toen er bijna 
690.000 studenten waren, is het aantal studenten 
jaarlijks toegenomen. 

In het studiejaar 2016-2017 zijn bijna 250.000 studen-
ten gestart aan een nieuwe opleiding in het hoger 
onderwijs. Vooral in Associate Degree (Ad) program-
ma’s, hbo en wo-bacheloropleidingen nam het aantal 
nieuwe studenten toe. De meeste studenten startten 
aan een voltijdopleiding. Opvallend is dat de instroom 
in duale en deeltijdopleidingen in het bekostigde 
hoger beroepsonderwijs is toegenomen, na een sterke 
afname van de instroom in het bekostigde deeltijdon-
derwijs in het voorgaande decennium. 

Er starten meer vrouwen dan mannen aan een oplei-
ding in het hoger onderwijs. Uitzondering hierop zijn 
de deeltijd Ad-programma’s waar juist meer mannen 
instromen. 
In het hbo heeft 15 procent van de startende studenten 
aan een voltijd bachelor een niet-westerse migratie-
achtergrond en 12 procent een westerse migratie-
achtergrond. In het wetenschappelijk onderwijs is 
het aandeel studenten met een migratieachtergrond, 
mede door de grotere internationale instroom, hoger 
dan in het hbo. Bijna een kwart van startende studen-
ten aan een voltijd wo-bachelor heeft een westerse 
migratieachtergrond en ruim 10 procent een niet-
westerse migratieachtergrond. 
Ook zien we verschillen in de profielen van enerzijds 
studenten die een havo of mbo4 diploma hebben 
gehaald voordat ze gaan studeren en anderzijds van 

studenten met een vwo vooropleiding. Bijna de helft 
van havo-gediplomeerden heeft het profiel Econo-
mie & Maatschappij gevolgd. Mbo4-gediplomeerden 
ronden een opleiding in de mbo-sector Economie af. 
De instroom vanuit het vwo laat meer diversiteit over 
de profielen zien. Wat we wel zien, is dat zowel in het 
hoger beroepsonderwijs als het wetenschappelijk 
onderwijs vwo-ers steeds vaker een natuur-geori-
enteerd profiel3 hebben gevolgd. In het wo geldt dit 
inmiddels voor zes van de tien nieuwe studenten. 

Studiesucces 
Onder de noemer studiesucces kijkt de inspectie 
zowel naar studenten die met een diploma een oplei-
ding afronden als naar studenten die in het eerste 
jaar de studie staken of van studie veranderen. Om 
met de laatste groep te beginnen: het aantal studie-
stakers – studenten die in het eerste jaar stoppen met 
studeren in het hoger onderwijs – is in het hbo hoger 
dan in het wo (15 respectievelijk 6 procent). Het aantal 
studiestakers is in het hbo in de laatste jaren wel 
afgenomen. Naast studiestakers wisselt ook een op de 
vijf studenten van opleiding gedurende het eerste jaar. 
Daarbij maakt het niet uit of studenten in een hbo of 
wo bachelor studeren. 

Voor de herinschrijvers, studenten die ook in het twee-
de jaar aan dezelfde studie studeren, is gekeken naar 
het diplomarendementen4. Het afgelopen decennium 
steeg het rendement van wo-bacheloropleidingen 
van onder de 50% tot ruim 70%, terwijl dit in het hbo 
juist daalde. In 2015/2016 jaar stabiliseerde het hbo-
rendement. In het studiejaar 2016/2017 is sprake van 
een lichte stijging. 59% van de herinschrijvers rondde 

Figuur 1:  
diplomarende-
ment naar cohort 
en migratieach-
tergrond
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binnen vijf jaar de hbo-bacheloropleiding succesvol af. 
Het studiesucces verschilt per groep studenten. Vrouwen halen 
vaker een diploma dan mannen. Dit geldt ook als we uitsplitsen 
naar migratieachtergrond (zie figuur 1). Opvallend is dat in het 
wo vrouwen met een niet-westerse migratieachtergrond van de 
tweede generatie het beter doen dan autochtone mannen. Wel 
is het studiesucces van deze vrouwen met een niet-westerse 
migratieachtergrond lager dan van autochtone vrouwen. 
In het algemeen doen studenten met een migratieachtergrond 
het minder goed in het hoger onderwijs. Het sterkst zien we dit 
bij mannen met een niet-westerse migratieachtergrond. Wel 
zien we voor deze groep het laatste jaar een lichte verbetering 
in het hbo-diplomarendement. 

Toegankelijkheid 
De inspectie kijkt of studenten die op grond van de Wet op het 
hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek toelaatbaar 
zijn tot een opleiding in het hoger onderwijs ook daadwerkelijk 
doorstromen naar het hoger onderwijs. 
We zien op dit vlak een lichte toename van het aantal mbo4-
gediplomeerden dat doorstroomt naar een hbo-opleiding, nadat 
dit het afgelopen decennium vrijwel jaarlijks afnam. Vier op de 
tien mbo-ers kiest binnen twee jaar na behalen van het mbo-
diploma voor een hbo-opleiding. 
De doorstroom van vwo-ers bleef stabiel hoog, slechts 4 procent 
start niet binnen twee jaar na behalen van het vwo-diploma aan 
een bekostigde opleiding in het hoger onderwijs. 
Van havisten is de doorstroom naar het hoger onderwijs wat 
afgenomen. Ongeveer 14 procent van de havisten start niet 
binnen twee jaar met een opleiding in het hoger onderwijs. Een 
deel van deze studenten gaat naar het mbo en een groter wor-
dende groep kiest vaker dan voorheen eerst voor het vwo. 

Ook hebben we gekeken naar opleidingen die aanvullend op het 
havo-, vwo- of mbo4-diploma selectie toepassen. We zien hier 
een tegengestelde beweging. Terwijl het aantal bacheloroplei-
dingen met een numerus fixus – vooral in het hbo – afneemt, 
neemt de selectie bij wo masteropleidingen toe. Bij wo-master-
opleidingen zien we kleine verschillen in de studentenpopulatie 
ten opzichte van niet-selecterende masteropleidingen. Vrou-
wen, studenten met een Nederlandse of westerse achtergrond, 
studenten met hoogopgeleide ouders en studenten met ouders 
uit de hogere inkomensgroepen, stromen relatief vaker een 
master met selectie in. De informatievoorziening rond decen-
trale selectie bij bacheloropleidingen en selecterende masters 
moet naar onze mening transparanter, zodat een gebrek aan 
informatie de toegankelijkheid niet beperkt. Voor een student 
blijkt het niet altijd eenvoudig te achterhalen of er sprake is van 
selectie en wat deze vervolgens inhoudt. 

Ontwikkelingen rond internationalisering
In de Staat van het Onderwijs agendeert de inspectie twee 
actuele thema’s in het hoger onderwijs. Het eerste thema is 
internationalisering. In de afgelopen tien jaar is het aantal 
internationale studenten – dat zijn studenten zonder Neder-
landse nationaliteit die niet in Nederland een vooropleiding 

Wist u dat?

•	 	Er	op	1	oktober	2016	131	instellingen	voor	hoger	
onderwijs	zijn.	dit	zijn	76	niet	bekostigde	
rechtspersonen	voor	hoger	onderwijs,	en	55	
bekostigde	hogescholen	en	universiteiten

•	 	Deze	instellingen	gezamenlijk	ruim	vierduizend	
voltijd-,	deeltijd	en	duale	opleidingen	aanbieden.

•	 	Deze	opleidingen	in	tien	verschillende	hoger	
onderwijssectoren	worden	aangeboden	die	sterk	van	
elkaar	verschillen	in	hbo	en	wo	aanbod	maar	ook	in	
deelname	en	studiesucces.

•	 	De	kwaliteit	van	opleidingen	via	accreditatie	door	de	
Nederlands	Vlaamse	Accreditatie	Organisatie	(NVAO)	
door	middel	van	peerreview	wordt	beoordeeld.	

•	 	Het	aantal	herstelopdrachten	bij	
opleidingsaccreditaties	in	2017	net	als	in	2016	
beperkt	was.	Bij	toets	nieuwe	opleidingen	worden	
daarentegen	regelmatig	voorwaarden	gesteld	in	het	
besluit	van	de	NVAO.	

•	 	Het	grootste	aantal	hbo-bachelorstudenten	start	aan	
een	opleiding	in	de	sector	Economie	en	het	grootste	
aantal	wo-bachelorstudenten	start	aan	een	opleiding	
in	de	sector	Gedrag	en	Maatschappij.	

•	 	In	hbo-bacheloropleidingen	Gedrag	en	Maatschappij	
bijna	de	helft	van	de	studenten	eerst	een	mbo4-
diploma	heeft	gehaald.	In	hbo-bacheloropleidingen	
Taal	en	Cultuur	bijna	één	op	de	vijf	studenten	gestart	
is	na	het	halen	van	een	vwo-diploma.	

•	 	Na	de	grote	terugloop	van	instromende	studenten	
in	het	studiejaar	2015/2016	we	bij	de	pabo’s	en	
lerarenopleidingen	(hbo-bachelor)	een	licht	herstel	
zien	in	2016/2017.	Dit	herstel	vooral	voor	rekening	
komt	door	de	groei	van	de	instroom	in	deeltijd	pabo’s.	

•	 	Het	wo-bachelorrendement	is	het	hoogst	voor	
studenten	in	de	sector	Gezondheidszorg.	Het	
rendement	(na	vier	jaar)	van	studenten	in	de	sector	
Techniek	ligt	meer	dan	twintig	procent	lager.	

•	 	Een	zeer	hoog	percentage	afgestudeerden	na	
afronden	van	een	hbo-bachelor	of	wo-master	
een	baan	heeft	ongeacht	de	sector	waarin	ze	
studeerden.	En	het	percentage	met	een	baan	de	
laatste	jaren	stijgt.	Een	uitzondering	vormen	hbo-
bacheloropleidingen	uit	de	sector	Landbouw	en	
Natuurlijke	Omgeving	waar	sprake	is	van	lichte	
afname	van	de	banenkans.

•	 	Hbo-afgestudeerden	uit	de	sector	economie	werken	
vaker	buiten	hun	sector	dan	afgestudeerden	van	
opleidingen	uit	andere	sectoren.	

•	 	Als	u	nog	meer	gegevens	over	opleidingen	binnen	
de	tien	sectoren	wilt	zien,	u	op	de	website	van	de	
inspectie	terechtkunt	voor	sectorprofielen:	https://
www.onderwijsinspectie.nl/onderwijssectoren/
hoger-onderwijs/sectoren/sectorprofielen



s d u  u i t g e v e r s 7

volgden – verdubbeld. Van de studenten die in 2016-
2017 aan wo-masteropleiding begonnen was 28% 
een internationale student. Internationale studenten 
vallen in het eerste jaar vaker uit5 dan studenten met 
een Nederlandse vooropleiding, maar als ze eenmaal 
doorstuderen, hebben ze sneller een diploma. De 
uitdaging voor opleidingen is om te zorgen voor een 
kruisbestuiving tussen internationale en Nederlandse 
studenten, zodat Nederlandse studenten vlotter hun 
studie afronden. 

De jarenlange daling van 
het studiesucces in het 
hbo is gestopt

Hoewel het merendeel van de bacheloropleidin-
gen nog altijd Nederlandstalig is, geldt dit niet voor 
wo-masteropleidingen. Bijna driekwart van de 
wo-masteropleidingen is inmiddels Engelstalig. Een 
uitdaging voor deze opleidingen is om studenten die 
op de overwegend Nederlandstalige arbeidsmarkt 
terecht komen, ook voldoende gelegenheid te geven 
om Nederlandse taalvaardigheid op een hoog niveau 
te verwerven. De groeiende internationale instroom 
in combinatie met het grote aantal Engelstalige 
opleidingen roept beheersings- en toegankelijkheids-
vragen op. Zijn hogescholen en universiteit in staat 
de toenemende stroom internationale studenten te 
ontvangen zonder daarbij Nederlandse studenten te 
verdringen? Zijn er instellingen die in de komende 
jaren afhankelijk worden van de (onzekere) internati-
onale instroom voor de continuïteit van de instelling? 
En wordt voorkomen dat de taal waarin een opleiding 
wordt aangeboden niet tot onnodige (zelf)selectie 
onder Nederlandse studenten leidt? (Inmiddels is de 
internationaliseringsbrief van de minister verschenen 
waarin zij haar standpunt ten aanzien van de rol van 
het gebruik van de Engelse taal uiteenzet. Daaruit 
blijkt dat zij internationalisering verder wil doorzet-
ten, maar de scherpe kantjes er af wil halen – red.)

Ontwikkelingen rond flexibilisering
Het andere thema, dat we in de Staat van het Onder-
wijs hebben geagendeerd, heeft betrekking op 
flexibilisering in het hoger onderwijs. In het studiejaar 
2016-2017 zijn de eerste deeltijd en duale opleidingen 
uit het experiment leeruitkomsten gestart. In dit expe-
riment is het uitgangspunt niet het reguliere oplei-
dingsaanbod, maar individuele maatwerktrajecten 
om leeruitkomsten te behalen. We zien dat de eerder 
genoemde toename van de instroom van bekostigde 
deeltijdstudenten zich concentreert bij de instel-
lingen die aan deze experimenten deelnemen. De 
ruimere mogelijkheden van deze opleidingen vragen 

om duidelijke kaders waaruit blijkt wie in aanmerking 
komt en hoe een Ad-, bachelor- of masterdiploma in 
het hoger onderwijs kan worden behaald. Net als bij 
selectie is hier transparantie geboden in zowel de 
oriëntatiefase van aankomende studenten als tijdens 
de studie. Tevens stellen flexibele routes examencom-
missies voor de uitdaging om zicht te krijgen en te 
houden op zowel de bestaande reguliere voltijdoplei-
dingen als de invulling van individuele maatwerkt-
rajecten: alleen dan kunnen de opleidingen borgen 
dat alle verschillende routes tot hetzelfde eindniveau 
leiden. Een opgave waar opleidingen voor staan nu en 
in de toekomst, waarin maatwerk naar verwachting 
een grotere rol zal spelen om te kunnen reageren op 
wensen en veranderingen in de arbeidsmarkt. 

Uitdagingen
Deze bijdrage startte met de ontvangst van de Staat 
van het Onderwijs 2016-2017 in de pers. De alarm-
bellen over het dalende niveau in het funderend 
onderwijs werden geluid. Hoe zit dat in het hoger 
onderwijs? Het antwoord daarop is genuanceerd: de 
inspectie ziet zeker het laatste jaar positieve ont-
wikkelingen. Maar in de voorafgaande jaren is dit 
niet altijd het geval geweest. Ook in de toekomst zal 
er sprake blijven van uitdagingen voor het hoger 
onderwijs. Daarom ook de uitdaging die de inspectie 
aan hoger onderwijs instellingen meegeeft: omarm de 
positieve ontwikkelingen en bouw deze uit. Instel-
lingen moeten bezien hoe positief om te gaan met de 
uitdagingen waar het hoger onderwijs voor staat rond 
internationalisering en flexibilisering. Wat daarbij niet 
uit het oog mag worden verloren is goede informa-
tievoorziening aan studenten en voorlichting aan de 
huidige leerlingen in het voorgezet onderwijs en stu-
denten in het middelbaar beroepsonderwijs zodat de 
toegankelijkheid van het hoger onderwijs niet wordt 
belemmerd. 

Noten

1  Deze bijdrage is gebaseerd op het hoofdstuk Hoger Onderwijs uit: 

de Staat van het Onderwijs 2016-2017, pagina’s 173-201.

2  Alle gegevens over aantal studenten en het studiesucces van 

studenten heeft alleen betrekking op opleidingen aan bekostigde 

instellingen.

3  Een profiel Natuur & Techniek, Natuur & Gezondheid of combinatie 

van deze twee profielen. 

4  Er wordt gekeken naar het aandeel studenten van een cohort dat 

één jaar na de nominale studieduur is afgestudeerd. Voor een 

hbo-bacheloropleiding wordt dus vijf jaar na de start van het cohort 

gekeken. Voor wo-bachelorstudenten wordt vier jaar na de start 

aangehouden. 

5  Het is onbekend of deze internationale studenten een andere 

opleiding in het buitenland zijn gaan volgen.
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Internatio- 
nalisering

Het gesprek vindt plaats in het Nederlands, 
want mede dankzij een intensieve cursus 
Nederlands in het Belgische Spa (“ik heb 
het weleens een waterboarding-course 

genoemd, zo intensief was het haast”) is dat geen 
enkel probleem voor Martin Paul. “Wist je dat we onze 
eerstejaars buitenlandse studenten gratis cursussen 
basaal-Nederlands aanbieden? Vorig jaar volgden 
ruim 1300 studenten zo’n cursus”, valt hij meteen 
met de deur in huis. “Omdat we het belangrijk vinden 
dat ook de buitenlandse studenten contact kunnen 
maken met de lokale bewoners en de cultuur van de 
stad en de regio. We zijn weliswaar een universiteit 
die zich echt Europees en internationaal voelt, maar 
we koesteren ook onze wortels. En die liggen in 
Limburg.”

Toch heeft de UM zich de laatste jaren, misschien 
wel decennia, vooral als internationale universiteit 
geprofileerd. 
“Daar zijn allerlei redenen voor. Hele goede redenen 

als je het mij vraagt. Ten eerste is er onze ligging. Lim-
burg heeft meer kilometers grens met België en Duits-
land dan met Brabant. De bewoners doen boodschap-
pen of tanken over de grens, keken decennialang naar 
Duitse televisie: niet zo vreemd dat studenten ook 
over de grens heen stappen voor hun studie, toch? Wij 
waren inderdaad al bezig met internationalisering 
lang voordat dat in hoger onderwijsland in de mode 
kwam. Een groot deel van onze buitenlandse studen-
ten komt uit de Euregio. Dan is het vrij logisch dat je 
daar in je taalbeleid rekening mee houdt.”

Wat behelst het taalbeleid van de UM verder nog?
“We hebben al in 2003 een duidelijk taalbeleid gefor-
muleerd en staan toevallig aan de vooravond van een 
verversing, want we streven voortdurend naar verdere 
verbetering, op alle fronten. Het betekent onder meer 
dat we de komende jaren nog structureler gaan 
toetsen of de taalbeheersing van docenten en mensen 
die veel met studenten in aanraking komen voldoet, 
of het nu Nederlands of Engels is. Mag ik er ook even 

Internationale  
universiteit met 
Limburgse roots

Universiteit Maastricht 

Maastricht huisvest de meest internationale studentenpopulatie 
van Nederland, en is daar trots op. Dit blijkt uit een gesprek 
met prof. dr. Martin Paul. Sinds 2011 is deze Duitse hoogleraar 
voorzitter van het College van Bestuur. Met verwondering en 
soms ook irritatie, bekijkt hij de berichtgeving in de media sinds 
lobbyorganisatie Beter Onderwijs Nederland (BON) aankondigde 
instellingen voor de rechter te slepen vanwege de verengelsing van 
het onderwijs. “Tijd voor de feiten”, kondigt Paul aan en hij gaat er 
eens goed voor zitten.

Door Femke Kools

Femke Kools is 
tekstschrijver 
op de afdeling 
Marketing & 
Communicatie 
van de Univer-
siteit Maas-
tricht en werkt 
daarnaast ook 
als freelance 
tekstschrijver.
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op wijzen dat uit de Nationale Studenten Enquête van 
2017 bleek dat onze studenten het hoogste cijfer gaven 
aan de Engelse taalvaardigheid van onze docenten?”
En de Nederlandse taalvaardigheid van studenten?
“Daar is ook oog voor in ons nieuwe taalbeleid. Stu-
denten die zich willen verbeteren in het Nederlands 
academisch schrijven, krijgen daar ook gratis cursus-
sen voor aangeboden, ook als ze een Engelstalige 
opleiding volgen.”

De kritiek luidt dat jullie alleen maar Engelse oplei-
dingen aanbieden omdat dat meer studenten en dus 
meer geld oplevert.
“Dat is ten eerste niet waar. We wegen bij elke oplei-
ding zorgvuldig af welke taal het beste past bij de 
toekomstige arbeidsmarktsituatie van de student, 
de leerdoelen en de studentenpopulatie. Daarmee 
handelen we helemaal in lijn met de wet. Ten tweede 
denk ik dat BON de verkeerde vragen stelt. Nederland 
wil een kenniseconomie zijn die er internationaal 
toe doet. Dat kan alleen als we genoeg kenniswerkers 
opleiden. En dat is zonder internationalisering van 
ons onderwijs onhaalbaar. Dat internationalisering 
van hoger onderwijs Nederland helpt een sterke inter-
nationale positie te behouden, blijkt ook uit onderzoek 
van VNO/NCW. En we zien hier ook in de praktijk dat 
het Limburg helpt zich in snel tempo te ontwikkelen. 
Kijk naar de vier Brightlands campussen, die snel 
groeien en Limburg een sterke economische impuls 
geven. Is Nederland bereid om deze keuze te maken 
en om hier meer in te investeren? Daar zou het over 
moeten gaan!”

Dus u zegt eigenlijk dat internationalisering en regio-
nale ontwikkeling elkaar niet tegenspreken?
“Dat zeg ik niet alleen, dat blijkt uit de feiten. Honder-

den nieuwe banen zagen de afgelopen jaren het licht 
en Limburg profiteert van een sterke economische 
impuls. Op de vier campussen zijn bijna driehon-
derd bedrijven gevestigd, die er grotendeels tien jaar 
geleden nog niet waren. Ruim twaalfduizend mensen 
vinden er werk. Daar komt het volgende bij. TNO heeft 
berekend dat er gemiddeld per honderd studenten 
tachtig directe en twintig indirecte arbeidsplaatsen 
worden gecreëerd. Dat betekent dat er dankzij onze 
studentenpopulatie ongeveer 3000 extra arbeidsplaat-
sen in de regio bij zijn gekomen. Tel daar de ruim 
vijfduizend UM-medewerkers maar bij op. En daar-
naast hebben we als enige Nederlandse universiteit 
een campus in Brussel, waar studenten, onderzoekers 
en afgestudeerden dicht bij de EU ervaring opdoen 
en kennis uitwisselen. Wetenschap is anno 2018 per 
definitie een internationale aangelegenheid. Het is 
ondenkbaar dat terug te draaien.”

Maar niet iedere student gaat later toch in het buiten-
land werken?
“Klopt. Twee derde van onze ruim zestigduizend 
alumni woont en werkt in Nederland. Maar ook dan is 
de arbeidsmarkt in toenemende mate internationaal 
georiënteerd. We zien dat Nederlandse studenten 
daarom vaak voor een Engelstalige opleiding kiezen, 

Martin Paul: 
“Nederlandse 
universiteiten 
staan nu hoog 
op internatio-
nale rankings, 
mede dankzij 
de internatio-
nale medewer-
kers en hun 
internationale 
netwerken.” 
(Foto Herman 
van Ommen)

“Nederland wil een kennis- 
economie zijn die er internationaal 
toe doet en dat is zonder  
internationalisering van ons  
onderwijs onhaalbaar”
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ook als er een Nederlandse variant beschikbaar is, 
zoals bij ons met Psychologie het geval is.”

En dan is er natuurlijk ook altijd de kritiek dat bui-
tenlandse studenten hier alleen studeren omdat het 
goedkoper is en de Nederlandse belastingbetaler voor 
de kosten opdraait.
“Dit is een sprookje. In Duitsland, België en eigenlijk 
de meeste Europese landen is het goedkoper om te 
studeren, dus onze studenten kiezen voor ons van-
wege de kwaliteit van het onderwijs. Een buitenlandse 
student kost per jaar zo’n zesduizend euro belasting-
geld, maar ze besteden jaarlijks zo’n tienduizend euro 
in de Nederlandse economie. Buitenlandse studenten 
dragen uiteindelijk ook in financieel opzicht wezenlijk 
bij aan de Nederlandse samenleving. Van de buiten-
landse UM-alumni blijft meer dan 20% in Nederland, 

waarmee ze via hun belastingafdracht ruimschoots 
de ‘Nederlandse’ investering in de opleiding van alle 
buitenlandse studenten compenseren. Maar ik denk 
liever niet in dergelijke nationale grenzen. Het feit dat 
ruim veertig procent van onze buitenlandse afgestu-
deerden in een straal van honderd kilometer rond 
Maastricht woont en werkt, zegt mij meer.”

Als het allemaal zo prachtig is, waarom heeft de UM 
dan samen met de VSNU en andere universiteiten aan 
het ministerie gevraagd om meer instrumenten om 
de instroom van buitenlandse studenten te kunnen 
sturen?
“Omdat wij absoluut het belang erkennen van een 
gebalanceerde studentenpopulatie en dus de toe-
gankelijkheid voor Nederlandse studenten moeten 
behouden. Onze International Classroom, waarin 
Nederlandse studenten met studenten uit meer 
dan honderd andere landen samenwerken in kleine 
groepen, haalt juist het beste uit elke deelnemer als de 
nationaliteiten verschillen. Die instrumenten zouden 
ons moeten helpen om een betere, gevarieerdere 
samenstelling van onze International Classroom te 
creëren.”

Dus de UM houdt vast aan haar internationale strate-
gie?
“Absoluut, met volle overtuiging. Nederlandse uni-
versiteiten staan nu hoog op internationale rankings, 
mede dankzij de internationale medewerkers en hun 
internationale netwerken. Willen we studenten een 
goede startpositie geven op de arbeidsmarkt, dan 
leiden we ze op aan de hand van de nieuwste weten-
schappelijke inzichten op hun vakgebied. Die zijn 
praktisch altijd Engelstalig gepubliceerd. Ook daarom 
koesteren wij onze contacten met internationale 
wetenschappers die zich willen verbinden met een 
topwetenschappelijk instituut als het onze.”

Nog een boodschap voor BON ten slotte?
“Kom maar op”, lacht Paul zelfverzekerd. 

“Wetenschap is anno 2018 per  
definitie een internationale  
aangelegenheid. Het is ondenkbaar 
dat terug te draaien”

In de Interna-
tional Class-

room werken 
Nederlandse 
studenten in 

kleine groepen 
samen met 

studenten 
uit meer dan 

honderd 
andere landen. 

(Foto Philip 
Driessen)
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Door Willem Beijk

CBHO 

Zelf beslissen CBHO en informatie aan partijen

Het streven van College naar finale geschillenbeslechting 
gaat gepaard met informatie aan partijen.

In deze zaak, CBHO 27 maart 2018, 2017/099, komt het 
College bij een beslissing van het CBE over een beoorde-
lingsbeslissing tot het oordeel dat de CBE-beslissing niet 
in stand kan blijven en wijst de examencommissie aan 
een nieuwe beslissing te nemen. In de uitspraak wordt 
appellante er op gewezen dat dit niet [automatisch] tot 
een hoger cijfer behoeft te leiden.

In de zaak, CBHO van 5 maart 2018, 2017/136, komt het 
College tot het oordeel dat de beslissing van het CBE 
over een plagiaatbeslissing niet in stand kan blijven, 
waarbij wordt beslist dat het CBE geen nieuwe beslis-
sing hoeft te nemen maar wel dat de examencommissie 
opdracht krijgt een nieuwe beslissing te nemen. 

Het streven van het College is om de doorloopsnelheid 
van de beroepsprocedure om tot een definitieve beslis-
sing te komen zo kort mogelijk wenst te maken en geeft 
daartoe partijen aanwijzingen.

In de eerste zaak is de toevoeging een waarschuwing 
naar de student dat deze geen verwachtingen uit de 
CBHO uitspraak kan koesteren dat daarmee zijn cijfer 
hoger zal worden. De examencommissie zal opnieuw 
met in achtneming van de uitspraak tot een nieuwe 
beslissing moeten komen.

In de tweede zaak geeft het College aan wie i.c. de 
examencommissie opnieuw moet beslissen. Eventuele 
verwarring aan de zijde van het CBE en de examencom-
missie wordt daarmee voorkomen.

Gesteld kan worden dat de voorlichting van het College 
aan de onderscheiden partijen er toe strekt snelheid te 
houden om zo snel mogelijk tot een definitieve beslis-
sing te komen, waarbij verwachtingen worden getem-
perd en de acterende partij – de examencommissie 
– wordt aangewezen.

CBHO 

Vrijstellingsbeleid van een instelling

Een instelling i.c. de examencommissie kan kwalitatieve en 
kwantitatieve eisen stellen aan een verzoek om vrijstelling

In deze zaak wijst de examencommissie (EC) een 
verzoek om vrijstelling af omdat niet vaststaat welk deel 
van een groepsopdracht aan verzoeker is toe te rekenen.

In zijn uitspraak van het CBHO van 26 februari 2018, 
2017/155, oordeelt het College dat het CBE terecht de 
afwijzende beslissing van de EC op een verzoek om 
vrijstelling in stand heeft gelaten. Het beleid van de EC 
- vastgelegd in een regeling - is dat bij een vrijstelling 
een individuele prestatie een minimumvoorwaarde is. 
Verzoeker had een groepsproduct voorgelegd. Het is 
geen werkstuk van haar alleen, waardoor niet kon wor-
den aangewezen welk deel voor haar rekening kwam en 
derhalve niet beoordeeld kon worden.

Bij sommige instellingen is het gebruikelijk dat bij 
beoordeling van groepswerkstukken de individuele 
inbreng van de deelnemers wordt beoordeeld. Deze 
werkwijze zou een oplossing kunnen zijn voor het hier 
naar voren gebrachte probleem. Dit speelt te meer nu 
- zeker bij hogescholen – uit didactisch pedagogisch 
oogpunt veel met groepsopdrachten wordt gewerkt.

Reacties zijn welkom: willembeijkii@gmail.com
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Valorisatie

In een Centre of Expertise werken hoger onderwijs 
en het bedrijfsleven op basis van de kracht van 
een regio samen om oplossingen te bieden voor 
de uitdagingen in die regio en de maatschappij 

in het algemeen. In de afgelopen zeven jaar heeft de 
Rijksoverheid via diverse regelingen in 25 Centres 
of Expertise geïnvesteerd. Daarnaast zijn er nog tien 
Centres of Expertise gestart door financiering vanuit 
de hogeschool of regionale overheden. Het Platform 
Bèta Techniek coördineert de uitkering van de stimu-
leringsbijdragen van de Rijksoverheid en ondersteunt 
en begeleidt de Centres of Expertise.  

Vernieuwing onderwijs
Als het gaat om onderwijs, zien we grofweg vier 
focuspunten, namelijk: vernieuwing van onderwijs 
binnen de hogeschool, vernieuwing van onderwijs 
buiten de hogeschool, leven lang leren (post-initieel, 

Oplossingen voor  
maatschappelijke  
uitdagingen 

Centres of Expertise 

Nederland staat voor een aantal grote maatschappelijke uitdagingen, zoals 
de energietransitie, duurzame voedselvoorziening, gezondheid en preventie, 
veiligheid en cybersecurity. De samenwerking tussen hoger onderwijs en 
bedrijfsleven is cruciaal bij het vinden en implementeren van oplossingen. De 
huidige én toekomstige beroepsbevolking samen, vormen de sleutel tot die 
oplossingen. Centres of Expertise verbinden, jagen aan en faciliteren.   

Door Pieter Moerman en Sander van der Ham

Pieter Moerman 
is Program-
maleider bij het 
Platform Bèta 
Techniek

Sander van der 
Ham is Project-
leider bij het 
Platform Bèta 
Techniek

Activiteiten  

De concrete activiteiten binnen de Centres 
of Expertise verschillen sterk, omdat deze in 
gezamenlijkheid worden ontwikkeld. Globaal 
richten de Centres zich op vier aspecten, 
namelijk: voldoende instroom van studenten 
en een goede aansluiting tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt, kwaliteit van onderwijs 
(opleiden van de innovatieve professional/ 
wendbare vakman of vakvrouw), leven 
lang leren (bevorderen van bijvoorbeeld 
bij- en nascholing), en onderzoek en 
innovatie (versnellen en vergroten van het 
innovatievermogen van bedrijven door 
praktijkgericht onderzoek en innovatie). 
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informeel leren, cursussen, etc.) en faciliteiten (Labs, 
Campus). De focus verschilt per Centre en Centres 
leveren ook op verschillende manieren een bijdrage 
aan deze punten. 

•	 Vernieuwing	onderwijs	binnen	de	hogeschool
Het gaat hier om innovatie van het onderwijs zélf. 
Bijvoorbeeld ‘hybridisering’ van het onderwijs, door inzet 
van onderzoek, maar ook aanpassingen aan het curricu-
lum en de inzet van (meer) contextrijke leeromgevingen, 
kennisdelen en (afstudeer)onderzoeken, community 
building en campussen, samenwerking in de onderwijs-
keten om de doorstroom te versoepelen, het starten van 
nieuwe minoren, majoren of AD-opleidingen.
•	 Vernieuwing	onderwijs	buiten	de	hogeschool
Het gaat hier om hoe onderwijs en onderzoek worden 
ingezet voor bedrijven, buurten, ngo’s, gemeentes en 
vele andere partijen. Bijvoorbeeld via praktijkgericht 
onderzoek voor bedrijven, kennisdelen over opleidin-
gen, instellingen en bedrijven heen (bijvoorbeeld in 
communities of afstudeertafels, kennisportals (Centre 
of Expertise ACE) en Massive Open Online Courses 
(MOOCS - Centre of Expertise BBE), en het stimuleren 
en begeleiden van startups.
•	 Leven	lang	leren
Bij een leven lang leren gaat het om zowel formeel als 
informeel leren, door studenten, docenten en werken-
den. Het gaat dan om een breed scala aan activiteiten, 
zoals: het verzorgen van trajecten voor zij-instromers in 
de sector (bijvoorbeeld in het kader van re-integratie), 
professionalisering van docenten en werkenden (in cur-
sussen, communities, evenementen, symposia, work-
shops, masterclasses, in-company trainingen), advies 
en onderzoek van ondernemers en aanvullende oplei-
dingen (post-hbo en excellentietrajecten). Ook aandacht 
voor kennismaking met de sector en het beroepsge-
richte onderwijs valt hieronder. Het gaat om een breed 
scala aan activiteiten, zoals MOOC’s, het begeleiden van 
scripties van leerlingen in het voortgezet onderwijs en 
het informeren van leerkrachten in het basisonderwijs, 
zodat zij in hun lessen aandacht kunnen besteden aan 
onderwerpen als Biobased Economy.
•	 Faciliteiten
Locaties waarin studenten samenwerken met 
bijvoorbeeld onderzoekers, werknemers, burgers en 
overheden, trekken aan, zorgen voor beweging en 
leiden tot verrassende combinaties. De variatie in 
fysieke uitingsvormen is groot, zoals Labs (van 0 tot 
17: het CELTH heeft bijvoorbeeld geen Labs, het Centre 
of Expertise RDM telt 17 Labs), innovatiewerkplaatsen 
(het Centre of Expertise EIZT heeft 20 innovatiewerk-
plaatsen), mobiele en Living Labs (Labs op een cam-
pus, een school, bij klanten) of campussen in ontwik-
keling waar hele opleidingen verzorgd worden (zoals 
bij CHemelot Innovation & Innovation Labs (CHILL)).

Eerste duurzame effecten 
Alhoewel de eerste Centres of Expertise relatief recent  
gestart zijn, wordt steeds duidelijker wat het concept 

betekent voor het bedrijfsleven, de hogescholen én 
de maatschappij. Veel Centers hebben een blijvende 
positie verworven. Deze ‘duurzame Centres’ kunnen 
steunen op inhoudelijk en financieel draagvlak en 
kunnen hun activiteiten verder uitbouwen. Ze worden 
gefinancierd vanuit onderwijsmiddelen en bedrijven 
en hierdoor wordt een blijvende verbinding tussen 
onderwijs en bedrijfsleven gecreëerd. Zo wordt er 
zowel een impuls gegeven aan het innovatievermo-
gen van het bedrijf als aan verbetering van het onder-
wijs en onderzoek aan de hogeschool. 

De Centres of Expertise hebben ook al geleid tot mooie 
spin offs. Interessant zijn bijvoorbeeld de startups via 
studenten, zoals ‘Wattsun’ vanuit het Centre SEECE, 
een draagbaar plug & play batterijensysteem (watt-
sun.nl). Ook de grown-ups, die voortkomen uit een 
proeftuin zoals iLAB/ COCI Green PAC, waar onder-
nemers technieken en/of producten kunnen testen 
en hun productie kunnen opschalen, zijn interessant. 
Bijvoorbeeld Innofil3D (innofil3d.com), Cloudgarden 
(cloudgarden.nl) en Dutchfiets (dutchfiets.nl). Een 
ander mooi voorbeeld is het Knowledge mile eco-
systeem: een gebied in Amsterdam waar bewoners, 
onderzoekers, studenten, bedrijven en maatschap-
pelijke organisaties samenwerken aan maatschappe-
lijke (grootstedelijke) vraagstukken (knowledgemile.
amsterdam). Een onderwijsinnovatieproject dat heeft 
geleid tot productinnovatie en een business case die 
opschaalbaar is, is bijvoorbeeld de ontwikkeling van 
een innovatieve waterzuiveringstechnologie vanuit 
het Centre of Expertise Water Technology (CEW).  

Wat typeert een succesvol Centre?
De huidige Centres hebben kenmerken geformuleerd, 
die volgens henzelf een succesvol Centre typeren, 
namelijk: langdurige samenwerkingsverbanden, een 
economisch en/of maatschappelijk zwaartepunt, 
experimenteren en innoveren, en een kruisbestuiving 
tussen onderwijs, onderzoek en ondernemen. 
•	 Langdurige	samenwerkingsverbanden
Bij succesvolle Centres is er sprake van een langjarige 
co-creatie en cofinanciering van meerdere bedrijven 
en hogescholen (en/of mbo-instellingen). Er wordt 
vanuit een gezamenlijke visie vraaggericht en vanuit 
de marktbehoefte gewerkt. Het bedrijfsleven, het 
beroepsonderwijs en de overheid nemen ieder hun 
verantwoordelijkheid en dragen gezamenlijk het 
eigenaarschap van de samenwerking. Daarbij wordt 
ook de verbinding vmbo-mbo-hbo-wo (doorlopende 
leerlijn) gezocht.
•	 Economisch	en/of	maatschappelijk	zwaartepunt
Centres met een sterke focus op en binnen een maat-
schappelijke of economische (top)sector (bijvoorbeeld 
de topsectoren HTSM, Chemie en Water) of op een 
maatschappelijk thema (bijvoorbeeld zorg) kun-
nen zich scherp profileren. De partners binnen het 
Centre bepalen de focus/de thema’s op basis van hun 
gezamenlijke behoeften. Een Centre met een duidelijk 
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gezicht richting de buitenwereld, is aantrekkelijk voor 
regionale overheden en bedrijven om in te investeren. 
•	 Experimenteren	en	innoveren
Via experimenten en innoveren werkt een Centre 
toe naar een werkend businessmodel, dat na een 
opstartperiode van enkele jaren leidt naar zelfvoorzie-
nendheid.
•	 Onderwijs,	onderzoek	en	ondernemen
Succesvolle Centres zijn gericht op kennisontwikke-
ling en het delen van expertise uit het bedrijfsleven 
met het onderwijs, en andersom. De Centres vervullen 
een netwerkfunctie.

Centres of Expertise in de toekomst
In korte tijd hebben de Centres een sterke ontwikke-
ling doorgemaakt. Het is een concept met toekomst-
perspectief. De Reviewcommissie identificeerde in 
2016 en 2017 verschillende Centres die dusdanig 
succesvol zijn, dat ze toe zijn aan opschaling. Hier-
door wordt de impact van het Centre verhoogd, zodat 
bijvoorbeeld het aantal studenten dat ervan profiteert 
wordt vergroot. Nu is het bereik nog relatief klein. Veel 
Centres zijn op de goede weg om uit te groeien tot 
krachtige publiek-private partnerschappen, maar ze 
zijn er nog niet. In veel gevallen zijn bedrijven bijvoor-
beeld nog voorzichtig om mee te investeren, naast de 
overheid en de onderwijsinstellingen. 
Voor de toekomst zijn de plannen van de Centres 
vooral gericht op het versterken, verbreden en verdie-
pen van eerder ingezette acties en het bereiken van 
grotere doelgroepen (meer studenten, meer deelnemers 
aan leven lang leren trajecten, community building).  
Onderzoek fungeert hierin zowel als aanjager van 
onderwijsinnovatie als van innovatie van het werkveld. 
Het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek voor en 
met het werkveld biedt daarnaast mogelijkheden tot 
contextrijke leeromgevingen, een verbeterde aanslui-
ting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en meer kansen 
op de markt voor leven lang leren. 

Een Centre of Expertise opzetten? 
In de komende jaren zullen het ministerie van OCW en 
de Vereniging Hogescholen fors inzetten op verdere 
profilering van de hogescholen. De hiervoor beschikba-
re profileringsmiddelen (ongeveer 47 miljoen per jaar) 
kunnen onder andere worden gebruikt voor verduurza-
ming van bestaande Centres of Expertise of het opzet-
ten van nieuwe. Naar verwachting zullen hogescholen 
in 2019 een substantieel aantal nieuwe Centres starten, 
die aansluiten bij de gewenste profilering van de indi-
viduele instellingen en zijn geënt op maatschappelijke 
uitdagingen. Voor hogescholen die overwegen een 
Centre of Expertise op te zetten, heeft Katapult - het 
netwerk van alle Centres of expertise - samen met het 
Platform Bèta Techniek een stappenplan opgesteld. 

Meer informatie en inspiratie is te vinden op  
www.wijzijnkatapult.nl.   

Stappenplan nieuw Centre of expertise

Stap	1.	Bepaal	de	missie	(de	‘why’)	van	het	Centre	of	expertise
Het gaat hier om de vraag op welk thema het CoE een unieke 
bijdrage wil leveren. Het moet een verbindend thema zijn 
waar zowel overheid, onderwijs als werkveld zich in kunnen 
herkennen. Voorbeelden: betrouwbare en betaalbare energie 
voor een duurzame wereld, future health design, toepassing van 
hightech mechatronica, nanotechnologie, smart materials en ICT.
Veel gemaakte fout is dat de missie wordt beredeneerd vanuit 
één stakeholder (zoals ‘meer praktijkgericht onderzoek 
voor studenten in de gezondheidszorg’ [onderwijs], of ‘meer 
techniekstudenten direct inzetbaar’ [bedrijfsleven], of 
‘ontwikkeling van een bedrijventerrein gericht op composieten’ 
[gemeente]). 

Stap	2:	Partnerschap	samenstellen
Een CoE bestaat altijd uit (enkele opleidingen en lectoraten 
van) een hogeschool, concrete bedrijven of publieke partners 
(zoals zorginstellingen), vaak met steun van regionale partijen 
(gemeente, provincie, boards). In de eerste fase gaat het om het 
samenstellen van een krachtig consortium (‘coalition of the 
willing’), in latere fases om een effectief opschalingsmodel. 

Stap	3:	definieer	de	doelstellingen	van	het	Centre	of	expertise
Derde stap betreft het bepalen van enkele (globale) 
doelstellingen, waarbij een stip op de horizon wordt gezet. 
Wederom is het van belang dat er goede balans is tussen de drie 
stakeholders; sommige doelstellingen zijn belangrijker voor de 
ene stakeholder dan de ander. Grofweg worden er de volgende 
doelstellingen gesteld, waarbij het per CoE sterk verschilt waar 
de nadruk ligt. 
Instroom: Voldoende instroom en een goede aansluiting tussen 
onderwijs en arbeidsmarkt;
Kwaliteit: Opleiden van de innovatieve professional, wendbare 
vakman of vakvrouw;
Leven lang leren: Bevorderen van een ‘leven lang leren’, door 
bijvoorbeeld bij- en nascholing;
Innovatie en onderzoek: Versnellen en vergroten van het 
innovatievermogen van bedrijven door onderzoek en innovatie.

Stap	4:	kies	enkele	‘waardecreatie’	modellen,	financiering	en	
voer	hierop	pilots	uit
Voor de meeste CoE’s de lastigste stap is het kiezen van enkele 
waardecreatie modellen die anders zijn dan wat er altijd al 
gebeurt. Hoe realiseer je échte verandering, zonder dat het oude 
wijn in nieuwe zakken is. Ter inspiratie hebben we op basis van 
de succesvolle CoE’s 15 verschillende modellen uitgewerkt. In 
deze modellen staat ook al op hoofdlijnen uitgewerkt hoe de 
financiering (cash en in-kind) kan verlopen; uitgangspunt is om 
hier zoveel mogelijk balans in te brengen, bij voorkeur 1/3 – 1/3 
– 1/3 (hogeschool, werkveld, regionale overheden). Financiering 
door werkveld gebeurt in de praktijk alléén op basis van 
concrete projecten, vanuit regionale overheden is vaak meer 
ruimte voor programmabudget.
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Voor ons lag de zwaar bevochten notitie. Hij was er 
eindelijk doorheen en nu stonden we – wisten we –  
voor een minstens zo zware opgave: de implementatie. 
De werksessie was bedoeld om te bedenken hoe we dit 
plan wél zouden kunnen laten slagen. Laaghangend 
fruit zouden we gaan plukken. Dingen goed monitoren 
voortaan. En afspraken nakomen natuurlijk. Iemand 
stelde voor om voortaan minder te praten, en meer te 
doen. Daar was iedereen het mee eens. Ik ook, maar 
vroeg me wel hardop af hoe dat eruit zou zien: meer 
doen, minder praten. 

Werken in voldragen organisaties betekent dat we een 
groot deel van onze tijd het gevoel hebben dat we niet 
aan ons echte werk toekomen. We hollen van stuur- 
naar werkgroep, ruimen puin in de mailbox en stem-
men nog even informeel af om in de trein naar huis 
hijgend te concluderen dat het echte werk is blijven 
liggen. Wéér is blijven liggen.
Het idee dat we ons echte werk zouden kunnen onder-
scheiden van het geneuzel waar onze agenda’s in de 
praktijk mee vollopen, houdt de organisatiemens op de 
been. We beelden onszelf in dat als we de boel nu einde-
lijk eens fatsoenlijk zouden organiseren, als we voortaan 
nou eens geen bureaucraten meer zouden aannemen en 
als we onze prioriteiten zouden leren bewaken, er weer 
ruimte zou ontstaan voor het echte werk.

Maar is zo’n onderscheid tussen ‘echt werk’ en ‘al dat 
andere’ wel te maken?
Binnen het lectoraat Change Management van De 
Haagse Hogeschool gaan we voor vragen als deze te 
rade bij de kunst. En dus las ik het boek The Apparently 
Marginal Activities of Marcel Duchamp van Elena 
Filipovic.
Marcel Duchamp is vooral bekend geworden met 
zijn Fountain: de pispot die uitgroeide tot een van 
de belangrijkste kunstwerken van de vorige eeuw. 
Duchamp demystificeerde het kunstenaarschap. Foun-
tain was een ordinair urinoir dat Duchamp gewoon in 
de winkel om de hoek had gekocht. Geen bewonde-
renswaardig vakmanschap, geen artistiek bloed, zweet 
en tranen in de klassieke zin van het woord.

Wanneer we proberen te snappen hoe een pispot zo 
belangrijk kon worden, kunnen we ons niet veroorlo-
ven om alleen naar ‘het werk’ zelf te kijken. Voor een 
goed begrip van het werk van Duchamp, zo stelt Filipo-
vic, moeten we de aandacht richten op de ogenschijn-
lijk marginale activiteiten van Duchamp. Filipovic 

heeft het over de activiteiten die we normaal niet tot de 
artistieke praktijk van de kunstenaar rekenen. Banale 
praktijken zijn het voeren van een administratie, het 
maken van kopieën, het corresponderen, het onder-
handelen, het archiveren, et cetera. In haar minutieuze 
studie van Duchamp’s ‘non-artistieke’ activiteiten laat 
Filipovic zien dat zonder al dat geneuzel Duchamp’s 
echte werk nooit van de grond zou zijn gekomen. 
Sterker nog, volgens Filipovic kun je in het geval van 
Duchamp geen zinvol onderscheid maken tussen wat 
we herkennen als het echte werk (“proper artworks”) 
enerzijds en de talloze randpraktijkjes anderzijds. 
Alle activiteiten die je buiten het echte werk van 
Duchamp zou willen rekenen maken het echte werk 
van Duchamp.

Elena Filipovic zet ons met haar prachtige boek op 
een bijzonder denkspoor. Wat als ook voor organisa-
tiemensen als u en ik zou gelden dat al die hinderlijke, 
apparently marginal activities ons niet van ons werk 
houden, maar ons werk maken? Wat als al dat schijn-
baar oeverloze gepraat ons echte werk is? Dan stap je 
toch even anders in trein naar huis, vermoed ik.

Jacco van Uden,
lector Change Management aan De Haagse  
Hogeschool en zelfstandig organisatieadviseur.

Echt werk

Column
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Wetgeving

Wat mag nog?
Avg en onderzoek

De Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) is op 25 mei 2018 
van toepassing geworden.1 In dit artikel behandel ik enkele bepalingen uit 
de Avg over de bescherming van persoonsgegevens bĳ  onderzoek en hun 
betekenis voor hoger onderwĳ sinstellingen.

Door Philip Coté
Mr. Philip Coté 
MBA is jurist en 
bedrijfskundige 
en werkzaam 
als adviseur 
bij Duthler As-
sociates. Hij is 
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Ik ga eerst in op het bestaande beleid voor Neder-
lands hoger onderwijs in het buitenland, om 
vervolgens over te stappen naar het nieuwe beleid 
zoals vastgelegd in de artikelen 1.19, 1.19a en 1.19b 

Whw en in de bijbehorende AMvB.

Bestaand beleid
Het kan niemand ontgaan zijn dat de Avg inmiddels 
van toepassing is geworden. Als de informatiecam-
pagnes van de Autoriteit Persoonsgegevens aan u 
voorbij gegaan zijn, heeft u toch in ieder geval de 
lawine aan toestemmingsverzoeken en aangepaste 
privacy-voorwaarden niet kunnen negeren. De Avg-
koorts heeft fl ink toegeslagen, terwijl veel hetzelfde 
blijft als onder de Wet bescherming persoonsgege-
vens. Verwerkingsverantwoordelijken die hun zaken 
goed voor elkaar hadden onder de Wbp, hebben waar-
schijnlijk weinig moeite om te voldoen aan de Avg.

Volgens sommigen mag er nu niks meer ‘van de pri-
vacy’. In de aanloop naar de Avg werd ervoor gewaar-
schuwd dat de Avg sommige vormen van onderzoek 
onmogelijk zou maken.2 Hoe zit het nu echt met de 
regels rond persoonsgegevens die gebruikt worden 
voor onderzoek? In dit artikel ga ik aan de hand van 
de teksten van de Avg na waar onderzoekers rekening 
mee moeten houden. Ik zal me daarbij vooral richten 
op wetenschappelijk onderzoek.3 

De Avg
In 2012 presenteerde de Europese Commissie een 
voorstel voor een Algemene verordening gegevensbe-
scherming. Na vier jaar discussie en meer dan 3000 
amendementen bereikten de Europese Commissie, 
het Europees Parlement en de Raad van Ministers 
overeenstemming over de tekst van de Avg. Op 25 mei 
2016 werd de Avg van kracht en ging een overgangs-
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periode in waarin iedereen zich voor kon bereiden 
op de nieuwe regels. Op 25 mei 2018 werd de Avg van 
toepassing. Dat wil zeggen dat toezichthouders vanaf 
die datum kunnen handhaven en enorme boetes 
opleggen. De maximale boete bedraagt € 20 miljoen of 
4% van de wereldwijde jaaromzet in het geval van een 
onderneming, waarbij het hoogste bedrag geldt. 

Empowerment van de betrokkene
In vergelijking met de Wet bescherming persoonsge-
gevens geeft de Avg de betrokkene meer greep op wat 
er met zijn of haar persoonsgegevens gebeurt. De ver-
werkingsverantwoordelijke moet betrokkenen actief 
en in begrijpelijke taal informeren over hun rechten 
(zoals inzage, correctie, verwijdering). Betrokkenen 
moeten hun persoonsgegevens in digitale vorm 
mee kunnen nemen naar een andere dienstverlener 
(dataportabiliteit). Privacy by design and by default 
was allang een principe van gegevensbescherming, 
maar de Avg maakt het tot een expliciete verplichting 
om privacybeschermende maatregelen in informatie-
systemen in te bouwen, zodat de verwerking zo min 
mogelijk inbreuk op de privacy maakt. Privacy impact 
assessments worden verplicht, dat wil zeggen dat de 
verantwoordelijke eerst moet nagaan wat de gevolgen 
voor de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen zijn 
voor hij met een nieuwe verwerking mag starten. 

Boetes
De toezichthouder kan een boete van € 20 miljoen of 
4 % van de wereldwijde omzet opleggen, bijvoorbeeld 
als de toegestane grondslagen4 voor verwerking 
niet worden gerespecteerd of als bijzondere per-
soonsgegevens5 onrechtmatig worden verwerkt. Als 
de verantwoordelijke de betrokkene beperkt in de 
uitoefening van diens rechten6 wordt dat ook bestraft 
met dezelfde hoge boete. Boetes staan ook op het niet 
melden van een datalek of het achterwege laten van 
een privacy impact assessment. Naleving van de Avg 
moet bovendien aantoonbaar zijn. De verantwoorde-
lijke moet bewijzen dat hij op elk moment de regels 
heeft nageleefd (accountability). Dat betekent bijvoor-
beeld dat als de verwerking berust op de grondslag 
“toestemming van betrokkene”, de verwerkingsver-
antwoordelijke altijd moet kunnen aantonen dat de 
toestemming is gegeven.7

Wat is wetenschappelijk onderzoek?
De Avg kent speciale bepalingen voor wetenschappe-
lijk onderzoek, daarom is het van belang om te bepa-
len of een verwerking van persoonsgegevens in de 
categorie ‘wetenschappelijk onderzoek’ valt. Jammer 
genoeg geeft de Avg geen definitie van wetenschappe-
lijk onderzoek. Overweging 159 stelt alleen: 

“Voor de toepassing van deze verordening moet de 
verwerking van persoonsgegevens met het oog op 
wetenschappelijk onderzoek ruim worden opgevat en 
bijvoorbeeld technologische ontwikkeling en demon-
stratie, fundamenteel onderzoek, toegepast onderzoek 
en uit particuliere middelen gefinancierd onderzoek 
omvatten.” (…) “Wetenschappelijke onderzoeksdoel-
einden omvatten ook studies op het gebied van de 
volksgezondheid die in het algemeen belang worden 
gedaan. Om als verwerking van persoonsgegevens 
met het oog op wetenschappelijk onderzoek te wor-
den aangemerkt, moet de verwerking aan specifieke 
voorwaarden voldoen, vooral wat betreft het publice-
ren of anderszins openbaar maken van persoonsgege-
vens voor wetenschappelijke onderzoeksdoeleinden.”

Misschien wordt het begrip ‘wetenschappelijk onder-
zoek’ door de toezichthouders later nog verduide-
lijkt. Vooralsnog moeten we het doen met de ruime 
omschrijving van Overweging 159 die een breed scala 
aan activiteiten kan omvatten. Onderzoek bij univer-
siteiten zal doorgaans als ‘wetenschappelijk’ in de zin 
van de Avg betiteld kunnen worden. Op grond van de 
ruime omschrijving is er geen reden om aan te nemen 
dat onderzoek dat wordt gedaan bij hogescholen niet 
onder de definitie zou vallen.

Doelbinding
Een beginsel van verwerking van persoonsgegevens 
is dat gegevens alleen verwerkt mogen worden voor 
een welbepaald doel (doelbinding).8 Nu is het bij 
wetenschappelijk onderzoek 

“vaak niet mogelijk op het ogenblik waarop de 
persoonsgegevens worden verzameld, het doel van 
de gegevensverwerking voor wetenschappelijke 
onderzoeksdoeleinden volledig te omschrijven. 
Daarom moet de betrokkenen worden toegestaan 
hun toestemming te geven voor bepaalde terreinen 
van het wetenschappelijk onderzoek waarbij erkende 
ethische normen voor wetenschappelijk onderzoek in 
acht worden genomen. Betrokkenen moeten de gele-
genheid krijgen om hun toestemming alleen te geven 
voor bepaalde onderzoeksterreinen of onderdelen van 
onderzoeksprojecten, voor zover het voorgenomen 
doel zulks toelaat.” 9

Overweging 33 bij de Avg biedt dus een verruiming 
van de mogelijkheden voor wetenschappelijk onder-
zoek ten opzichte van overige verwerkingen.

Opslagbeperking
In het algemeen mogen persoonsgegevens Artikel 5 
lid 1 sub e Avg bepaalt dat gegevens niet langer mogen 
worden bewaard dan voor de doeleinden waarvoor de 
persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is 
(“opslagbeperking”). Maar voor wetenschappelijk onder-
zoek wordt een uitzondering gemaakt op dit beginsel. 
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“Persoonsgegevens mogen voor langere perioden 
worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens 
louter met het oog op archivering in het algemeen 
belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of 
statistische doeleinden worden verwerkt overeen-
komstig artikel 89, lid 1, mits de bij deze verordening 
vereiste passende technische en organisatorische 
maatregelen worden getroffen om de rechten en vrij-
heden van de betrokkene te beschermen.” 10

Verenigbaarheid
Daarnaast biedt de Avg11, niet alleen voor wetenschap-
pelijk onderzoek, maar ook voor andere verwerkingen, 
de mogelijkheid om gegevens die voor het ene doel 
verzameld worden voor een ander doel te gebruiken. 
“In dat geval is er geen andere afzonderlijke rechts-
grond vereist dan die op grond waarvan de verzame-
ling van persoonsgegevens werd toegestaan.”12 De 
verwerkingsverantwoordelijke moet dan wel nagaan 
of het nieuwe doel verenigbaar is met het oorspronke-
lijke doel. De verdere verwerking voor wetenschappe-
lijk onderzoek wordt daarentegen bij voorbaat als “niet 
als onverenigbaar met de oorspronkelijke doeleinden 
beschouwd”13. In het geval van wetenschappelijk 
onderzoek kan een “verenigbaarheidstoets” dus ach-
terwege blijven.

Rechtsgrond
Voor ‘verdere verwerking’ voor wetenschappelijk 
onderzoek gelden dus soepeler regels dan voor andere 
‘verdere verwerkingen’. Wat nu als wetenschappelijk 
onderzoek het primaire doel van de verwerking is? 

Zoals gezegd moet voor de rechtmatigheid van een 
verwerking een of meer van de zes rechtsgronden van 
artikel 6 lid 1 Avg aanwezig zijn. Wetenschappelijk 
onderzoek kan bijvoorbeeld berusten op uitdrukkelijke 
toestemming van de betrokkene. De Avg sluit niet 
uit dat onderzoek ook kan berusten op de grondslag 
‘gerechtvaardigd belang van de verwerkingsverant-
woordelijke of ween derde’. In dat geval kan toestem-
ming dus achterwege blijven.

Het begrip “gerechtvaardigd belang” wordt nader 
toegelicht in Overweging 47, waarin wordt bepaald 
dat verwerkingsverantwoordelijken rekening moeten 
houden met “met de redelijke verwachtingen van 
de betrokkene op basis van zijn verhouding met de 
verwerkingsverantwoordelijke”. 

“In elk geval is een zorgvuldige beoordeling geboden 
om te bepalen of sprake is van een gerechtvaardigd 
belang, als ook om te bepalen of een betrokkene op 
het tijdstip en in het kader van de verzameling van 
de persoonsgegevens redelijkerwijs mag verwach-
ten dat verwerking met dat doel kan plaatsvinden. 
De belangen en de grondrechten van de betrokkene 
kunnen met name zwaarder wegen dan het belang 
van de verwerkingsverantwoordelijke wanneer per-
soonsgegevens worden verwerkt in omstandigheden 
waarin de betrokkenen redelijkerwijs geen verdere 
verwerking verwachten.”14 Het zal duidelijk zijn dat 
het van de omstandigheden van het geval afhangt of 
een verwerkingsverantwoordelijke zich kan beroepen 
op “gerechtvaardigd belang”. 15 

In 2014 constateerde de Artikel 29 Werkgroep (WP29) 
in diens advies over het begrip ‘gerechtvaardigd 
belang’ dat “verwerking voor onderzoeksdoeleinden 
(inclusief marketingonderzoek)” een gerechtvaardigd 
belang kan zijn, mits de voor de verwerking verant-
woordelijke voldoende waarborgen toepast.16 Hoewel 
de Avg onderzoek niet specifiek als een legitiem 
belang noemt, geldt dit standpunt van de WP29 uit 
2014 naar mijn mening ook nu de Avg van toepassing 
is geworden. Dat leid ik af uit Overweging 157 (over 
het koppelen van gegevens uit registers): 

“Daarom moet, teneinde wetenschappelijk onderzoek 
te faciliteren, worden bepaald dat persoonsgegevens, 
met inachtneming van de passende voorwaarden en 
waarborgen die in het Unierecht of het lidstatelijk 
recht zijn vastgesteld, met het oog op wetenschappe-
lijk onderzoek mogen worden verwerkt.” 17

Bedenk hierbij echter wel dat aan het gebruik van 
‘gerechtvaardigd belang’ als grondslag voor de verwer-
king een belangenafweging vooraf moet gaan. Daarbij 
moet de verwerkingsverantwoordelijke zijn eigen 
belang bij het onderzoek afwegen tegen de belangen 
van de betrokkene om verschoond te blijven van de 
verwerking van diens persoonsgegevens. Als het 
belang van de betrokkene zwaarder weegt, moet de 

De Avg kent speciale bepalingen 
voor wetenschappelijk onderzoek
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verwerking (het onderzoek) achterwege blijven, tenzij 
er een andere rechtsgrond gevonden kan worden.18 

Overige speciale bepalingen voor onderzoek: 
art. 89 Avg
Artikel 89 Avg gaat over ‘waarborgen en afwijkingen 
in verband met verwerking met het oog op archive-
ring in het algemeen belang, wetenschappelijk of 
historisch onderzoek of statistische doeleinden’. Een 
verwerking voor wetenschappelijk onderzoek moet 
passende waarborgen bieden voor de privacy van de 
betrokkene. De verwerkingsverantwoordelijke moet 
technische en organisatorische maatregelen treffen 
om het beginsel van minimale gegevensverwerking19 
te garanderen. Deze maatregelen kunnen pseudo-
nimisering omvatten, als tenminste de doeleinden 
daarmee kunnen worden verwezenlijkt.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens
De verwerking van bijzondere gegevens20 is verbo-
den op grond van artikel 9 en 10 Avg, tenzij er een 
uitzonderingsgrond geldt. Bijvoorbeeld gegevens over 
de gezondheid mogen niet verwerkt worden, maar 
natuurlijk wel door een arts die een patiënt moet 
behandelen. Voor bijzondere persoonsgegevens die 
verwerkt worden voor wetenschappelijk onderzoek 
zijn ook uitzonderingen op het verwerkingsverbod 
gemaakt. Het verbod om bijzondere gegevens te ver-
werken is niet van toepassing als:

“(…) j. de verwerking is noodzakelijk met het oog op 
archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk 
of historisch onderzoek of statistische doeleinden 
overeenkomstig artikel 89, lid 1, op grond van Uni-
erecht of lidstatelijk recht, waarbij de evenredigheid 
met het nagestreefde doel wordt gewaarborgd, de 
wezenlijke inhoud van het recht op bescherming van 
persoonsgegevens wordt geëerbiedigd en passende en 
specifieke maatregelen worden getroffen ter bescher-
ming van de grondrechten en de belangen van de 
betrokkene.” 21

Lidstaten kunnen daar nadere bepalingen aan verbin-
den. Dat is gebeurd in artikel 24 van de Nederlandse 
Uitvoeringswet Avg dat luidt: 

“Gelet op artikel 9, tweede lid, onderdeel j, van de ver-
ordening, is het verbod om bijzondere categorieën van 
persoonsgegevens te verwerken niet van toepassing, 
indien:
a. de verwerking noodzakelijk is met het oog op 
wetenschappelijk of historisch onderzoek of statisti-
sche doeleinden overeenkomstig artikel 89, eerste lid, 
van de verordening;
b. het onderzoek, bedoeld in onderdeel a, een alge-
meen belang dient;
c. het vragen van uitdrukkelijke toestemming onmo-
gelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost; en

d. bij de uitvoering is voorzien in zodanige waarbor-
gen dat de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene 
niet onevenredig wordt geschaad.” 22

Zoals blijkt uit het woord “en” tussen de sub artikelen 
c. en d. gaat het hier om cumulatieve eisen. 

Inperking van rechten van betrokkenen
Verder bepaalt artikel 89 Avg dat: “Wanneer persoons-
gegevens met het oog op wetenschappelijk of histo-
risch onderzoek of statistische doeleinden worden 
verwerkt, kan in het Unierecht of het lidstatelijk recht 
worden voorzien in afwijkingen van de in de artikelen 
15, 16, 18 en 21 genoemde rechten”.23

Ook hier heeft Nederland in de Uitvoeringswet Avg 
bepalingen over dergelijke afwijkingen opgenomen. 
Artikel 44 Uavg luidt als volgt: 

“Uitzonderingen inzake wetenschappelijk onderzoek 
en statistiek. Indien een verwerking wordt verricht 
door instellingen of diensten voor wetenschappelijk 
onderzoek of statistiek, en de nodige voorzieningen 
zijn getroffen om te verzekeren dat de persoonsge-
gevens uitsluitend voor statistische of wetenschap-
pelijke doeleinden kunnen worden gebruikt, kan de 
verwerkingsverantwoordelijke de artikelen 15, 16 en 18 
van de verordening buiten toepassing laten.” 24 

Blijf bij het onderwerp weten-
schappelijk onderzoek de  
EU-ontwikkelingen rond de Avg  
volgen
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Conclusie
De bewering dat er nu “niks meer mag van de privacy” 
blijkt niet houdbaar in het geval van wetenschap-
pelijk onderzoek. Hoewel de Avg strengere verplich-
tingen oplegt aan verwerkingsverantwoordelijken 
die persoonsgegevens verwerken, bevat de Avg ook 
uitzonderingen en versoepelingen voor onderzoek. 
In het bijzonder stelt de Avg onderzoek vrij van de 
beginselen van doelbinding en opslagbeperking, zodat 
onderzoekers persoonsgegevens verder kunnen ver-
werken voor andere doeleinden dan waarvoor ze oor-
spronkelijk zijn verzameld. Onderzoek kan op zichzelf 
een legitieme basis voor verwerking opleveren. Dan is 
toestemming van een betrokkene niet nodig om toch 
rechtmatig de gegevens te kunnen verwerken. De Avg, 
in combinatie met de Uavg, biedt onderzoekers ook 
de mogelijkheid om bijzondere gegevens te verwer-
ken. Om van deze uitzonderingen gebruik te kunnen 
maken, moeten onderzoekers passende waarborgen 
bieden, in overeenstemming met erkende ethische 
normen, die de risico’s van onderzoek voor de rechten 
van betrokkenen verlagen.

De Nederlandse wetgever heeft de mogelijkheden van 
de Avg benut om bepalingen nader in te vullen met 
lidstatelijk recht en heeft daarbij gestreefd om zo dicht 
mogelijk bij het bestaande nationale recht te blijven.25 
Ook daarom is het niet verbazingwekkend dat veel 
hetzelfde is gebleven. Dat neemt echter niet weg dat we 
met de Avg in een nieuw tijdperk terecht zijn gekomen, 
waarin Nederland het niet meer alleen voor het zeggen 
heeft hoe regels voor gegevensbescherming uitgelegd 
moeten worden. Daarom blijft het belangrijk om, zeker 
ook voor het onderwerp wetenschappelijk onderzoek, 
de EU-ontwikkelingen rond de Avg te volgen.

Noten

1  Algemene verordening gegevensbescherming, (EU) 2016/679, 

Publicatieblad van de EU 4 mei 2016.

2  Bijvoorbeeld: P. Casali, Risks of the new EU Data protection regula-

tion: an ESMO position paper endorsed by the European oncology 

community, in: Annals of Oncology 25: 1458–1461, 2014.

3  De Avg gebruik vaak de aanduiding “archivering in het algemeen 

belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische 

doeleinden”, maar voor archivering, historisch onderzoek en sta-

tistische doeleinden gelden soms ook weer afwijkende bepalingen. 

Het onderwerp van dit artikel is “wetenschappelijk onderzoek” in 

de zin van de Avg.

4  Artikel 6 lid 1 Avg: toestemming, uitvoering van een overeenkomst, 

wettelijke plicht, vitaal belang, taak van algemeen belang of 

openbaar gezag, gerechtvaardigd belang van de verwerkingsver-

antwoordelijke of een derde. Als geen van deze zes grondslagen 

van toepassing is, is de verwerking onrechtmatig.

5  Artikel 9 lid 1: ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religi-

euze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap 

van een vakbond, genetische gegevens, biometrische, gegevens 

over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel 

gedrag of seksuele gerichtheid. En art. 10 Avg: Persoonsgegevens 

betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten of 

daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen.

6  Art. 13 en 14 Avg informatieplicht. Art. 15 Avg: inzage. Art. 16 Avg: 

rectificatie. Art. 17 Avg: wissing. Art. 18 Avg: beperking. Art. 20 Avg: 

overdraagbaarheid van de gegevens. Art. 21 Avg: bezwaar.

7  Toestemming moet bovendien gebaseerd zijn op duidelijke 

informatie en in vrijheid gegeven zijn. De betrokkene mag zijn 

toestemming op elk moment intrekken. Dat maakt toestemming 

als verwerkingsgrondslag in de praktijk bij grotere aantallen en 

langduriger verwerkingen problematisch.

8  Art. 5 lid 1 sub b Avg.

9  Overweging 33 Avg.

10  Art. 5 lid 1 sub e Avg.

11  Art. 6 lid 4. De Wbp kende een dergelijke verenigbaarheidstoets: art. 

9 lid 1 Wbp.

12  Overweging 50 Avg.

13  Art. 5 lid 1 sub b Avg. Vergelijk: art. 9 lid 3 Wbp. 

14  Overweging 47 Avg.

15  Hoewel zich bij de analyse of er sprake is van een “gerechtvaardigd 

belang” vergelijkbare interpretatieproblemen kunnen voordoen als 

bij de verenigbaarheidstoets, hebben beide een afzonderlijke basis 

in de Avg. Gerechtvaardigd belang is gebaseerd op art. 6 lid 1 sub 

f juncto Overweging 47 Avg, terwijl de verenigbaarheidstoets is 

gebaseerd op art 6 lid 4 Avg juncto Overweging 50.

16  WP29, Opinion 06/2014 on the notion of legitimate interests of the 

data controller, p. 25. De WP29 is de werkgroep die bestond uit de 

nationale toezichthouders van alle EU-lidstaten en is ingesteld 

onder de Richtlijn 95/46/EG over gegevensbescherming. De Wbp 

was de Nederlandse uitwerking van de Richtlijn 95. De WP29 wordt 

onder de Avg gecontinueerd in de vorm van Europees comité voor 

gegevensbescherming en heeft ruime toezichthoudende bevoegd-

heden. 

17  Overweging 157 Avg.

18  Zie WP29, Opinion 06/2014 on the notion of legitimate interests 

of the data controller, p. 65, voor twee voorbeelden (19 en 20) van 

een belangenafweging rond wetenschappelijk onderzoek. Bij 

voorbeeld 20 “a research study on obesity” wegen de belangen van 

betrokkenen zwaarder: “Although it is in the legitimate interests of 

the university to carry out research, there are several aspects of the 

research design that mean these interests are overridden by the 

interests and rights to privacy of the children.”

19  Dataminimalisatie is een van de beginselen van gegevensbescher-

ming. Art. 5 lid 1 sub c Avg: (persoonsgegeven moeten) toereikend 

zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de 

doeleinden waarvoor zij worden verwerkt („minimale gegevensver-

werking”).

20  Zie noot 5.

21  Art. 9 lid 2 sub j Avg.

22  Art. 24 Uavg.

23  Art. 89 lid 2 Avg.

24  Artikel 15 Avg: recht van inzage. Artikel 16 Avg: recht op rectificatie. 

Artikel 18 Avg: recht op beperking van de verwerking. Artikel 21: 

recht op bezwaar.

25  TK 2017-2018, 34851, nr. 3. Memorie van toelichting Uavg, p. 14: “Con-

form het algemene uitgangspunt bij implementatie van Europese 

regelgeving is gestreefd naar een beleidsneutrale invulling van de 

ruimte die de verordening biedt. Dat wil zeggen dat bij de invulling 

van de ruimte die de verordening laat voor nationaal recht steeds 

is bezien of en in hoeverre het bestaande nationale recht en de 

bestaande nationale beleidskeuzes gehandhaafd kunnen worden 

onder de verordening.”
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Het Comeniusprogramma werd in 2015 aan-
gekondigd in de Strategische Agenda Hoger 
Onderwijs en Onderzoek De waarde van 
weten. Het programma heeft als doel onder-

wijsvernieuwing in het hoger onderwijs te stimuleren. 
Dit door docenten en onderwijsleiders de tijd en mid-
delen te bieden om hun visie voor  onderwijsinnovatie 
door te voeren. Na een grondige selectieprocedure door 
het NRO van de projectvoorstellen als reactie op haar 
Call for Proposals, reikte de minister van OCW in 2017 
de eerste tien Comenius Teaching Fellows uit binnen 
het thema ‘Gelijke Kansen’. Deze beurzen, ter waarde 
van €50.000, zijn bedoeld voor docenten om hun eigen 
onderwijs te innoveren of een kleinschalige verbete-
ring door te voeren om gelijke kansen te bevorderen. 
Voorbeelden van gehonoreerde projecten zijn: een trai-
ning, waarmee studenten zelf hun studievaardigheden 
kunnen oefenen en testen, en een reeks interventies 
om de overgang tussen mbo en hbo te verbeteren. 
Verder beoogt het Comeniusprogramma een bijdrage 
te leveren aan meer waardering voor het onderwijs en 
meer gevarieerde (onderwijs)carrières van docenten. 
Het resultaat hiervan is al te zien in het feit dat veel van 
de hoofdaanvragers ook steun van hun eigen instelling 
krijgen en zich aanmelden voor vervolgbeurzen. 
Naast Teaching Fellowships, worden sinds dit jaar 
ook Senior- en Leadership Fellowships uitgereikt, die 
onderwijsvernieuwing op opleidings- en instellingsni-
veau bevorderen. De thema’s van dit jaar zijn ‘Gelijke 
Kansen’, ‘Gepersonaliseerd Onderwijs’ en ‘Verbinding 
met de Samenleving’. Zo tuigen docenten bijvoor-

beeld een project op dat studenten helpt leren falen 
en weer opstaan, en een project dat door een hechte 
samenwerking tussen mbo-, hbo- en wo-studenten 
in de zorg, de gehandicaptenzorg gaat verbeteren. De 
voortgang en resultaten van alle projecten verzamelt 
en publiceert het NRO op haar nieuwe site.

Het Comenius netwerk
Om al deze onderwijsinnovatoren bij elkaar te bren-
gen en hun kracht en kennis te bundelen, is dit jaar 
ook het Comenius netwerk opgericht. De thema’s voor 
2019 zijn: digitalisering, internationalisering en stu-
dentenwelzijn. Daarnaast is er ook een vrije categorie 
passend bij de strategische agenda.  Het netwerk is 
een ontmoetingsplaats waar de leden hun best prac-
tices kunnen delen en studieactiviteiten kunnen orga-
niseren. Maar het is ook een platvorm waar  docenten 
in breed contact staan met het veld. . Iedereen kan 
hun activiteiten volgen op de site van het Comenius 
Netwerk onder de KNAW. Deze samenwerking tussen 
NRO, KNAW en OCW belooft een mooie impuls te 
geven aan deze enthousiaste docenten. 

Vierenzeventig enthousiaste 
onderwijsvernieuwers
Het belooft een goed jaar te worden voor innovatie in het Nederlands hoger 
onderwĳ s. In 2018 draait het Comeniusprogramma namelĳ k voor het eerst 
op volle kracht, waardoor maar liefst 74 docenten hun visie en plannen voor 
onderwĳ svernieuwing in het hoger onderwĳ s kunnen gaan waarmaken. 

Door Lauke Stoel  

Onderwĳ s

Lauke Stoel is 
stagiaire bij 
Hoger Onder-
wijs en Studie-
fi nanciering

Opbouw Comeniusbeurzen 2018
74 beurzen, gelijk verdeeld over hbo/wo, € 6mln in totaal: 
• 46 teaching fellows t.w.v. € 50.000
• 22 senior fellows t.w.v. € 100.000
• 6 leadership fellows t.w.v. € 250.000



22 h o g e r  o n d e r w i j s  m a n a g e m e n t

Jurisprudentie

CBHO 

Positie van de examencommissie in de proce-
dure bij het CBHO en de aard van het schik-
kingsgesprek

De examencommissie is geen partij bij de procedure bij 
het CBHO en het schikkingsgesprek bevat niet per se een 
concreet aanbod.

In deze zaak heeft de examencommissie (EC) zich 
met een stuk rechtstreeks tot het College gewend als 
ging het om een beslissing van de EC.

In zijn uitspraak van 22 januari 2018, CBHO 2017/252.5, 
heeft het College vooropgesteld dat in de bij hem 
aanhangige procedure, administratief beroep, alleen 
de beslissing van het CBE aan de orde kan zijn. Niet 
rechtstreeks aan de orde is de beslissing van de EC. 
Het eigenstandig insturen door de EC van een stuk 
aan het College wordt dan ook als ‘niet gebruikelijk’ 
afgedaan.

Het College heeft als beleid, procesregels, dat verweer-
der - het CBE – zich ter zitting kan laten vergezellen 
door leden van de EC, opdat zo nodig rechtstreeks 
informatie aan haar gevraagd kan worden.
Voorts is in eerdere uitspraken (2010/072 en 072.1; 
2010/075) door het College al geoordeeld dat de EC 
geen partij is in de procedure bij het College.

Voorkomen moet worden dat de EC eigenstandig 
stukken stuurt naar het College. Intern overleg tussen 
CBE en EC over de wijze van [re]presentatie bij het 
College kan dat voorkomen.

Doel schikkingsgesprek 

In deze zaak heeft appellant ook gesteld dat in het schik-
kingsgesprek een concreet aanbod door de EC moet worden 
gedaan.

In zijn uitspraak van 22 januari 2018, CBHO 2017/252.5, 
heeft het College terecht geoordeeld dat daarvoor 
geen wettelijke verplicht bestaat.

Het schikkingsgesprek is in de WHW opgenomen om 
partijen de gelegenheid te geven om met elkaar in een 
open overleg te treden om te bezien af een schikking 
mogelijk is met als mogelijk effect dat een procedure 
niet hoeft te worden doorgezet. Er zijn in de WHW 

dan ook geen voorwaarden aan dit gesprek gesteld, 
zodat partijen vrij zijn over een mogelijke oplossing 
te kunnen overleggen. De uitspraak van het College is 
hier dan ook geheel in lijn met de letter en geest van 
de WHW.

Termijn beslissing op bezwaar gewijzigd?

Het CvB dient binnen 10 weken na indiening bezwaar een 
beslissing te nemen. 

In deze zaak heeft het College de beslistermijn van 12 
weken van artikel 7:10 Awb van toepassing verklaard.

In zijn uitspraak van 22 januari 2018, CBHO 2017/158, 
heeft het College geoordeeld dat verweerder een 
bezwaarschriftencommissie als bedoeld in artikel 7:13 
Awb heeft ingesteld en dat dan de beslistermijn van 12 
weken van artikel 7:10 Awb van toepassing is. M.a.w. 
deze Awb-artikelen worden rechtstreeks van toepas-
sing verklaard wat in strijd is met de WHW.

In artikel 7.63a lid 1 van de WHW is namelijk bepaald 
dat artikel 7:13 Awb van overeenkomstige toepas-
sing is en in artikel 7.63b lid 1 WHW is bepaald dat 
de beslistermijn in afwijking van artikel 7:10 Awb 10 
weken bedraagt. Uit de WHW-wetteksten volgt dat de 
artikelen 7.63a en 7.63b in de plaats komen van de 
Awb artikelen en dat ze gelden voor zowel de open-
bare als de bijzondere bekostigde instellingen voor 
hoger onderwijs.

De bedoelde 10 weken beslistermijn is ingevoerd om 
de doorlooptijd in een bezwaarschriftprocedure te 
bekorten maar het instellingsbestuur en de geschil-
lenadviescommissie voldoende tijd te geven om hoor 
en wederhoor toe te passen en het CvB van advies te 
voorzien.

Het rechtstreeks toepasselijk verklaren van de 
voornoemde Awb-artikelen beschouw ik dan ook als 
een [eenmalige] vergissing die in een eerstvolgende 
uitspraak rechtgezet kan worden.

Reacties zijn welkom: willembeijkii@gmail.com

Door Willem Beijk
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“T ilburg University heeft een plan 
van aanpak opgesteld dat breed 
wordt gedragen en ondersteund, 
ook door de faculteitsdirecteuren”, 

vertelt Ilja Hijink (policymaker Diversity & Inclusion). 
“Voor laagopgeleiden creëren wij extra banen naast 
de reguliere bezetting. Dit doen we om verdringing 
te voorkomen, ons serviceniveau te verhogen en de 
werkdruk van collega’s te verlagen. Hoogopgeleiden 
bemiddelen we voor reguliere posities en we bieden 
hen waar mogelijk extra ondersteuning, zoals een 
aangepaste werkplek. Dankzij het draagvlak en een 
goed ingeregeld aanstellingsbeleid voor de uitvoering 
van de Participatiewet hebben we de streefcijfers van 
de banenafspraak van 2017 gehaald. Veel banen vallen 
onder Facility Services, vooral voor de technische 
ondersteuning. 

Voor het realiseren van banen binnen de facultei-
ten werken we samen met Hans-Georg van Liempd 
(Managing Director Tilburg School of Social and 
Behavorial Sciences).” “Natuurlijk is de universiteit 
primair verantwoordelijk voor goed onderzoek en 
onderwijs, maar zij draagt ook een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid”, vertelt Van Liempd. “Deels valt 
die samen met onderzoek en onderwijs door met ken-
nis bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken. 

Ook het aantrekken van mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt is een maatschappelijke verantwoor-
delijkheid. Als directeur wil ik die oppakken.”

Positieve ervaringen
Tilburg University en Radboud Universiteit willen een inclusieve organisatie 
zijn, waarin iedere medewerker naar vermogen bijdraagt. Zoals dus ook mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast verplicht de Participatiewet 
organisaties banen voor hen te creëren. SoFoKleS ondersteunt de universiteiten 
hierbij. Hoe werken beide universiteiten aan hun ambitie? Twee duo’s van een 
leidinggevende en een HR-adviseur lichten dat toe.

Door Ferry Koolen

Inclusiviteit

Universiteiten creëren banen voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt

Ferry Koolen 
is adviseur bij 
het Sociaal 
Fonds voor de 
Kennissector 
(SoFoKleS). 

Peter is een succes!

De School of Social and Behavorial Sciences van Tilburg 
University (TSB) huist sinds kort in een nieuw pand. Van 
Liempd zag taken die samen een mooie functie vormen, zoals 
pantry’s op elke verdieping schoonhouden, printers bijvullen 
met papier en post naar departementen rondbrengen. Voor 
dit werk is een profiel opgesteld en een kandidaat gezocht. 
“We vonden Peter, die meteen enthousiast begon. Hij ontlast 
secretariaten en draagt bij aan een positieve werksfeer. Zijn 
collega’s zijn tevreden en vragen hem nog andere taken op te 
pakken. We hebben dat rustig opgebouwd en Peter helpt nu 
ook bij kleine activiteiten voor congressen of voorbereidingen 
voor wanneer studenten afstuderen. Zijn baan biedt zoveel 
meerwaarde dat we moeten opletten dat hij niet overvraagd 
wordt.” Hij werkt op verschillende afdelingen waardoor zijn 
succes zich door de faculteit verspreidt. “Dat creëert weer een 
bindende factor binnen de universiteit.”
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Invulling aan de nieuwe wetgeving
De Radboud Universiteit had al vóór de banenafspraak 
30 van deze medewerkers in dienst. “Nu spannen 
we ons in om meer banen binnen reguliere arbeid te 
creëren. Dat is ook onderdeel van ons strategisch plan”, 
licht Martin Hop (Manager Participatiewet) toe. “Ook 
wij bieden vaste aanstellingen als dat mogelijk is. We 
zijn op de goede weg naar een inclusieve organisatie 
en staan als universiteit stil bij thema’s als welzijn 
en geluk, want de extra banen moeten echt bijdragen 
aan onze organisatie. In 2016 zijn we opnieuw gaan 
kijken waar medewerkers aan de slag kunnen. Al snel 
is de flexibele schil verkleind om banen te realiseren. 
Medewerkers uit de doelgroep zijn bijvoorbeeld gaan 
werken in diverse teams binnen Retail & Catering van 
David Niessen (Afdelingshoofd Retail & Catering). Nies-
sen ziet hoe hun unieke eigenschappen opbloeien: “Veel 
medewerkers staan bij ons voor de schermen. Dat geeft 
dynamiek aan een afdeling en is verrijkend. Bovendien 
worden wij uitgedaagd om nog eens kritisch naar onze 
werkprocessen te kijken. Dat is ook waardevol.”

Wetenschappers
Beide universiteiten zeggen dat zij de meeste banen bij 
het ondersteunend personeel vinden. Bij het weten-
schappelijk personeel speelt een andere dynamiek. 
“Wanneer je een PhD-er zoekt of een tenure track 
positie openstelt, dan zoek je de kwalitatief beste match 
in de hele wereld”, zegt Van Liempd. “Soms lukt het 
wel om iemand uit de doelgroep te werven, zoals een 
promovenda die ook een Wajongere is.” Ook de Radboud 

Universiteit heeft wetenschappers met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Hop vertelt dat deze aanstellingen ver-
lopen via de reguliere werving en selectie. “We houden 
in het verlengde hiervan nauw contact met medewer-
kers van ons project ‘Van studeren met functiebeper-
king naar werken met arbeidsbeperking’. Afgestudeer-
den kunnen bij ons aan de slag.”

Match
Van Liempd noemt succesfactoren om banen te realise-
ren. Zo moet de selectieprocedure serieus en duidelijk 
zijn. “De match met de cultuur van de organisatie is 
essentieel. Daarbij is denken in mogelijkheden en een 
flexibele instelling belangrijk.” Niessen onderstreept 
eveneens het belang van een goede match. ‘Een gewen-
ningstijd is nodig om te ontdekken of iemand tot zijn 
recht komt. Houd daar als leidinggevende en team reke-
ning mee. Het vraagt om begrip, aanpassingsvermogen 
en een flexibele organisatie.” Radboud Universiteit over-
weegt om meer met stages te werken. “Ze zijn ideaal om 
met elkaar af te tasten wat wel en niet werkt.’

Denken in mogelijkheden 
en een flexibele instelling 
is belangrijk

Ook de begeleiding is belangrijk. “Wij kennen drie 
vormen. Begeleiding door de leidinggevende, een 
jobcoach en een buddy op de werkvloer”, vertelt Hop. De 
buddy, meestal een naaste collega, fungeert als eerste 
aanspreekpunt voor iedereen en helpt het werk te coör-
dineren. Beide universiteiten bereiden hun buddy’s voor 
op hun rol. Met ondersteuning van SoFoKleS volgen zij 
daarvoor de zogeheten ‘Harrie Helpt training’ van het 
UWV. Buddy ‘Harrie’ is de personificatie van de collega 
die begeleiding op de werkvloer geeft. 

HR ontzorgt 
De twee universiteiten hebben een structuur opgezet 
om voldoende banen te realiseren. Een speciale HR-
coördinator onderhoudt contact met de gemeente die 
de pool met kandidaten heeft. Ook ontzorgt hij of zij het 
management en de teams. Hijink: “Als HR de structuur 
en processen op orde heeft en helder communiceert 
over wat de universiteit wil bereiken, dan kan de coördi-
nator stap voor stap het proces ondersteunen. Denk aan 
het opstellen van een profiel en de werving, het regelen 
van begeleiding en het aanvragen van financiële 
tegemoetkomingen.” Van Liempd benadrukt dat deze 
rol essentieel is: “Goede bedoelingen van een manager 
zijn mooi. Maar als die ergens in vastloopt, dan blijft 
het vaak daarbij. Als de ondersteuning goed geregeld is, 
doe je sneller mee.” Hop vertelt dat Radboud Universi-

Ilja Hijink: 
“Voor laag- 
opgeleiden  
creëren wij 

extra banen 
naast de regu-

liere bezetting.”
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teit daarom intern jobcoaches heeft opgeleid. Dat wekt 
vertrouwen bij leidinggevenden en borgt ook kennis. En 
omdat onbekend onbemind maakt, is het belangrijk om 
de mogelijkheden voor teams, coördinatoren en leiding-
gevenden te herhalen. Het is een traject van lange adem 
waarbij een afdeling de neiging heeft om te kijken naar 
hoe iets uitpakt bij de andere afdeling. Langzaamaan 
wordt het normaal om collega’s met een afstand tot de 
arbeidsmarkt te werven. 

Direct extra waarde toevoegen
Hop en Hijink vinden dat een centrale financiering een 
groot struikelblok bij leidinggevenden wegneemt en 
de ambitie van de universiteit kracht bij zet. Daarnaast 
moeten de gerealiseerde banen daadwerkelijk van toe-
gevoegde waarde zijn en soms is dit pas later voelbaar. 
Tilburg University pakt daarom ook zinvolle taken op 
waar geen personeel voor is, zoals het controleren van 
elektronica op risico’s. “Door de Participatiewet komt de 
servicegerichte dienstverlening, zoals ontvangstbalies, 
weer langzaam terug”, vertelt Hijink. Radboud Univer-
siteit koppelt medewerkers aan studenten, bijvoorbeeld 
voor het helpen van een visueel beperkte secretaresse 
bij het invullen van spreadsheets. 

Verder aan de slag 
Ook al is de inzet hoog, er is een reële kans dat de 
streefcijfers van de quotumregeling, vaak ruim een ver-
dubbeling van de originele doelen, niet worden gehaald. 
Bedrijven en organisaties moeten in dat geval het jaar 

daarna een boete betalen. Deze quotumregeling is op  
1 januari 2018 geactiveerd. De twee universiteiten ver-
kennen de mogelijkheden voor groepsgewijze initiatie-
ven, al dan niet via partnerships met andere organisa-
ties, zoals een SW-bedrijf. Ook wil Tilburg University 
de interne expertise benutten. Zo praten Hijink en Van 
Liempd met Tranzo, het departement van de School 
of Social and Behavorial Sciences over transformatie 
in de zorg, over participatiebanen binnen het project 
‘Leven met een verstandelijke beperking’. De Radboud 
Universiteit bereidt een plan voor waarbij participatie-
teams per faculteit klussen oppakken die de werkdruk 
verminderen. Hijink: “We blijven ook in gesprek met 
andere universiteiten en organisaties zoals in het 
Praktijknetwerk Participatiewet van SoFoKleS. We wis-
selen kennis en ervaringen uit en bespreken hoe we de 
banenafspraak invullen.” Beide universiteiten steken 
veel tijd en energie in het werven van medewerkers uit 
de doelgroep voor passende en nuttige functies, om zo 
een organisatie te zijn en te blijven waar iedereen naar 
vermogen bijdraagt.

Hans-Georg 
van Liempd: 
“De universiteit 
draagt ook een 
maatschappelijke 
verantwoordelijk-
heid.”

SoFoKleS is het Sociaal Fonds voor de Kennissector waarin 
werknemers en werkgevers samen projecten en onderzoek 
uitvoeren op het gebied van de academische arbeidsmarkt. 
Dit doet SoFoKleS onder andere door universiteiten te 
ondersteunen bij het realiseren van de zogenaamde 
banenafspraak voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, onder andere met een:
•  Praktijknetwerk Participatiewet waarin universiteiten en 

kennisinstellingen ervaringen en kennis uitwisselen. 
•  Functieboek Participatiebanen met 23 

functiebeschrijvingen ter inspiratie.

Daarnaast heeft SoFoKleS in 2017/2018 enkele universiteiten 
met cofinanciering ondersteund. Zij hebben lokale 
bijeenkomsten en trainingen in het kader van de 
Participatiewet gehouden, en onder andere buddy’s getraind. 

Meer informatie: www.sofokles.nl. 
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen wel 
degelijk een goede bijdrage leveren.
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Actuele
wetgeving

Wet accreditatie op maat
De Eerste Kamercommissie voor OCW heeft nadere 
vragen gesteld en heeft op 31 mei 2018 de antwoor-
den van de Minister van OCW in de nadere memorie 
van antwoord ontvangen. Belangrijkste thema’s zijn 
de vermindering van de lastendruk en de toekomst 
van het accreditatiestelsel. De minister van OCW 
geeft aan dat enige terughoudendheid gepast is ten 
aanzien van prognoses over concrete lastenverlich-
ting. Een reductie van de ervaren lasten vergt niet 
alleen wetswijziging, maar vraagt ook inzet vanuit 
de onderwijsgemeenschap zelf om de ruimte van 
dit wetsvoorstel te benutten. In de sectorakkoorden 
is afgesproken tot een ‘verkenning van een betere 
balans tussen kwaliteitsborging van opleidingen en 
werkdruk’. De resultaten van deze verkenning worden 
verwacht voor de zomer van 2019. In de tussentijd 
blijft de minister van OCW de inspanningen van de 
instellingen bij accreditaties monitoren. Voor de toe-
komst van het accreditatiestelsel wil de minister van 
OCW bereiken dat de oorspronkelijke functie van peer 
review, te weten ontwikkeling en verbetering, meer 
tot haar recht komt. Daarnaast dat de horizontale 
verantwoording over de kwaliteit meer voorop komt te 
staan. Daarnaast wil de minister van OCW ruim baan 
geven aan de onderwijsgemeenschap als het gaat om 
het eigenaarschap voor de kwaliteit, zodat studenten 
en docenten worden uitgedaagd de kwaliteitscultuur 
te blijven versterken. De Eerste Kamercommissie voor 
OCW bespreekt op 5 juni 2018 de nadere procedure, 
waarbij wordt bepaald hoe de verdere voorbereiding 
zal verlopen en wanneer de plenaire behandeling kan 
plaatsvinden.

Wijziging WHW verlaagd wettelijk collegegeld
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 26 april 
2018 met algemene stemmen aangenomen. De Twee-
de Kamer heeft twee amendementen aangenomen, 
waarmee de volgende wijzigingen in het wetsvoorstel 
zijn aangebracht. Allereerst is een voorhangbepaling 
in het wetsvoorstel opgenomen op grond waarvan een 
algemene maatregel van bestuur voor de toekomstige 
collegegelddifferentiatie niet tot stand kan komen, 
voordat het ontwerp daarvan vier weken is voorgelegd 
aan het parlement. Als tweede is er een evaluatiebe-
paling aan het wetsvoorstel toegevoegd. De wet dient 
binnen drie jaar geëvalueerd te worden, waarbij in 
het bijzonder aandacht zal worden geschonken aan 
het effect op de aantallen studenten die instromen in 
het hoger onderwijs, in de lerarenopleidingen en het 
effect op hun leengedrag. De Eerste Kamercommissie 

voor OCW heeft de deadline voor de inbreng voor het 
voorlopig verslag bepaald op 4 juni 2018. De beoogde 
datum van inwerkingtreding is 1 september 2018.

Wijziging uitvoeringsbesluit WHW 2008  
(verlaagd wettelijk collegegeld)
In week 21 heeft de Raad van State advies uitgebracht 
over de algemene maatregel van bestuur tot wijzi-
ging van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008 houdende 
invoering van het verlaagd wettelijke collegegeld voor 
eerstejaars studenten in het hoger onderwijs en voor 
een tweede jaar voor studenten aan een lerarenop-
leiding. In het nader rapport zal de minister van OCW 
ingaan op het advies van de Raad van State.

 
Wijziging uitvoeringsbesluit WHW 2008  
(internationalisering)
De Raad van State heeft geadviseerd het besluit met 
nadere voorschriften voor het verzorgen van hoger 
onderwijs in het buitenland vast te stellen. Voor wat 
betreft de aanvraaggegevens adviseert de Raad van 
State het ontwerpbesluit aan te passen dan wel een 
dragende motivering toe te voegen. Het betreft hier 
een tweetal onderwerpen: het onderscheid tussen 
bekostigde en niet bekostigde instellingen en het 
onderscheid tussen opleidingen binnen en buiten de 
EU. De Raad van State adviseert in de nadere eisen te 
differentiëren tussen bekostigde en niet bekostigde 
instellingen, aangezien de eisen uit de WHW slechts 
gedeeltelijk op niet bekostigde instellingen van 
toepassing zijn. Verder adviseert de Raad van State 
de noodzaak en evenredigheid van de nadere eisen 
te bezien in het licht van het Unierecht, specifiek vrij-
heid van vestiging en het vrij verkeer van diensten. 
Zo nodig moet worden voorzien in een lichter regime 
voor het verzorgen van de Nederlandse opleidingen 
binnen de EU vanwege het Unierecht. Uit het nader 
rapport van de minister van OCW volgt dat in het 
besluit, waar relevant, onderscheid is gemaakt tussen 
bekostigde en niet-bekostigde instellingen. De minis-
ter van OCW heeft er niet voor gekozen in de aan-
vraagcriteria te voorzien in een lichter regime voor 
het verzorgen van Nederlandse opleidingen binnen de 
Europese Unie. De toelichting is op dit punt wel aan-
gescherpt. De minister van OCW is van mening dat 
de nadere eisen aan de aanvraag non-discriminatoir 
zijn, noodzakelijk zijn met het oog op een dwingende 
reden van algemeen belang, geschikt zijn voor het 
bereiken van het nagestreefde doel en niet verder 
gaan dan nodig om het doel te bereiken. Daarmee is 

Door Lisette Flohil-Griep
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voldaan aan de voorwaarden voor het opwerpen van 
een belemmering voor het vrij verkeer van diensten 
en vestiging zoals deze voortvloeien uit het Unierecht. 
In het Staatsblad 2018, 152, is de definitieve versie 
van het besluit gepubliceerd. De datum van inwer-
kingtreding is gekoppeld aan de bepalingen de Wet 
bevordering internationalisering hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek (Stb. 2017, 306). In het 
Staatsblad 2018, 151, is het Koninklijk Besluit voor de 
inwerkingtreding van deze Wet opgenomen. Op 1 juni 
zijn de wetsartikelen, die samenhangen met de rege-
ling voor het aanbieden van volledige opleidingen in 
het buitenland, alsmede de algemene maatregel van 
bestuur in werking getreden. 

Wijziging subsidieregeling lerarenbeurs
In de Staatscourant 2018, 28922, is een wijzigingsrege-
ling van de Subsidieregeling lerarenbeurs gepubli-
ceerd. Geregeld wordt dat deze subsidieregeling ook in 
studiejaar 2018-2019 toegepast kan worden. Voor het 
studiejaar 2018-2019 is een bedrag van € 94.300.000 
beschikbaar voor subsidies op grond van deze rege-
ling. De lerarenbeurs bestaat uit twee subsidies die 
door de leraar kunnen worden aangevraagd:
a. subsidie voor studiekosten ter dekking van de kos-
ten van studie, studiemiddelen en reiskosten;
b. subsidie voor studieverlof, waardoor de werkgever 
de leraar studieverlof kan verlenen en een vervanger 
kan aanstellen.

Regeling pseudonimisering onderwijs- 
deelnemers
In de Staatscourant 2018, 28908, is de Regeling 
pseudonimisering onderwijsdeelnemers opgenomen. 
Deze regeling heeft tot doel nadere voorwaarden te 
stellen waaronder het bevoegd gezag pseudoniemen 
van onderwijsdeelnemers kan (laten) genereren 
en gebruiken. Deze nadere voorwaarden beogen de 
persoonsgegevens van de onderwijsdeelnemers te 
beschermen en te beveiligen, door de gebruiksduur 
van de verschillende pseudoniemen te beperken en 
door aan het gebruik daarvan beveiligingsvoorschrif-
ten te stellen.

Wijziging regeling subsidie zijinstroom 2017
In de Staatscourant 2018, 25069, is bovengenoemde 
wijzigingsregeling gepubliceerd. Deze regeling maakt 
het mogelijk dat schoolbesturen die studenten van het 
traject ‘Trainees in Onderwijs’ per 1 mei een aan-

vraag kunnen indienen voor de zij-instroomsubsidie. 
Aanvragen voor het trainingsprogramma moeten 
uiterlijk 1 juli zijn ingediend. Verder bevat de rege-
ling een wijziging in het geval dat een zij-instromer 
zijn dienstverband gedurende het zij-instroomtraject 
beëindigt en bij een andere school in dienst komt. 
Voorheen werd de subsidie van het oorspronkelijke 
bevoegd gezag dan lager vastgesteld, waarna het 
nieuwe bevoegd gezag de resterende middelen via 
een nieuwe subsidieverlening toegekend kreeg. Door 
deze regeling wordt de situatie nu ter beoordeling aan 
de bevoegde gezagen overgelaten. Het oorspronkelijke 
bevoegd gezag blijft als subsidieontvanger verant-
woordelijk voor het nakomen van de subsidieverplich-
tingen en de verantwoording. 

Wijziging regeling beleggen, lenen en  
derivaten ocw 2016.
In de Staatscourant 2018, 22988, is een wijziging van 
de Regeling beleggen, lenen en derivaten OCW 2016 
in verband met aanpassing van de hoofdsomgarantie 
van een belegging gepubliceerd. Gebleken is dat de 
term ‘te allen tijde’ bij beleggingen niet altijd gewaar-
borgd kan worden, bijvoorbeeld bij koersveranderin-
gen van de belegging. Daarom is de regeling op dit 
punt aangepast. Het uitgangspunt van OCW blijft risi-
comijdend beleggen. Afwijking van dit uitgangspunt 
kan in bepaalde gevallen gerechtvaardigd zijn, maar 
hierover moet afstemming met de interne toezicht-
houder plaatsvinden.



Kijk voor meer informatie op www.sdu.nl

Deze pocket is beproefd en geapprecieerd door iedereen die werkzaam is in hoger onderwijs 
en wetenschappelijk onderzoek, die met die instellingen van doen heeft, en door studenten, 
met of zonder bestuursfuncties.De WHW is een veelomvattende, maar niet altijd gemakkelijk 
toepasbare wet. Om de WHW te kunnen hanteren en na te leven moet men hem doorzien. 

Deze pocket levert een bijdrage aan WHW-proof handelen, verbetering van rechtsstatelijk 
inzicht en daarmee aan de legaliteit en legitimiteit van besluiten. Het beleid in hoger onderwijs 
en wetenschap is dynamisch, veelvormig en complex en er wordt doorlopend aan regelgeving 
gesleuteld. Naast wetskennis is daarom vaak aanvullend juridisch advies nodig om beleids- en 
bestuursproblemen en juridische vraagstukken samenhangend en afgewogen op te lossen.
 
Het Toelichtend Commentaar schetst achtergronden van beleid en recht, maar kritiek op 
beleid, uitvoering en wetgeving wordt niet gemeden. Anders gezegd: dit commentaar is 
bedoeld als Handleiding Kritisch WHW-Gebruik. U bent welkom voor debat via de contactknop 
op www.triasnet.nl; dit kan leiden tot bijstelling in de volgende editie.
-   De jaarlijks volledige bewerking betekent een unieke actualiteit.
-   Door leeswijzers en toelichtend commentaar wordt de wet toegankelijk.
-   De wettekst zoals die geldt vanaf 1 januari 2018 en van hangende wetswijzigingen die door 

de Tweede Kamer zijn aanvaard (tot de op 1 december 2017 bekende stand van zaken).
-   Het toelichtend commentaar geeft inzicht in de systematiek en de inhoud van de WHW 

en gaat in op de sleutelbepalingen. Het stipt de wetswijzigingen na 2003 aan, besteedt 
aandacht aan komende beleids- en wetswijzigingen en aan het regeerakkoord Rutte III.

-   De uitgebreide ‘intelligente’ index achterin brengt u met een enkel trefwoord naar de 
wetsartikelen die u nodig heeft; ook zonder juridische opleiding of ervaring met de WHW; 
ook als uw trefwoord niet in de wet zelf voorkomt.
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