
  

 

 

Tilburg University

'Laveren in zwaar weer'

Uijterwijk, J.G.

Publication date:
2015

Document Version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in Tilburg University Research Portal

Citation for published version (APA):
Uijterwijk, J. G. (2015). 'Laveren in zwaar weer': De wisselwerking tussen overheidsbeleid en bestuurlijk
optreden in het HBO. [, Tilburg University]. NRIT Media.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal
Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

Download date: 23. May. 2023

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/22712b45-e2d5-4bf7-9c43-fa9f5932eeab


HANS UIJTERWIJK

‘LAVEREN 
IN ZWAAR 
WEER’ De wisselwerking tussen 

overheidsbeleid en bestuurlijk 
optreden in het HBO



‘ L A V E R E N  I N  Z W A A R  W E E R ‘

De wisselwerking tussen overheidsbeleid en bestuurlijk optreden in het HBO

 

Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor

aan Tilburg University

op gezag van de rector magnificus,

prof. dr. E. H. L. Aarts,

in het openbaar te verdedigen ten overstaan

van een door het college voor promoties aangewezen commissie

in de aula van de Universiteit

op maandag 21 september 2015

om 10.15 uur

door

Johannes Gerardus Uijterwijk,

geboren op 22 februari 1952 te ’s-Gravenhage.



Promotor: Prof. dr. A. de Ruijter

Copromotor: Dr. J. C. Zonneveld

Overige leden Promotiecommissie: Prof. dr. R. Pinxten                                                                       

 Prof. dr. P. Verweel

 Prof. dr. B.E. van Vucht Tijssen

 Dr. A. A. B. van Bemmel

 Dr. L. Lenssen



 3

WEER’



LAVEREN IN ZWAAR WEER De wisselwerking tussen overheidsbeleid en bestuurlijk optreden in het HBO4

COLOFON
LAVEREN IN ZWAAR WEER
De wisselwerking tussen overheidsbeleid en bestuurlijk optreden in het HBO

Hans Uijterwijk

Proefschrift Universiteit Tilburg

ISBN: 978-90-5472-337-0

Uitgever: NRIT Media

FOTOVERANTWOORDING:
Vooromslag: Shutterstock 
Achteromslag: Studenten NHTV, Andy van Tilborg

Niets van deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder voorafgaande toestemming van de 
uitgever. De inhoud van deze publicatie is onder verantwoordelijkheid van de auteur tot stand gekomen. NRIT Media 
is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die daaruit kan voortvloeien.



Inhoudsopgave 5

INHOUDSOPGAVE
Voorwoord 7
Dankwoord 7

HOOFDSTUK 1 Het onderzoek: achtergronden en aanpak 11

1.1  ACHTERGRONDEN 12

1.2  HET METHODOLOGISCH KADER 18

1.3  HET GEBRUIK VAN DE DATABRONNEN 23

1.4 DE DATATRIANGULATIE VAN DE BRONNEN 27

1.5  DE EIGEN ROL EN HET POSITIONEREN DAARVAN 28

1.6  TUSSENBALANS 29

HOOFDSTUK 2  De politiek-maatschappelijke context van het HBO 31

2.1  INLEIDING 32

2.2  DE VIER FASES 34

2.3 HET BINAIRE STELSEL, EEN HISTORISCH GEFUNDEERD DOGMA 50

2.4  DE TRANSITIE VAN ONDERWIJSINSTELLING NAAR KENNISINSTELLING IN HET HBO 58

HOOFDSTUK 3 NHTV en de rechtsvoorgangers, fase I 67

3.1  HET RELEVANTE ONDERWIJSBELEID 68

3.2  OPRICHTING EN UITBOUW VAN HET NEDERLANDS WETENSCHAPPELIJK  
 INSTITUUT VOOR TOERISME EN RECREATIE (NWIT) TE BREDA 75

3.3  OPRICHTING EN UITBOUW VAN DE VERKEERSAKADEMIE TILBURG (VAT) 87

HOOFDSTUK 4 NHTV en de rechtsvoorgangers, fase II 95

4.1 HET RELEVANTE ONDERWIJSBELEID 96

4.2  VAN NWIT EN VAT TOT DE NATIONALE HOGESCHOOL VOOR TOERISME EN VERKEER (NHTV),  
 1 AUGUSTUS 1987 108

4.3  HET FUSIEPROCES BELICHT DOOR ENKELE HOOFDROLSPELERS 117

4.4 CONCENTRATIE IN TILBURG OF BREDA? 120

4.5  OPRICHTING VAN DE CONTRACTSTICHTING DIENSTENCENTRUM TOERISME EN VERKEER  
 (DTV-CONSULTANTS) 122

4.6 KORT-HOGER BEROEPSONDERWIJS (KHBO) 124

HOOFDSTUK 5 NHTV en de rechtsvoorgangers, fase III 133

5.1 HET RELEVANTE ONDERWIJSBELEID 134

5.2 FINANCIËLE HUISHOUDING VAN NHTV 136

5.3 HET FUSIETRAJECT MET DE ICHTHUS HOGESCHOOL 143

5.4 HET AFSTOTEN VAN HET DIENSTENCENTRUM DTV-CONSULTANTS 149

HOOFDSTUK 6 NHTV en de rechtsvoorgangers, fase IV 153

6.1 HET RELEVANTE ONDERWIJSBELEID 154

6.2 UITBOUW TOT THEMAHOGESCHOOL 162

6.3 HET STRATEGISCH PLAN ‘DE TOEKOMST VAN EEN BOEIENDE ONDERWIJSWERELD’ 168



LAVEREN IN ZWAAR WEER De wisselwerking tussen overheidsbeleid en bestuurlijk optreden in het HBO6

HOOFDSTUK 7 NHTV en de rechtsvoorgangers, fase V 171

7.1 HET RELEVANTE ONDERWIJSBELEID 172

7.2 NHTV ACCELEREERT NAAR ACADEMISCHE HOGESCHOOL 175

7.3 HET CRUCIALE JAAR 2012 178

7.4 ‘MODEL VAN EEN ACADEMISCHE HOGESCHOOL’ 180

HOOFDSTUK 8 NHTV een specifieke positie in het HBO 187

8.1 INLEIDING 188

8.2 DE PROFILERING VAN NHTV IN HET HBO 188

8.3 SPECIFIEKE POSITIE 193

8.4 EINDCONCLUSIE 203

8.5 HET HBO ALS ‘HOOG BETROUWBARE ORGANISATIE’ 204

HOOFDSTUK 9 Historiografie NHTV: conclusies en slotwoord 213

9.1 INLEIDING 214

9.2 DE OPRICHTING VAN NWIT EN VAT 214

9.3 HET FUSIEPROCES IN HET KADER VAN DE STC-OPERATIE 218

9.4 DE WHBO EN KORT-HBO TOERISME EN RECREATIE 220

9.5 DE VERKREGEN AUTONOMIE DOOR HET OVERHEIDSBELEID 223

9.6 DE FINANCIËLE HUISHOUDING EN HET MISLUKTE FUSIEPROCES MET DE ICHTHUS HOGESCHOOL 226

9.7 MARKTWERKING EN CONCURRENTIE 227

9.8 HET BINAIRE STELSEL 230

9.9 NHTV ALS ‘ACADEMISCHE HOGESCHOOL’ 236

9.10 HET LEVENSCYCLUSMODEL EN DE ONDERWIJSORGANISATIE NHTV 238

9.11 GENERALE EINDCONCLUSIE 246

9.12 REFLECTIES OVER HET METHODOLOGISCH KADER, DE INSPIRATIEBRONNEN EN  
 HET POSITIONEREN VAN DE EIGEN ROL 248

9.13 SLOTWOORD 253

HOOFDSTUK 10 Samenvatting/Summary 255

10.1 SAMENVATTING 256

10.2 SUMMARY 259

BIJLAGE   264

BRONNEN 266

EINDNOTENLIJST 306

OVER DE AUTEUR 313



voorwoord 7

VOORWOORD
Studeren is altijd mijn passie geweest en het was dan ook een teleurstelling, dat bij het aan-
vaarden van een functie in de schooldirectie dat niet goed meer mogelijk was. Vele jaren voor 
het bereiken van mijn veertigjarig ambtsjubileum in 2012 had ik mij al voor genomen om op 
dat moment mijn actieve onderwijsloopbaan te beëindigen en opnieuw te gaan studeren. 
Den Haag kent daartoe mogelijkheden door het aanbod van de Universiteit van Leiden en de 
Open Universiteit. Een studie bestuurskunde, politicologie of rechten behoorde tot de moge-
lijkheden. Door de contacten tussen NHTV en de Universiteit van Tilburg in het kader van de 
wetenschappelijke bacheloropleiding ‘Vrijetijdswetenschappen’, kwam ik opnieuw in contact 
met mijn vroegere leermeester - mijn promotor - op het gebied van de culturele antropologie. 
In overleg met hem ontstond het plan om te promoveren. Na allerlei voorbereidende gesprek-
ken en literatuurstudies in 2011 heb ik mij vanaf de zomer van 2012 volledig aan het onder-
zoek en aan het schrijven van deze dissertatie gewijd.

Als bestuurder van onderwijsorganisaties had ik zelf ervaren op welke wijze het overheidsbe-
leid de koers van een instelling beïnvloedt. Bij elke nieuwe bewindspersoon kwamen er weer 
andere stokpaardjes tevoorschijn. Het was laveren om het schip op koers te houden. Daarom 
uiteindelijk de keuze voor een onderzoek naar de wisselwerking tussen overheidsbeleid en 
bestuurlijk optreden in het HBO.

Deze case study behandelt de historiografie van één instelling, namelijk van NHTV internatio-
naal hoger onderwijs Breda. Deze hogeschool is ontstaan uit een fusie tussen het Nederlands 
Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme en Recreatie (NWIT) te Breda en de Verkeersaka-
demie (VAT) te Tilburg. In 1987 werd de naam van de gefuseerde instelling: Nationale Hoge-
school voor Toerisme en Verkeer (NHTV). Later veranderde de naam nog twee keer. In deze 
studie wordt op meerdere plaatsen aandacht besteed aan de achtergronden van die verande-
ringen. Aangezien de aanduiding NHTV/NHTV Breda steeds bleef bestaan, wordt in voorko-
mende gevallen deze gehanteerd.

Onderkend wordt dat de aanduiding Hoger Beroepsonderwijs (HBO) niet in de gehele be-
schreven periode valide is, maar voor de herkenbaarheid en beeldvorming wordt deze aandui-
ding toch steeds gehanteerd. De verwijzingen zijn opgenomen in de eindnoten.

Dankwoord
De medewerking die ik de afgelopen drie jaar van allerlei zijden heb mogen ontvingen, was 
buitengewoon. Welke persoon of instantie ik ook benaderde, direct was er de bereidheid om 
aan het door mij gevraagde te voldoen. Op deze wijze kon inderdaad een ‘kijkje achter de 
schermen’ worden verkregen en over allerlei materialen worden beschikt.

Op de eerste plaats een dankwoord aan copromotor Sjaak Zonneveld. Met zeer grote toewij-
ding en heel consciëntieus heeft hij de verschillende concepten doorgenomen en met mij 
bladzijde voor bladzijde geanalyseerd en doorgesproken. Steeds was hij beschikbaar om mijn 
vragen te beantwoorden. Hij hield mij kritisch en heel scherp. Elke zinformulering werd door 
hem gewikt en gewogen. Ook mijn promotor Arie de Ruijter ben ik dank verschuldigd. Hij be-
waakte vooral het methodologisch kader en voorkwam dat ik verdwaalde in allerlei theorieën. 
De verschillende versies van dit proefschrift werden door hem van kritische opmerkingen 
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voorzien. Zijn aanwijzingen zorgden er op het juiste moment voor om weer een stap verder te 
komen in de analyse en de theorie.

Van de zijde van het ministerie van OCenW noem ik in het bijzonder Bert Broerse. Van zijn ruim 
veertigjarige kennis en ervaring heb ik dankbaar gebruik gemaakt. Geen moeite was hem te veel. 
Steeds kon ik ook een beroep doen op verschillende personeelsleden van NHTV. In het bijzonder 
op Gonnelies Trossel die alle gevraagde stukken uit het archief opzocht en mij zeer behulpzaam 
was om de stukken te ordenen. Daarnaast noem ik Anneke Hoogelander, Erika de Vrieze-Ver-
schuure, Woutje de Zeeuw, Moniek Hover, Pierre Wielders, Hans Steenvoorden, Frits Harteveld, 
Koert de Jager, Jan Willem Proper, Wicher Meijer en Henk Nijboer, die bereid waren al mijn vragen 
te beantwoorden. Ook diverse oud-medewerkers van de hogeschool verleenden hun medewer-
king, waaronder Martinus Kosters, Doc Reichert, Freek Wienhoven en Frans Schouten.

Mocht ik tijdens mijn voorzitterschap nog weleens kritisch zijn over de HBO-Raad/Vereniging Ho-
gescholen, dan zou dat nu geheel ten onrechte zijn. Allerlei informatie werd voor mij toegankelijk 
gemaakt en ik kon vele uren doorbrengen op de Prinsessegracht in Den Haag om allerlei notities 
te bestuderen. Vooral Willeke Hilberts was buitengewoon behulpzaam. 
Alle door mij benaderde personen waren bereid om te worden geïnterviewd. Tijd werd be-
schikbaar gesteld en in enkele gevallen konden meerdere gesprekken worden gevoerd. Het 
verslag werd kritisch doorgenomen en verbeterd en dikwijls van allerlei aanvullingen en nieuwe 
informatie voorzien. Allerlei notities en boeken werden uit eigen archief ter beschikking gesteld. 
Jubileumboeken, video’s en persoonlijke notities werden als het nodig was zelfs bij mij thuis 
afgeleverd. Zonder volledig te zijn, noem ik Pim Breebaart, Ferdinand Mertens, Jos Elbers, Frans 
van Kalmthout, Henk Mulders, Pieter Gerrit Kroeger en Frank Steenkamp van de Keuzegids. Een 
dankwoord is op zijn plaats aan al diegenen, die bereid zijn geweest tijd ter beschikking te stellen 
en mij allerlei mondelinge en schriftelijke informatie te geven.

Een aantal oud-collega’s was direct bereid om conceptteksten door te nemen, aan te vullen 
en te verbeteren. Door deze aanpak werden andere invalshoeken belicht en konden nuance-
ringen worden aangebracht. Zeker Pim Breebaart, Olaf McDaniel, Peter van ’t Riet, Leo Lenssen 
en Frans van Kalmthout hebben vele pagina’s tekst kritisch gelezen en mij voor dwalingen 
behoed. Andere meelezers waren Jos Elbers, Frans Witteman, Wout Mouwen, Henk Mulders, 
Ad van Bemmel, Bert Broerse en Tonnie Witteman, die zich in het bijzonder over het methodo-
logisch kader heeft ontfermd. De paranimfen, Gerdien de Weger en Nico van Os, werden van 
tijd tot tijd van de voortgang op de hoogte gesteld. 
 
Mijn computervaardigheden zijn beperkt, omdat ik vele jaren lang door mijn secretaresses 
zeer ben verwend en hen geen moeite te veel was om mij behulpzaam te zijn. Daarom ben ik 
heel veel dank verschuldigd aan Evie Heemskerk, die voor de eindredactie heeft gezorgd. Een 
behoorlijke klus, omdat allerlei teksten geordend moesten worden en soms letterlijk de puntjes 
op de ‘i’ moesten worden gezet. 
Wicher Meijer en Arno van der Linden van NHTV Breda zijn behulpzaam geweest bij de vorm-
geving van het proefschrift. Esther Kupers van de hogeschool zorgde voor de vertaling van de 
samenvatting in het Engels.
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Tot slot richt ik mij tot mijn echtgenote Willeke Briedé, die zorgde voor inspiratie, mij motiveer-
de, mij van daad en raad voorzag, maar ook op de juiste momenten afremde en de zinnen liet 
verzetten. Dankbaar ben ik dat we al zo vele jaren samen zijn en elkaar aanvullen.

Op sommige momenten heeft het mij echt ontroerd op hoeveel medewerking en bereidwil-
ligheid van een ieder ik mocht uitgaan. Daar had ik niet verwacht, maar het geeft aan tot welke 
dimensies persoonlijke, zakelijke en collegiale samenwerking in de loop der jaren kan leiden. 
Ook (G)geloof en vertrouwen in mensen hebben en geven soms onverwachte wendingen.

Hans Uijterwijk, 28 mei 2015
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HET ONDERZOEK: ACHTERGRONDEN EN AANPAK

1.1 ACHTERGRONDEN
1.1.1 Titel
De titel van het proefschrift is: ‘Laveren in zwaar weer’, waarbij ‘laveren’ duidt op de stuur-
manskunst die voor bestuurders van hogescholen noodzakelijk is om de instelling op koers te 
houden. Terwijl ‘in zwaar weer’ de omstandigheden typeert die direct het gevolg kunnen zijn 
van zowel het overheidsbeleid, als indirect van diverse instanties en allerlei interacties. Tal van 
maatregelen, besluiten, regels en doelstellingen gaan vanuit de overheid en deze instanties 
richting de instellingen. De overheid beïnvloedt duidelijk de speelruimte van bestuurders. 
Binnen overheidskaders werden en worden de bestuurders nog steeds gevraagd acties te 
ondernemen en de uitvoering van het beleid op de hogeschool ter hand te nemen.

De titel sluit aan bij de typering de ‘Golfsurfers’ van Peters & Strijp (2011b), die “voor hun vaart 
en richting overgeleverd zijn aan de grote en onvoorspelbare kracht van het water, de wind 
en de onderstromen. Zij hebben alleen hun surfplank, de fysieke techniek, ervaring en intuïtie 
om in te spelen op de kracht van de golven die vele malen sterker zijn dan zijzelf. Alleen 
door alert en optimaal gebruik te maken van de krachten om hen heen en er zo effectief en 
positief mogelijk op in te spelen, zijn ze in staat om zo lang, snel en ver mogelijk vooruit te 
komen”. Bestuurders kunnen geconfronteerd worden met niet te voorziene of niet te beïn-
vloeden gebeurtenissen van grote omvang en gewicht, zowel intern als extern. Dan wordt 
stuurmanskunst gevraagd om de instelling op koers te houden. Hierbij wordt gerefereerd aan 
het ‘Cynefin model‘ (1). Dat model onderscheidt aan de ene kant het benutten van bekende 
patronen, van ervaringen uit het verleden en aan de andere kant het verkrijgen van een nieuw 
perspectief als de bestaande patronen niet meer voldoen (Ramsodit - de Graaf, 2014, p. 26 
- 30). Weick & Sutcliffe (2011, p. 8) memoreren, dat “het omgaan met het onverwachte vaak 
betekent dat mensen krachtig moeten reageren op zwakke signalen, iets wat tegen de intuïtie 
ingaat en alles behalve ‘heroïsch’ is“. “Goed management van het onverwachte is opmerkzaam 
management” (p. 19).

Laveren heeft de positieve betekenis van “beurtelings over de ene en de andere boeg zeilen 
om tegen de wind op te zeilen” (Van Dale, 1992). Soms heeft het woord laveren een meer ne-
gatieve connotatie in de zin van “het zich naar de omstandigheden schikken” (Van Dale, 1992). 
Wanneer mogelijk sprake is van de tweede betekenis, wordt het woord laveren in de tekst 
tussen aanhalingstekens gezet.

1.1.2 Vraagstelling
De ondertitel van het proefschrift ‘De wisselwerking tussen overheidsbeleid en bestuurlijk 
optreden’ geeft de vraagstelling aan. Het onderzoek richt zich primair op de vraag op welke 
wijze en in welke mate het HBO onderwijsbeleid van achtereenvolgende kabinetten – inge-
bed in de politiek-maatschappelijke context – mede vorm en inhoud heeft gegeven aan het 
optreden en de besluitvorming door de bestuurders van NHTV Breda. Mede, omdat uiteraard 
meerdere interveniërende factoren te onderkennen zijn. Welke speelruimte heeft de overheid 
gelaten en hoe is deze door de bestuurders van NHTV benut? Welke succes- en faalfactoren 
hebben hierbij een rol gespeeld? Was er wel sprake van wisselwerking, of was het toch meer 
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een eenzijdige relatie? Hiertoe is bij NHTV de periode beschouwd vanaf begin jaren ’60 tot 
2013. De historie van deze hogeschool in meerdere crisissituaties wordt beschreven. Steeds is 
de invalshoek hoe strategisch effectief het bestuur van de instelling is opgetreden in de wis-
selwerking met het overheidsbeleid.

Tevens wordt in dit onderzoek de vraag gesteld in hoeverre de (huidige) profilering van NHTV, 
door het benutten van de speelruimte in het overheidsbeleid door de achtereenvolgende 
bestuurders, specifiek in het HBO is. Zijn de succes- en faalfactoren bij NHTV uit het verleden 
generaliseerbaar naar het hele HBO, of zijn deze toch door bijzondere interne en externe 
omstandigheden als uniek te bestempelen? Hierdoor wordt antwoord verkregen op de vraag 
in hoeverre het bestuurlijk optreden bij NHTV, door het maken van eigen keuzes, bijzonder is 
in vergelijking met het hele HBO.

Centraal staat dus de wisselwerking tussen overheidsbeleid en het bestuurlijk optreden bij 
NHTV in het bijzonder en in het HBO in het algemeen, ingebed in de politiek-maatschappelijke 
context.

De aanduiding optreden wordt gehanteerd in de betekenis van “tot daden overgaan: han-
delend optreden” (Van Dale, 1992). Naast de twee kernfactoren, het overheidsbeleid en het 
bestuurlijk optreden, is de politiek-maatschappelijke context te beschouwen als een zoge-
naamde interveniërende factor.

Alvorens op deze drie factoren wordt ingegaan, geef ik eerst een korte beschouwing over de 
tweede kernfactor. In de ondertitel van deze studie wordt de aanduiding bestuurlijk optreden 
gehanteerd, maar deze casus behandelt de historiografie van een instelling, namelijk NHTV 
Breda. De ontwikkeling van deze hogeschool is mede de uitkomst van het bestuurlijk optre-
den door het College van Bestuur binnen die instelling. Wat er met de hogeschool in de loop 
van de jaren is gebeurd en hoe zich dat verhoudt tot het overheidsbeleid wordt onder andere 
bepaald door instelling specifieke keuzes van de bestuurders. Uiteindelijk heeft de overheid bij 
de implementatie van het beleid altijd te maken met een individuele actor (Giddens, 1979b) 
en met eigen keuzes samenhangend met het zingevingsvraagstuk binnen de instelling. Zoals 
gesteld door Weick (2001, p. 5) “Thus, I view organizations as collections of people trying to 
make sense of what is happening around them”. Het handelen van instellingen (als concrete 
manifestaties van menselijke keuzes) kan worden gezien als extrapolaties van onderliggende 
opvattingen van individuen. Dat betekent dat ook het gedrag van instellingen (als uitkomsten 
van besluiten van individuele bestuurders) slechts te begrijpen is als functie daarvan.

De behandeling van de geschiedenis is het beschrijvende of verhalende deel van deze studie. 
Vervolgens worden conclusies geformuleerd over het al of niet specifiek zijn van NHTV en over 
de wisselwerking tussen overheidsbeleid en bestuurlijk optreden.

Door het hierboven gestelde kunnen de begrippen NHTV, instelling, college, bestuur/bestuur-
lijk optreden worden gebruikt, maar wel op een geabstraheerd en inwisselbaar niveau. Het 
bestuur/bestuurlijk optreden belichaamt de besluitvorming binnen de instelling; de instelling 
belichaamt weer het institutioneel niveau waarop die besluitvorming plaatsvindt.
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de drIe Factoren

Het overheidsbeleid
Door de Mammoetwet van 1968 werd de invloed en de betekenis van het bedrijfsleven, 
zoals verwoord in de Nijverheidsonderwijswet van 1919, op het beroepsonderwijs sterk 
teruggedrongen. De Wet op het Voortgezet Onderwijs leidde tot verstatelijking en tot allerlei 
voorschriften vanuit ‘Den Haag’. In de jaren ’80 werd het overheidsbeleid vooral gekenmerkt 
door het accent op schaalvergroting (STC-operatie 1983: Schaalvergroting, Taakverdeling en 
Concentratie) en op autonomie (HOAK 1985: Nota Hoger Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit). 
Later moest de relatie tussen overheid en instellingen binnen de kaders van deregulering en 
zelfregie worden vormgegeven (HOOP 2000: Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan). Het ge-
dachtegoed New Public Management vond in de jaren ’90 steeds meer ingang in de scholen. 
Studenten werden allengs gezien als cliënten. De onderwijsinstellingen moesten zakelijk en 
efficiënt zijn. “Grofweg, tot de HOAK ligt de nadruk op centrale planning; met HOAK wordt 
het accent verschoven naar sturingsmechanismen gebaseerd op een dialoog tussen universi-
teiten en het ministerie; halverwege de jaren negentig, onder andere naar aanleiding van de 
discussies rond de nota Marktwerking, Deregulering en Wetgeving (MDW) wordt marktwer-
king als concept nog steviger omarmd dan al in de Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk 
onderzoek (WHW) werd gedaan” (Kwikkers, 2005, p. 308). Vanaf 2007 wordt door de overheid 
(Balkenende IV, Rutte I en II) de speelruimte van de bestuurders geleidelijk ingekaderd en 
neemt het interne en externe toezicht weer toe.

Het bestuurlijk optreden
Het eindverantwoordelijke bestuur van een onderwijsinstelling heeft in principe drie func-
tionaliteiten. Deze indeling is gebaseerd op de gepresenteerde driehoek in ‘Toezicht en de 
maatschappelijke onderneming’ (Leeuwen van, 2012, p. 89 - 93). Onderscheiden worden de rol 
van bestuurder, manager en leider. Vanuit een onderwijsdimensionering is daar een functiona-
liteit aan toegevoegd, namelijk die van directeur.

Bestuurder: in deze rol is de focus gericht op wetten, codes, en er is sprake van bestuur in 
formele zin. Tot het takenpakket behoren: planning en control, begroting en jaarrekening, 
horizontale en verticale verantwoording, werkgeverschap en vertegenwoordiging. Verwacht 
wordt dat de mores van het publieke domein en de staat worden verstaan.

Manager: in deze rol wordt de bedrijfsvoering uitgeoefend, worden beheers- en facilitaire 
processen georganiseerd en de financiële resultaten geboekt. Het gaat hier om de output. 
Verwacht wordt dat de taal van de markt wordt verstaan.

Leider: in deze rol betreft het de maatschappelijke meerwaarde en de door de gemeenschap 
verleende legitimiteit. Het gaat om de outcome, om de geleverde onderwijskwaliteit en 
onderzoek/kennisbijdrage. De leider verstaat zich daartoe met de interne en externe belang-
hebbenden.

Door de veranderende wetgeving in de jaren ‘80 werd de functie van directeur in het HBO ge-
transformeerd naar die van bestuurder. Zeker in kleine onderwijsinstellingen werd, na de STC-
operatie nog vele jaren, door de leden van het College van Bestuur de functie van directeur 
mede vervuld. Daarom voeg ik deze functionaliteit aan de drie hierboven genoemde toe. De 
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functievervulling directeur gold vooral wanneer de eindverantwoordelijke, in een eerdere fase, 
ook midden in de school had gestaan en direct zicht had op en kennis had van het primaire 
proces. Betrokkene had de leiding (gehad) over de gehele organisatie en werd nog lange tijd 
als eindverantwoordelijke gezien voor de regelmatige, mogelijk zelfs de dagelijkse gang van 
zaken. Bij het personeel bleef de verwachting, dat deze persoon van veel op de hoogte was en 
door een ieder kon worden aangesproken. In verschillende snelheden, onder meer afhankelijk 
van de grootte, de complexiteit en de traditie van de instelling en door het overheidsbeleid 
werden de verschillende rollen meer geoperationaliseerd en verschoof de directiefunctie naar 
de achtergrond.

Van bestuurders wordt als het ware een combinatie gevraagd van adaptief/situationeel, 
faciliterend/voorwaarden scheppend en administratief/ordenend optreden (Uhl-Bien, 2007).
Het bestuurlijk optreden betreft het handelend optreden door het College van Bestuur in de 
genoemde drie ineen geschakelde rollen, die soms verdeeld zijn over meerdere functionaris-
sen, of gedeeltelijk in staffuncties zijn belegd. Zoals hierboven gesteld, werd soms ook nog 
enige tijd door bestuursleden de functie van directeur mede bekleed, maar deze werd meestal 
in latere fases vervuld door een academie-, faculteits-, opleidings- of locatiedirecteur.

Vele geïnterviewde personen zijn van mening dat het College van Bestuur van betekenis 
is voor het reilen en zeilen van de instelling. De kwaliteit van het bestuur en de output en 
outcome bepalen het kwalitatieve niveau van de hogeschool (2). Het College moet daad- en 
slagkracht vertonen en een zelfstandige koers weten te varen. Het is daarbij verstandig om de 
vastgestelde agenda te blijven volgen en uit te gaan van de eigen normen en waarden.

Om bestuurlijk te kunnen optreden, is het gewenst, dat het College van Bestuur beschikt over 
de onderwijsgunfactor. Hieronder versta ik de ruimte, de tijd en de mogelijkheden, die door 
het interne en externe krachtenveld worden geboden om de strategie en missie op te stellen, 
uit te dragen en te verwezenlijken.

Hiervoor is het nodig dat het College van Bestuur credits en draagvlak opbouwt. In dit kader 
wordt gerefereerd aan het boek ‘Bestuurders zijn van betekenis’. Daarin wordt gesteld, dat 
“vrijwel iedereen uit de praktijk van samenwerkingsverbanden beaamt dat bestuurders een 
sleutelrol vervullen in samenwerkingsverbanden” (Kaats & Opheij, 2008, p. 18 - 19).

Politiek-maatschappelijke context
Om te komen tot een valide beeldvorming van de wisselwerking tussen overheidsbeleid 
en bestuurlijk optreden is het essentieel de politiek-maatschappelijke context te schetsen. 
“Neither the life of an individual nor the history of a society can be understood without under-
standing both” (Mills, 2000, p. 5). In hoofdstuk 1.2.1 wordt dit toegelicht en daarom wordt in 
hoofdstuk 2 begonnen met een beschrijving van die context. Tevens wordt in dit hoofdstuk 
nog ingezoomd op twee onderwerpen, die illustratief zijn voor de politiek-maatschappelijke 
omstandigheden in de te behandelen periode. Onderkend wordt dat tal van andere instanties 
op de uitkomst van die wisselwerking van invloed zijn geweest. Hierbij kan worden gedacht 
aan de medezeggenschapsraden, de Raden van Toezicht, de vakcentrales, de Vereniging Ho-
gescholen (HBO-Raad), de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie, de Commissie Doel-
matigheid Hoger Onderwijs, de inspectie en natuurlijk ook aan de Tweede Kamer, politieke 
partijen en organisaties van werknemers en werkgevers.
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1.1.3 Belang
Dit proefschrift is een beschrijvende studie van (het bestuurlijk optreden binnen) NHTV Breda 
met uiteindelijk ook conclusies, of dat bestuurlijk optreden ook als bijzonder kan worden 
aangeduid ten opzichte van het optreden van bestuurders in Hoger Beroepsonderwijs in het 
algemeen. De vraagstellingen zijn in de vorige paragraaf beschreven.

Het onderzoek wil een bijdrage leveren aan het vergroten van ‘the body of knowledge’ betref-
fende de speelruimte van bestuurders van onderwijsinstellingen in relatie tot het overheids-
beleid. Door dat beleid over langere tijd te beschrijven en door het in ogenschouw nemen 
van de relevante politiek-maatschappelijke trends ontstaat een vergroting van het inzicht in 
de relaties tussen die trends, het overheidsbeleid en de bestuurlijke speelruimte in het HBO. 
Inzicht in de genomen, verkregen of verworven bestuurlijke speelruimte in relatie tot het over-
heidsbeleid, ingebed in de politiek-maatschappelijke context, plaatst het bestuurlijk optreden 
in het juiste perspectief. Welke invloed kunnen bestuurders direct of indirect in die wisselwer-
king met de overheid uitoefenen op de uitkomsten van het beleid voor de eigen instelling? 
De uitkomsten van deze studie zijn mogelijk ook bruikbaar in andere vergelijkbare sociale 
verbanden, zoals de gezondheidszorg.

1.1.4 Inspiratiebronnen

InspIratIe BIJ het onderzoek ontstond door de structuratIetheorIe van 
gIddens en de theorIe over ‘zIngevIng’ van weIck.

De benadering van Giddens (1979ab, 1984) gaf beter inzicht in de motieven en de hande-
lingen van de betrokken actoren; dit zijn acties van individuen in sociale contexten. Het was 
tevens mogelijk om te achterhalen of en hoe veranderingen ontstaan in de structuur van de 
besluitvorming. Het gaat om de wisselwerking tussen structuur, proces, systeem en actor. De 
actoren kunnen met hun daden verandering aanbrengen in het verloop van de gebeurtenis-
sen. Gedrag en structuur zijn op elkaar betrokken. Individuen leunen enerzijds op de sociale 
structuur, maar die structuur kan door hun handelen op elk moment opnieuw gestalte krijgen. 
De relatie tussen bestuurlijk optreden en overheidsbeleid is een voorbeeld van die wisselwer-
king tussen actor en sociale structuur. Uit het onderzoek van Kaats & Opheij (2008) blijkt, dat 
bestuurders de context beïnvloeden, maar aan de andere kant beïnvloedt de context, zowel 
die van de eigen sector als die van de eigen organisatie, ook de opstelling van de bestuurder. 
Deze laatste is nadrukkelijk een actor van betekenis.

De theorie van Giddens wordt gecombineerd met het begrip ‘zingeving’ van Weick (2001) om 
de beschreven processen te analyseren. Weick ziet organisaties als complexe systemen van ge-
koppeld menselijk gedrag. De handelende mens staat centraal. Al handelend vormen mensen 
zich beelden van waar ze mee bezig zijn. Ze geven betekenis aan die beelden en bepalen dan 
weer wat ze doen en wat ze daarvan kunnen leren. Hij beklemtoont de procesbenadering van 
organiseren. Door hun opvattingen en gedragingen brengen mensen de realiteit continu tot 
stand. Mensen creëren hun eigen werkelijkheid waar zij zin aan geven en, heel pragmatisch 
gezien, die zij met elkaar bewerkstelligen. Aan de besluitvorming gaat daarom de vraag vooraf: 
wat is de zin? Er is een wisselwerking tussen datgene wat mensen in hun wereld tot stand 
brengen en wat zij daar vervolgens waarnemen. Waargenomen worden bepaalde kerneigen-
schappen waaraan mensen een ruimere betekenis toekennen. Personeelsleden zijn betrokken 
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bij processen binnen de hogeschool, willen daaraan een bijdrage leveren en een zingevende 
rol vervullen in interactie met elkaar.

1.1.5 Karakter, selectie en opbouw
Deze studie kan worden gekarakteriseerd als een historiografie, c.q. een case study. Het is een 
beschrijving van (het bestuurlijk optreden binnen) NHTV Breda in de periode van de jaren ’60 
tot 2013 en dus geen onderwijs sociologische studie. Het betreft een beschrijvende studie, 
waarbij de case is ingebed in de politiek-maatschappelijke context, evenals in het relevante 
HBO-onderwijsbeleid van achtereenvolgende kabinetten. Externe ontwikkelingen welke vorm 
en inhoud hebben gegeven aan het bestuurlijk optreden en de besluitvorming door de be-
stuurders van NHTV Breda worden dus uitdrukkelijk benoemd en hun relevantie belicht. Zoals 
al gesteld in hoofdstuk 1.1.2 is inbedding in de externe beleidsontwikkelingen essentieel om 
tot valide beeldvorming te komen van de wisselwerking tussen overheidsbeleid en bestuurlijk 
optreden.

De beschreven periode beslaat in totaal ongeveer vijftig jaar, waardoor het onvermijdelijk is 
om selectie toe te passen. “Not everything about the case can be understood – how much 
needs to be? Each researcher has choices to make” (Stake, 1998, p. 439) . Geen arbitraire 
selectie, welke gebaseerd is op persoonlijke voorkeuren, maar een weloverwogen en door-
dachte selectie om de vraagstelling (zie hoofdstuk 1.1.2) van deze studie verantwoord te 
kunnen doorgronden. Zo worden in hoofdstuk 2 twee onderwerpen apart belicht, omdat deze 
enerzijds een duidelijk representatief beeld geven van het wisselende overheidsbeleid in de 
loop van de jaren en anderzijds in de geschiedenis van NHTV, van begin af aan, in de speci-
fieke positionering een cruciale rol hebben gespeeld. De verkregen informatie is geplaatst in 
een historische ontwikkelingslijn van de instelling, waardoor zichtbaar werd welke momenten 
cruciaal waren in de ontwikkeling van de hogeschool. De keuze voor de beschrijving van het 
HBO-onderwijsbeleid, waarmede de hoofdstukken 3 tot en met 7 beginnen, is steeds gemaakt 
vanuit de invalshoek van relevantie voor het bestuurlijk optreden binnen NHTV. In hoofdstuk 
1.1.2 Vraagstelling wordt uitdrukkelijk vermeld, dat de geschiedschrijving van NHTV zich con-
centreert op meerdere crisissituaties, welke zich in de loop van de jaren hebben voorgedaan. 
Uit de gehouden interviews met (oud)medewerkers van NHTV en de twee rechtsvoorgangers, 
maar ook uit publicaties van de hogeschool, uit jaarverslagen, uit krantenartikelen en uit be-
richten van de HBO-Raad komt duidelijk naar voren welke de belangrijkste gebeurtenissen zijn 
in de historie van NHTV. Beschreven worden de ‘significante events’, of ‘crisis events’. ‘Moments 
of truth’ welke voor het ontstaan en het voortbestaan van de instelling van cruciaal belang wa-
ren. De overkoepelende titel van de hoofdstukken 3 tot en met 7, evenals de titels van de vijf 
fases in de historie weerspiegelen dit ook: worstelen en boven komen, een plaats veroveren, 
overleven, herrijzen als feniks, opnieuw overleven en het funderen van de zelfstandige positie. 
Een invalshoek welke ook door de verschillende meelezers in het kader van triangulatie is (h)
erkend.

In het eerste hoofdstuk worden verschillende aspecten van het onderzoek en het methodo-
logisch kader besproken. In hoofdstuk 2 wordt eerst de politiek-maatschappelijke context ge-
schetst, welke in de onderhavige periode van invloed op het onderwijsbeleid is geweest. Twee 
onderwerpen, te weten het binaire stelsel en de transitie van onderwijs- naar kennisinstelling 
worden specifiek besproken.
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De hoofdstukken 3 tot en met 7 vormen de historiografie van NHTV vanaf begin jaren ‘60 tot 
2013. De overkoepelende titel is: ‘NHTV worstelde en kwam boven’ en is onderverdeeld in vijf 
fases. In elke fase wordt begonnen met de beschrijving van het relevante onderwijsbeleid. 
Steeds wordt de relatie gelegd tussen het op dat moment vigerende onderwijsbeleid en de 
wijze waarop bestuurders van de instelling daarop hebben gereageerd. Hier geldt overigens 
wel dat de inhoud van de aanduiding bestuur in de loop van de tijd een andere beteke-
nis heeft gekregen: van traditionele besturen met schooldirecties via centrale directies naar 
Colleges van Bestuur met Raden van Toezicht. (Zie ook de opmerkingen dienaangaande in 
paragraaf 1.1.2 van dit hoofdstuk.)

Bewust wordt in het historiografische gedeelte geen limitatieve beschrijving gegeven van het 
overheidsbeleid. Het accent wordt vooral gelegd op die facetten die van invloed en betekenis 
zijn geweest op NHTV. Belicht worden de rol en de betekenis van het bestuurlijk optreden in 
relatie tot de ontwikkelingen in elke fase binnen NHTV.

In hoofdstuk 8 wordt de vraag beantwoord, die in paragraaf 1.1.2 is gesteld, namelijk of nu 
inderdaad de positie van NHTV als specifiek binnen het HBO kan worden aangemerkt. Zijn de 
succes- en faalfactoren bij NHTV alleen van toepassing op deze instelling? Is de aanwezige 
speelruimte door bijzondere interne en externe omstandigheden door de bestuurders op een 
unieke wijze benut? Afgesloten wordt met een gedeelte over het HBO als ‘Hoog Betrouwbare 
Organisaties.’

Nadat een onderdeel is afgerond, wordt een tussenbalans opgemaakt. In hoofdstuk 9 met 
de conclusies van het onderzoek naar ‘De wisselwerking tussen overheidsbeleid en bestuur-
lijk optreden’, worden de diverse tussenbalansen tot een coherent geheel samengevat. Dit 
gebeurt aan de hand van negen geselecteerde thema’s. Beschreven worden de belangrijkste 
mijlpalen in de historie van het hoger onderwijsbeleid en het optreden en de besluitvorming 
door de bestuurders van NHTV in de verschillende thema’s. De eerste gekozen acht thema’s 
zijn exemplarisch voor de beschreven periode en elk thema belicht op eigen wijze de (in)
directe wisselwerking tussen overheidsbeleid en bestuurlijk optreden. Het negende thema is 
een overkoepelend en afsluitend thema, dat betrekking heeft op de levenscyclus van NHTV 
en dus de gehele beschreven periode beslaat. Geanalyseerd wordt of de typologie van het 
‘Vitaliteitsmodel’ van Peters & Strijp (2011ab) ook van toepassing is op een onderwijsorganisa-
tie als NHTV. Voor alle thema’s geldt, dat beschrijving plaatsvindt vanuit de vraagstelling van dit 
onderzoek, waarbij het niet alleen de rechtstreekse wisselwerking tussen overheid en bestuur-
ders betreft, maar ook de doorwerking van deze wisselwerking op andere actoren. Afgesloten 
wordt met de generale eindconclusie, enkele reflecties en het slotwoord.

Hoofdstuk 10 bevat de samenvatting in het Nederlands en in het Engels.

1.2 HET METHODOLOGISCH KADER
1.2.1 Kwalitatief onderzoek en case study
Deze studie betreft een kwalitatief onderzoek, maar is ook te zien als een verhalend longitu-
dinaal onderzoek, omdat de ontwikkelingsgeschiedenis van NHTV wordt beschreven. Boeije 



het onderzoek: achtergronden en aanpak 19

(2014, p. 27) geeft aan de hand van de drie belangrijkste elementen, die samen de omschrij-
ving vormen van kwalitatief onderzoek, de volgende definitie:

“1. nadruk op betekenissen, ervaringen en gezichtspunten van betrokkenen;
 2. systematische verzameling, organisatie, en interpretatie van tekstueel materiaal;
 3. ontwikkeling van concepten die helpen sociale verschijnselen te begrijpen in hun na-

tuurlijke context.”

Bij de toelichting van het gestelde onder 1. vermeldt Boeije (2014, p. 29) “Kwalitatieve onder-
zoekers zijn erop gericht betekenissen, interpretaties en gedragingen te beschrijven, te inter-
preteren en zo mogelijk te verklaren. Als we tot dit begrip willen komen, kunnen we meestal 
niet volstaan met het beschrijven van een enkel element. Als we willen weten waar bepaalde 
opvattingen uit voortkomen, dan hebben we de context nodig en zullen we de diepte in 
moeten gaan met onze beschrijvingen“.

In hoofdstuk 2 van deze studie wordt daarom de politiek-maatschappelijke context van het 
HBO beschreven. In de historiografie van NHTV wordt elke beschreven fase eerst ingebed in 
de specifieke context van het relevante onderwijsbeleid. In de beschrijving van de fases komt 
de rol aan de orde die deze contexten hebben gespeeld op het bestuurlijk optreden door het 
college. Dat optreden dient dus te worden geïnterpreteerd binnen de contexten waarin dit 
plaatsvindt. De kenner van een belangrijk deel van die contexten is gelegitimeerd om dat te 
onderzoeken. Deze beschikt immers over de gewenste achtergrond en de noodzakelijke erva-
ring om de ontwikkelingen in de politiek-maatschappelijke context in het juiste perspectief te 
kunnen plaatsen in relatie tot het onderwijsbeleid.

Bij de toelichting van het gestelde onder 2. vermeldt Boeije (2014, p. 31) “In kwalitatief on-
derzoek is de redenering dat wanneer we als onderzoekers de betekenissen en ervaringen 
van andere mensen willen bestuderen, we helder moeten zijn over onze eigen betekenissen 
en ervaringen. We maken immers deel uit van dezelfde wereld. Omdat het standpunt van 
onderzoekers de uitvoering en interpretatie van het onderzoek kan beïnvloeden, is het goed 
hier helder over te zijn en er kritisch op te reflecteren”. In hoofdstuk 1.4 en 1.5 wordt uitvoerig 
bij deze opmerking stilgestaan.

Bij de toelichting van het gestelde onder 3. vermeldt Boeije (2014, p. 31) “Met kwalitatieve on-
derzoeksmethoden kunnen we sociale verschijnselen verkennen en exploreren. Dit betekent 
dat een belangrijk onderdeel van de resultaten van kwalitatief onderzoek bestaat uit beschrij-
vingen van het verschijnsel dat we bestuderen”. Voor deze studie betekent dit de beschrijving 
van de ontwikkelingsgeschiedenis van NHTV Breda. Vervolgens is gekeken naar overeenkom-
sten en verschillen met andere instellingen. De patronen die hieruit gedestilleerd kunnen 
worden leiden uiteindelijk tot de conclusies, zoals geformuleerd in de hoofdstukken 8 en 9.

Wellicht is deze studie beter te typeren als “een variant van kwalitatief onderzoek welke wordt 
aangeduid als de interpretatieve benadering, waarbij de aandacht uitgaat naar het begrijpen 
van betekenissen die mensen toekennen aan gebeurtenissen in hun dagelijks leven” (Boeije, 
2014, p. 22).
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In de termen van Weick (1995, 2001) sociaal constructivisme geheten: “Interpretation is the 
process through which information is giving meaning and actions are chosen” (2001, p. 256). 
Boeije (2009, p. 74) beschrijft dat, “bij interpretatief onderzoek idiografische kennis die het 
eigene of unieke beschrijft een uitgangspunt is. De beschrijving van concrete, zichtbare 
gehelen zoals individuen of groepen vormen het uitgangspunt”. Het concrete geheel wordt 
geanalyseerd en vervolgens wordt een aantal concrete gehelen met elkaar vergeleken. Uit de 
dan verkregen kennis wordt meer abstracte en algemene kennis gefilterd, maar deze blijft wel 
met het concrete verbonden. De onderzoeksobjecten moeten vanuit het eerste persoonsper-
spectief worden beschouwd. De onderzoekers dienen als het ware door de ogen te kijken van 
de mensen die zij bestuderen en de wereld zien zoals zij die zien. Het doel is het begrijpen van 
de sociale werkelijkheid“. Onderzoekers binnen de interpretatieve benadering zijn specifiek ge-
interesseerd in de variatie die zich in een onderwerp van studie voordoet“ (Boeije, 2009, p. 75).

De achtergrond van deze interpretatieve benadering ligt in de filosofie van de hermeneutiek 
- een klassiek begrip voor het duiden of uitleggen van teksten door schriftgeleerden - en de 
fenomenologie. Hierin wordt het wezenlijke van verschijnselen onderzocht. Gestart wordt met 
concrete waarnemingen, maar uiteindelijk gaat het erom de achtergrond van de verschijnse-
len naar voren te halen.

NHTV Breda met WO- en HBO-opleidingen is als case study genomen. “Case study is the study 
of the particularity and complexity of a single case, coming to understand its activity within 
important circumstances” (Stake, 1995, p. XI). In het verlengde daarvan wordt beschreven in 
hoeverre de situatie bij NHTV exemplarisch geacht kan worden voor het bestuurlijk optreden 
HBO-breed. “Valid modification of generalizations can occur in case study” (Stake, 1995, p. 8).

Deze studie is dus een combinatie van een ‘intrinsic case study‘, waarbij geldt “We need to 
learn about that particular case” (Stake, 1995, p. 3) en een ‘instrumental case study’, waarbij “The 
use of this study is to understand something else” (Stake, 1995, p. 3). Het onderscheid tussen 
beide case study types is vloeiend. “Because the researcher simultaneously has several inte-
rests, particular and general, there is no line distinguishing intrinsic case study from instrumen-
tal; rather, a zone of combined purpose separates them” (Stake, 1998).

In dit kader is de opvatting van Flyvbjerg (3) van belang, die vindt dat in de sociale weten-
schappen meer aandacht moet komen voor het verrichten van case studies. Volgens hem 
brengen deze studies precies de contextgerichte kennis aan waardoor de sociale wetenschap-
per zich kan bewegen van de lagere naar de hogere niveaus in het leerproces. “Het verwerven 
van casuïstische kennis is cruciaal voor oordeelsvorming en het ontwikkelen van expertise op 
sociaal en politiek gebied. Een sociale wetenschapper die zich uitdrukt in de vorm van casus 
narratieven biedt een veel betere basis voor beleidsinterventie dan een sociale wetenschap-
per, die zweert bij formele theorieën en zich uitdrukt, in ‘variabelentaal’, aldus Flyvbjerg“ (Abma, 
2001, p. 101).

In zijn artikel ‘Five Misunderstandings About Case-Study Research’ (Qualative Inquiry,Volume 
12, Number 2, April 2006, p. 219 - 245) komt Flyvbjerg tot de conclusie, dat “the case study is 
a necessary and sufficient method for certain important research tasks in the social sciences, 
and it is a method that holds up well when compared to other methods in the gamut of social 
science research methodology” (p. 241).
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In de studie ’Het besloten concilie der deskundigen‘ (Camps, 1995) wordt aan de hand van een 
theoretische verkenning en vier case-studies de relatie tussen strategische besluitvorming en 
bestuurlijke informatievoorziening van universitaire instellingen onderzocht. Als onderzoeks-
methode is ook hier de case-study gehanteerd. Op bladzijde 71 wordt vermeld, dat “niet alleen 
aandacht is besteed aan de ontwikkelingen binnen de instellingen, maar ook aan belangrijke 
ontwikkelingen in de omgeving. Informatie over de omgeving van de universiteiten is geor-
dend aan de hand van ontwikkelingen in wetgeving en planning ten aanzien van het hoger 
onderwijs in de periode die onderwerp van onderzoek is. Hiervoor is gekozen omdat de over-
heid een dominante factor in de omgeving van universiteiten is”.

De hier beschreven casus is door mij in een bredere en ruimere omgeving geplaatst. Zo wordt 
vanuit de politiek-maatschappelijke context ingezoomd op het beleid van de overheid, als 
dominante factor, op het terrein van het onderwijs. Aan ontwikkelingen in wetgeving en plan-
ning, bijzonder gericht op het Hoger Beroepsonderwijs, wordt aandacht besteed en deze wor-
den vervolgens door vertaald naar NHTV Breda. Als een rode draad loopt daar doorheen het 
bestuurlijk optreden binnen de HBO-instellingen in het algemeen en bij NHTV in het bijzonder.

Na de beschrijving in hoofdstuk 2 van de politiek-maatschappelijke context wordt, steeds 
voorafgegaan door het relevante overheidsbeleid met betrekking tot het HBO, de historio-
grafie van NHTV Breda vanaf ongeveer 1966 tot 2013 behandeld. Bij een geschiedschrijving 
worden ten dele dezelfde technieken gebruikt als bij een case study, maar er zijn twee 
wezenlijke verschillen. “Direct observation of the events being studied and interviews of the 
persons involved in the events. The unique strength of the case study is its ability to deal with 
a full variety of evidence - documents, artifacts, interviews and observations - beyond what 
might be available in a conventional historical study” (Yin, 2009) (4). Ook in dit onderzoek 
komen deze verschillen tot uiting. Zo zijn er bijvoorbeeld gesprekken gevoerd met meerdere 
personen die direct bij allerlei ontwikkelingen betrokken waren en in enkele situaties zelf een 
bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van het beleid. Naast allerlei observaties 
van personen en situaties was het verder mogelijk om tal van documenten, archieven en 
artefacten te bestuderen en in voorkomende gevallen aan de direct betrokkenen om nadere 
toelichting en achtergrond te vragen. De in de volgende paragraaf vermelde bronnen zijn in 
de volle breedte benut.

1.2.2 Dataverzameling en technieken
Bij de in deze studie gebruikte methoden van onderzoek is het van belang om meerdere bron-
nen te gebruiken ten behoeve van de dataverzameling. Robert K. Yin (2009, p. 102) onder-
scheidt zes bronnen, terwijl Hutjes (2007, p. 78) de waarnemingstechnieken in drie hoofdtypen 
onderscheidt. De combinatie van deze twee benaderingen van dataverzameling leiden tot het 
onderstaande overzicht.

1. Documentatie of bureau-onderzoek, waaronder begrepen brieven, e-mails, verslagen van 
vergaderingen, rapporten, jaarverslagen, boeken, formele studies over hetzelfde onder-
werp en artikelen in de media en in de kranten. Hutjes (2007, p. 79) beperkt documentstu-
die tot producten met een communicatieve functie.

2. Archieven betreffende onder meer openbare archieven, maar ook registers met een ver-
scheidenheid aan data. Hieronder moeten natuurlijk ook begrepen worden privé archie-
ven en collecties.
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3. Interviews of vraaggesprekken vormen een wezenlijk onderdeel om via verbale commu-
nicatie tussen onderzoeker en geïnterviewde informatie te verzamelen. De vorm van de 
gesprekken kan variëren van voorgestructureerd of gestandaardiseerd tot open, vrij en 
informeel.

4. Directe observatie betreft directe waarneming via de zintuigen.
5. Participerende observatie, hierbij vindt niet alleen passieve observatie plaatsvindt, maar 

worden door de observanten zelf in de onderhavige situaties verschillende rollen vervuld, 
waarin zij deel nemen aan de gebeurtenissen (5).

6. Artefacten worden hier genoemd als zesde bewijsbron: “a physical or cultural artifact – a 
technological device, a tool or instrument, a work of art, or some other physical evidence” 
(Yin 2009, p. 113).

7. Restcategorie is de verzamelaanduiding voor de laatste databron. Yin (2009, p. 101) geeft 
aan, dat de complete lijst van geraadpleegde bronnen heel omvangrijk kan zijn en bijvoor-
beeld ook films, foto’s, cd’s, maar ook body language en non-verbale communicatie kan 
omvatten.

Uiteindelijk bepalen de vraagstelling en de mogelijkheden van de case study welke bronnen 
noodzakelijk zijn om het onderzoek verantwoord te doen verlopen. Natuurlijk moeten deze 
bronnen voor de onderzoeker wel beschikbaar en toegankelijk zijn.

1.2.3 Triangulatie van de databronnen
Yin (2009, p. 115) vermeldt, dat het gebruik van meerdere bronnen de onderzoeker de moge-
lijkheid biedt om een breder spectrum van historische en gedragscomponenten in ogen-
schouw te nemen. Maar, het allerbelangrijkste voordeel van het benutten van diverse bronnen 
is “the development of converging lines of inquiry, a process of triangulation and corrobora-
tion” (Yin 2009, p. 115 - 116).

Yin (2009, p. 116) memoreert Patton (2002), die vier typen van triangulatie onderscheidt, na-
melijk “data triangulation, investigator triangulation, theory triangulation and methodological 
triangulation” (6).

In deze studie betreft het vooral de eerst genoemde vorm, data triangulation, waarbij vanuit 
meerdere bronnen informatie wordt verzameld om daardoor te kunnen komen tot een ster-
kere bewijsvoering. Stake (1995, p. 113) omschrijft data source triangulation als “an effort to see 
what we are observing and reporting carries the same meaning when found under different 
circumstances”.

Hutjes (2007, p. 97) noemt datatriangulatie een cruciaal principe, waarvan het uitgangspunt 
redundantie is. “Naarmate het onderzoek vordert en de onderzoeker meer streeft naar een em-
pirische sluitende bewijsvoering, zal de triangulatie echter ook het karakter (moeten) krijgen 
van een ‘kruisvalidering’ van bestaande informatie door het aanboren van andere databronnen 
(bijvoorbeeld door een tweede interview) en/of het gebruik van een andere waarnemings-
techniek (bijvoorbeeld het toepassen van een observatie als vervolg op een aantal oriënte-
rende interviews)” (Hutjes, 2007, p. 98).
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1.3 HET GEBRUIK VAN DE DATABRONNEN
1.3.1 Opzet en dataverzameling
Hieronder komt specifiek de wijze aan de orde waarop het onderzoek is opgezet en de data-
verzameling heeft plaatsgevonden. Het gestelde in eerdere paragrafen wordt nu exclusief voor 
deze studie ingekleurd.

Vanaf de start, eind 2011, van dit onderzoek heeft eerst een brede oriëntatie plaatsgevonden. 
In de periode tot de zomer van 2012 was er de gelegenheid om allerlei informatie te vergaren. 
Gesprekken werden onder meer gevoerd met (oud)vertegenwoordigers van de Vereniging 
Hogescholen, alsmede met collega-bestuurders. Eveneens vond een uitvoerige literatuurstu-
die plaats, evenals diverse gesprekken met de promotor en de copromotor. Geleidelijk kwam 
het onderwerp van de case study scherper in beeld en werd ook de vraagstelling exacter 
gedefinieerd. Dit resulteerde in september 2012 in een plan van aanpak, dat systematisch 
werd uitgevoerd. In de winter van 2013/2014 heeft actualisering van en aanvulling op dit plan 
plaatsgevonden, waardoor een logischere indeling is ontstaan. Dit heeft ertoe geresulteerd, 
dat begonnen wordt met een schets van de politiek-maatschappelijke context, vervolgens 
van het onderwijsoverheidsbeleid in het algemeen en van het HBO in het bijzonder, met tot 
slot de doorvertaling naar NHTV Breda. Als ‘rode draad’ loopt daar doorheen het bestuurlijk 
optreden in relatie tot het overheidsbeleid.

In het kader van het bureau-onderzoek werden allerlei documenten over het overheidsbeleid 
op het terrein van het hoger onderwijs, in het bijzonder betreffende de periode 1960-2013, 
geanalyseerd. Allerlei wetenschappelijke rapporten van bijvoorbeeld de Onderwijsraad, het 
Sociaal Cultureel Planbureau, Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, de Wetenschappelijke 
Raad voor het Regeringsbeleid en van onderwijscentra van universiteiten werden bestudeerd. 
Dit werd uitgebreid met studies over onder meer de structuratietheorie, zingeving en veer-
kracht, levenscycli en politiek. Deze documentstudie heeft zich in het vervolg van dit longitu-
dinale onderzoek in de hele periode voortgezet. Steeds weer werden nieuwe bronnen ontdekt 
of aangereikt. Alle hier genoemde onderwerpen bij de bronnenstudie worden in het vervolg 
van deze studie toegelicht.

Naast raadpleging van het eigen archief aan documenten op het gebied van het onderwijs-
beleid en over NHTV uit de periode 1998-2013, heeft op meerdere plaatsen archiefonderzoek 
plaatsgevonden.

NHTV zelf beschikt over een uitstekend en goed gedocumenteerd archief over de geschiede-
nis van het NWIT en NHTV, maar nauwelijks over de rechtsvoorganger uit Tilburg, de Verkeers-
akademie. Het Nationaal Archief in Den Haag, het Regionaal Archief Tilburg en de bibliotheek 
van de Universiteit van Tilburg bleken wel over het noodzakelijk materiaal te beschikken. Het 
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid heeft in het archief beelden van het NOS TV-jour-
naal van 20.00 uur van 6 oktober 1972 met het onderwerp ‘Opening eerste Nederlandse Ver-
keersakademie in Tilburg’. Relevante stukken, zoals een akte van oprichting, werden meerdere 
malen uit particulier bezit ter beschikking gesteld. Hierdoor was het ook mogelijk om van de 
Verkeersakademie een verantwoord historisch beeld te geven.
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Samen met de desbetreffende bibliothecaressen werd systematisch de bibliotheek/het archief 
van de Vereniging Hogescholen en NHTV doorgenomen. Van de geschiedenis van het NWIT, 
de VAT en NHTV zijn op meerdere momenten jubileumboeken betreffende de hele instelling 
of een facet verschenen. Een medewerker bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap was zeer behulpzaam om de ontbrekende schakels goed en volledig gedocumenteerd 
te verkrijgen.

Zoals gesteld in paragraaf 1.2.2 vormen vraaggesprekken mede een bron van dataverzame-
ling bij een case study. Bij deze bron wordt een tweedeling aangebracht, die vervolgens nog 
verder wordt gespecificeerd. Gegeven de probleemstelling zijn er twee kernfactoren, namelijk:

1. het bestuurlijk optreden binnen NHTV Breda en
2. het overheidsbeleid inzake het HBO.
 
Ad.1 het bestuurlijk optreden binnen NHTV Breda 
In 2009 ontstond al het plan om de geschiedenis van de hogeschool in beeld te brengen. Dit 
was gebaseerd op meerdere gedachtes. Op dat moment konden veel hoofdrolspelers, die 
aan de basis van het NWIT en de VAT hadden gestaan nog een bijdrage leveren. Hierdoor was 
het mogelijk om een volledig beeld over de beginjaren en het verdere verloop te verwerven. 
Daarnaast naderde het moment, dat de geschiedenis van het instituut in 2016 een halve eeuw 
zou omvatten. In de traditie van NHTV zou het uitbrengen van een jubileumboek passen. 
Ook was er toen nog de verwachting om een boek uit te kunnen brengen ter gelegenheid 
van het verwerven van de status van partieel universiteit of van ‘nieuwe’ universiteit. Daartoe 
startte het College van Bestuur het project ‘Vijf decennia naar de toekomst’, of wel het in beeld 
brengen van de geschiedenis van NHTV. Er werd een redactiecommissie gevormd en aan de 
voormalig lector Visitormanagement, werd gevraagd om met verschillende hoofdrolspelers 
een interview te houden.

Er werd een lijst opgesteld van relevante personen die geïnterviewd zouden kunnen worden. 
Mede om budgettaire redenen en gegeven het tijdsbeslag werd deze lijst beperkt tot vijftien 
mensen. De verkregen informatie zou op de website worden vastgelegd. De gesprekken van 
de geïnterviewden met de lector waren open en ongestructureerd, waarbij alle onderwerpen 
aan de orde kwamen die de geïnterviewde wilde bespreken. Een zekere sturing vond door de 
interviewer plaats in de richting van de problemen tijdens de eerste fusiegolf tussen NWIT en 
VAT, omdat die twee bloedgroepen door de hele historie heen manifest bleven. De betrokken 
lector heeft in de zomer van 2009 in totaal dertien gesprekken gevoerd. Twaalf geïnterview-
den hebben het verslag van hun gesprek geautoriseerd. Uiteindelijk is door andere prioritering 
binnen NHTV de verdere uitvoering van het project stil komen te liggen.

Op basis van dit materiaal is in 2012 door mij, in het kader van dit promotieonderzoek, de 
draad weer opgepakt. Binnen NHTV-kring zijn vijf aanvullende interviews gehouden, waarvan 
één persoon al door de lector was geïnterviewd. Aan deze informanten werd enige tijd voor 
de gespreksvoering de doelstelling van het interview en de aandachtsgebieden, gerelateerd 
aan de vraagstelling, toegestuurd. De gesprekspartners uit de interview ronde van de lector en 
uit mijn eigen ronde vervulden of vervullen nog uiteenlopende functies binnen de instelling, 
waaronder die van lid van het College van Bestuur, lid van het managementteam, secretaris 
van het College van Bestuur, directielid, faculteits/academiedirecteur, lector of docent. Daar-
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naast zijn aan (oud)medewerkers van de hogeschool heel gericht aanvullende mondelinge en 
schriftelijke vragen gesteld, bijvoorbeeld over de naamgeving bij de fusie, de invoering van het 
gewijzigd functiebouwwerk, over Kort-HBO en over de financiële problematiek. Steeds zijn de 
gesprekken schriftelijk vastgelegd.

Ad.2 Het overheidsbeleid inzake het HBO 
Om een beeld te krijgen van de ontwikkelingen in het HBO vanaf de STC-operatie werden met 
verschillende personen vraaggesprekken gehouden. Hiertoe werd een korte nota aan betrok-
kenen toegestuurd met de vraagstelling en met de doelstellingen van het gesprek. Facultatief 
was een overzicht van de te stellen vragen opgenomen. Het vrije gedeelte betrof in het bij-
zonder het verzoek te reflecteren over het bestuurlijk optreden in het HBO. Ofschoon arbitrair 
kunnen de volgende categorieën van geïnterviewden worden onderscheiden:

• (oud)medewerkers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Vereni-
ging Hogescholen;

• (oud)bestuurders van hogescholen;
• headhunters betrokken bij de werving van bestuurders van hogescholen en
• een restgroep bestaande uit personen die vanuit hun huidige of vroegere functie direct of 

indirect betrokken waren bij het HBO of NHTV.

Hierbij moet wel worden aangetekend, dat meerdere personen gedurende hun loopbaan bij 
verschillende instanties werkzaam zijn geweest. In een eerder werkzaam leven bijvoorbeeld 
rijksambtenaar, inspecteur of medewerker bij de Vereniging Hogescholen en later als (vice)
voorzitter van het College van Bestuur van een hogeschool of werkzaam bij een adviesbureau, 
de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) of de Commissie Doelmatigheid Ho-
ger Onderwijs (CDHO). Alle gevraagde personen hebben uitvoerig meegewerkt om te worden 
geïnterviewd. In enkele gevallen hebben zelfs meerdere formele en informele gesprekken 
plaatsgevonden en werd uitvoerig op de verslaglegging gereageerd. Gemiddeld duurde een 
gesprek twee tot vier uur. Aanvullende materialen uit de eigen archieven, waaronder dvd’s, 
foto’s en afscheidsboekjes, werden beschikbaar gesteld.

Er is een bewuste selectie gemaakt van de te benaderen personen, waarbij een belangrijk 
gegeven was om meer zicht te hebben op achtergronden en feiten boven water te krijgen die 
tot op heden niet bekend waren. Vele gesprekspartners waren buitengewoon openhartig en 
verzochten daarom in sommige passages niet met naam en toenaam te worden vermeld. Aan 
dit verzoek is in de onderhavige situaties gehoor gegeven. In totaal hebben in de periode tus-
sen de zomers van 2012 en 2013 ongeveer dertig gesprekken plaatsgevonden, waarvan een 
aantal in meerdere sessies.

Van alle gesprekken is een verslag gemaakt met naam en functie van de geïnterviewde en met 
de datum van het gesprek. Op één na zijn alle verslagen geautoriseerd door de gesprekspart-
ner en in vele gevallen nog verrijkt met aanvullende informatie.

1.3.2 Directe en participerende observatie
In de periode 1998-2013 werd door de auteur aan tal van interne en externe overlegsituaties 
deelgenomen. Vele gesprekken werden door mij gevoerd met direct en indirect betrokkenen 
bij NHTV en het HBO. Verschillende bewindspersonen, waaronder premier Balkenende, diverse 
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ministers en de staatssecretarissen Nijs, Rutte, Bruins en Zijlstra werden in Breda ontvangen. 
Hetzelfde gold voor leden van het Koninklijk Huis, de Commissaris van de Koningin van Noord-
Brabant, de burgemeester van Breda en diverse wethouders.

Intern kunnen genoemd worden vergaderingen van het College van Bestuur, de Raad van 
Toezicht, de medezeggenschapsraad, de lokale vertegenwoordigers van de vakcentrales, de 
Academic Board (overleg met de lectoren), de academiedirecteuren en de hoofden van dienst. 
Evenals met leden van de examen- en opleidingscommissies, van voorbereidingsgroepen 
van visitaties en accreditaties, van strategische werkgroepen en natuurlijk ook met studenten 
en met bestuursleden van de vereniging van gepensioneerden. Tijdens deze bijeenkomsten 
was er de mogelijkheid om te observeren hoe de verschillende deelnemers reageerden en 
participeerden.

Daarnaast waren er individuele gesprekken met medewerkers, waaronder vele promovendi 
en studenten. Inherent aan de functie waren de bilaterale gesprekken met de voorzitter en 
de vicevoorzitter van de Raad van Toezicht en de voorzitter en de ambtelijk secretaris van de 
medezeggenschapsraad.

Uiteraard werden ook vele individuele gesprekken gevoerd met externen, zoals met bewinds- 
personen, politici, lokale en provinciale bestuurders, vertegenwoordigers van de media en 
koepelorganisaties, ondernemers, werkveldvertegenwoordigers, ambtenaren en collega-
bestuurders.

Extern waren er de vergaderingen van de HBO-Raad en van de daarmee gelieerde werkgroe-
pen.

Daarnaast worden onder meer genoemd de overlegsituaties met het departement, het be-
stuur van de NVAO, de Stichting Kennisontwikkeling, Deltaplan Techniek, de Vangnetcommis-
sie, ‘Pieken in de delta’ en de inspectie.

In deze veertien jaar zijn meer dan honderd vergaderingen van de HBO-Raad bijgewoond. Het 
aanwezig zijn op deze vergaderingen bood mij alle gelegenheid om het gebeuren goed waar 
te nemen, vanaf 2011 kreeg dat meer het karakter van directe en participerende observatie. 
De stemverhouding van de hogescholen in de HBO-Raad wordt bepaald op basis van het 
aantal studenten, zodat kleine hogescholen nauwelijks enig gewicht in de schaal kunnen 
leggen. Voeg dit bij het gegeven dat NHTV maar over twee sectoren – de economische en de 
technische – beschikt, dan is duidelijk dat de invloed maar beperkt is. Hierdoor ontstonden tijd 
en ruimte om de lichaamstaal, het mobiele telefoongedrag en de laatste jaren ook het gebruik 
van de Ipad van de aanwezigen goed in beeld te krijgen. Heftig waren de vergaderingen be-
treffende het ‘HBO-fraudedossier’, dat aanleiding gaf tot bestuurswisselingen in de HBO-Raad 
en bij de betrokken instellingen. Mede hierdoor was de omloopsnelheid van de deelnemers 
in sommige periodes bijzonder hoog. Naast een aantal voor NHTV relevante inhoudelijke 
onderwerpen, zoals het dossier Kort-HBO, was mijn rol beperkt tot het financieel geweten van 
de HBO-Raad. Het jaarverslag, de jaarrekening en de begroting waren de favoriete onderwer-
pen. Het aanwezig zijn op de bijeenkomsten gaf inzicht in de netwerken, de bilateraaltjes, de 
belangentegenstellingen, de kongsi’s, de pouvoir en de puissance van de leden, evenals van 
de onderlinge pikorde.
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De rondgang door HBO-land en de vele bezoeken aan allerlei instellingen en hogescholen 
gaven mij een goed beeld van de fysieke en culturele artefacten. Vele nieuwe en goed geëqui-
peerde schoolgebouwen met schitterende staf- en lesruimtes verrezen op tal van plaatsen. 
Het kunnen beschikken over een auto met chauffeur was voor bestuurders geen uitzondering 
meer. Schitterend en duur uitgevoerde brochures, strategische plannen en jaarverslagen za-
gen het licht. Hierdoor ontstond een grootse en indrukwekkende beeldvorming die niet altijd 
conform de kwalitatieve werkelijkheid van het onderwijs en het onderzoek bleek te zijn.

1.4 DE DATATRIANGULATIE VAN DE BRONNEN
1.4.1 Aanpak
Zoals gesteld in hoofdstuk 1.2.3 is datatriangulatie bij een case study een cruciaal principe. 
Vanuit meerdere bronnen en invalshoeken moet hetzelfde studieobject in ogenschouw wor-
den genomen.

De politiek-maatschappelijke context en de geschiedschrijving van het onderwijsbeleid in Ne-
derland zijn vastgelegd in verschillende standaardwerken. Hetzelfde geldt voor het beleid van 
verschillende kabinetten en van individuele bewindspersonen, zoals de premiers Beel, Drees, 
De Quay, Cals, De Jong, Biesheuvel, Den Uyl en Van Agt. Het onderwijsbeleid vormt in deze 
standaardwerken een deelfacet, maar de gehele beschrijving geeft een goed beeld van het 
politiek-maatschappelijk tijdsgewricht. Literatuurstudie heeft plaatsgevonden van alle wetten, 
nota’s en rapporten betreffende het onderwijsbeleid. Documenten uit verschillende archieven 
werden geanalyseerd. Bijna dertig interviews met externen werden gehouden om uit de eer-
ste hand informatie te verkrijgen. Zo is gesproken met enkele direct betrokkenen bij de opstel-
ling van de Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), bij de inrichting en 
uitvoering van de STC-operatie, bij de invoering van Kort-HBO en de Omkering Kapitaalsdienst 
Financiering (OKF). Aan ruim twintig personen werden per mail vragen voorgelegd. In enkele 
gevallen volgde een uitvoerige mailwisseling. Geprofiteerd kon worden van het gegeven dat 
één van de informanten een dienstverband kent van meer dan veertig jaar bij het Ministerie 
van OCenW. Dit is vooral van betekenis geweest bij het dossier Kort-HBO, waarbij ook de ken-
nis en de ervaring van een vertegenwoordiger van een adviesbureau konden worden benut.

NHTV Breda en de rechtsvoorgangers, NWIT en VAT, zijn in de periode vanaf begin jaren ´60 
tot 2013 nauwkeurig onder het vergrootglas gelegd en vanuit meerdere optieken bestudeerd. 
Een combinatie van ‘desk- en fieldresearch’ heeft plaatsgevonden. Zo werden voor de beschrij-
ving van de historiografie van NHTV (hoofdstuk 3 tot en met 7) tal van nota’s, notulen van be-
stuurs- en medezeggenschapsvergaderingen, brieven, rapporten en jaarverslagen van en over 
de instelling geanalyseerd. Uitspraken van de Geschillencommissie Medezeggenschap met 
betrekking tot de conflicten betreffende de positionering van Kort-HBO en het fusieproces 
met Ichthus en het interne archief dienaangaande werden systematisch bestudeerd. Vooral 
voor de geschiedschrijving van de Verkeersakademie Tilburg (zie hoofdstuk 3.3) werden meer-
dere externe archieven - Regionaal Archief Tilburg, het Archief van de Universiteit van Tilburg, 
het Nationaal Archief en het audiovisuele archief ‘Beel en Geluid‘ in Hilversum - geraadpleegd. 
Krantenartikelen en jubileumboekjes zijn bestudeerd. Gesteld kan worden dat met betrekking 
tot de geschiedschrijving van de instelling ‘kruisvalidering’ heeft plaatsgevonden. Met zestien 
(oud)medewerkers met uiteenlopende functies zijn vraaggesprekken gevoerd om hun verhaal 
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en visie op het gebeuren te vernemen en vast te leggen. Sommige onderwerpen werden 
opnieuw aan hen voorgelegd om de exacte informatie te verkrijgen en ervoor te zorgen dat 
werd bevestigd, wat anderen hadden verteld. Tevens kon dan worden besproken of verkregen 
informatie uit diverse documenten juist was. Aan meer dan twintig (oud)personeelsleden 
werden per mail vragen voorgelegd. In vele gevallen werden aanvullende mails gestuurd om 
de antwoorden helder te krijgen en te verifiëren of verstrekte informatie van anderen juist 
was. Vanaf eind 1998 tot najaar 2012 werd door mij de functie van voorzitter van het College 
van Bestuur bij de instelling vervuld en werden zaken vanuit eigen observatie waargenomen. 
Zie het gestelde hierover in paragraaf 1.3.2 Directe en participerende observatie. Het gereali-
seerde gebouw aan de Hopmansstraat in Breda en het verbouwde pand aan de Sibeliuslaan 
in diezelfde gemeente zijn fysieke en door de aanwezige kunst ook culturele artefacten die 
waargenomen konden worden. Van de officiële opening van het gebouw Hopmansstraat op 
17 januari 1995 zijn nog vele foto’s, uitnodigingen en brochures aanwezig. Opgestelde teksten 
over de geschiedenis van de hogeschool zijn uiteindelijk aan (oud)medewerkers, die er direct 
bij betrokken waren en aan de voormalige fusiepartner van NHTV, ter verificatie aangeboden.

1.4.2 Participerende en correctieve datatriangulatie
Naast het gestelde in paragraaf 1.4.1 is ook van het aanbod van diverse collega’s om concept-
teksten te bestuderen en van op- en aanmerkingen te voorzien, gebruik gemaakt, waarbij 
uitdrukkelijk gevraagd werd om op mijn eigen rol te reflecteren. Een van de oud-collega’s, 
die werkzaam was bij de HBO-Raad ten tijde van de STC-operatie en van 1987 tot 2013 
bestuursfuncties vervulde bij hogescholen, is bereid geweest om alle paragrafen over het 
HBO-onderwijsbeleid (3.1, 4.1, 5.1, 6.1 en 7.1) nauwgezet door te nemen en van commentaar 
te voorzien. Een andere oud-collega met een lange ervaring als vakbondsbestuurder, secre-
taris van de HBO-Raad, inspecteur en bestuurder van een hogeschool bestudeerde meerdere 
paragrafen. Deze werden ook door een derde oud-collega, eveneens met een lange ervaring 
als bestuurder in het HBO onder de loep genomen. Een oud-collega voorzitter van een ROC 
heeft de integrale tekst becommentarieerd en een beperkt aantal hoofdstukken een tweede 
keer gereviseerd. De twee bijzondere onderwerpen in hoofdstuk 2 - het binaire stelsel en de 
ontwikkeling tot kennisinstelling - werden voorgelegd aan een oud-medewerker van OCenW, 
die ook eigen (doctoraal)onderzoeken heeft gedaan, welke uitgemond zijn in publicaties. Deze 
gedeeltes zijn ook onder de loep genomen door een oud lector in het HBO. De voormalige 
vicevoorzitter van de Raad van Toezicht van NHTV heeft als methodoloog zich over het hoofd-
stuk 1 ontfermd. Dit mee- en tegenlezen door deze oud-bestuurders typeer ik als participe-
rende en correctieve datatriangulatie. “They also help triangulate the researcher’s observations 
and interpretations” (Stake, 1995, p. 115). Hieronder wordt daar op terug gekomen.

1.5 DE EIGEN ROL EN HET POSITIONEREN DAARVAN
Boeije (2014, p. 31) geeft aan dat bij kwalitatief onderzoek het gewenst is om helder te zijn 
over eigen betekenissen en ervaringen en kritisch te reflecteren op ingenomen standpunten. 
Daarom schenk ik nu aandacht aan mijn eigen rol. Door ruim veertig dienstjaren is voldoende 
ervaring en een bron van kennis over het onderwijs in de periode 1972-2013 ontstaan. Door 
de bekendheid met de financiële problematiek in het onderwijs volgde eind 1998 de benoe-
ming tot voorzitter van het College van Bestuur van NHTV Breda. Bij meerdere scholen voor 
voortgezet onderwijs werd de functie van penningmeester vervuld. Door de functies bij het 
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ROC ‘OnderwijsGroep Haaglanden’ (thans ROC Mondriaan) en de voorlopers daarvan kon 
vanaf 1985 het metier, in wisselwerking met de steeds verder terugtredende overheid, van 
bestuurder worden geleerd. Omdat de rol en de invloed van de overheid allengs veranderden, 
was het mogelijk om in die periode van ruim tien jaar als (adjunct)directeur geleidelijk aan te 
transformeren van directeur naar lid van de centrale directie en vervolgens naar bestuurder.

De eigen rol in verschillende situaties als participerende observant en de potentiële vermen-
ging van rollen die daardoor kan ontstaan, was de reden om aan collega-bestuurders in het 
HBO te vragen te reflecteren op die rol en onderdelen van deze studie uiterst kritisch te lezen 
en van commentaar te voorzien. Dit verzoek is ook gedaan aan de medebestuurder bij NHTV 
en aan enkele andere hoofdrolspelers. Het betrof steeds alle relevante tekstgedeeltes. Dit kan 
in zekere mate worden getypeerd als investigator triangulation, omdat “we have other resear-
chers take a look at the same scene or phenomenon” (Stake, 1995).

Daarom is herkenbaar, hoewel in een andere rol, de afweging die in het boek ‘Met Open Vizier’ 
(Stevens, 2012, p. 30 - 31) wordt gemaakt. Daarin stelt de auteur “Ik beschrijf de werkelijkheid 
van deze organisaties en verleen er betekenis aan vanuit de kennis en ervaring van het heden. 
In de loop der tijd hebben zich de beelden van betrokkenen, hun verhalen en ook voor mij als 
onderzoeker gevormd. Ze zijn ook ongetwijfeld enigszins vervormd of bijgesteld ten opzichte 
van de toenmalige daadwerkelijke situatie. In mijn rol als onderzoeker probeer ik de beschre-
ven werkelijkheid te duiden, wetend en beseffend dat ik in de rol van auditor of in de rol van 
begeleider van de audits zelf een wezenlijke rol heb gespeeld en invloed heb gehad”. Ver-
volgens refereert Stevens aan het boek ‘Laboratory Life’ (Latour/Woolgar, 1986). Deze auteurs 
stellen op bladzijde 44 en 45 van hun boek “In practice, observers steer a middle path between 
the two extreme roles of total newcomer (un unattainable ideal) and that of complete par-
ticipant (who in going native is unable to usefully communicate to his community of fellow 
observers). His problem is to select a principle of organisation which enables him to provide 
an account of the laboratory sufficiently distinct from those given by scientists themselves and 
yet of sufficient interest to both scientists and readers not familiar with biology”. Zij introduce-
ren daarom het begrip ‘inschrijven’, dat een adequatere typering is dan beschrijven. Met Ste-
vens (2012) zeg ik, dat “Ik namelijk geprobeerd heb om de werkelijkheid achteraf te reconstru-
eren, om er een verhaal en logica in aan te brengen. Daarin zijn persoonlijke keuzes gemaakt”. 
”De combinatie van observeren, participeren, analyseren en reflecteren leidt overigens nooit 
tot beschrijven, maar altijd tot inschrijven (Latour & Woolgar 1986), tot interpreteren. Beschrij-
ven en interpreteren gaan altijd hand in hand, zijn onafscheidelijk” (Ruijter de, 2014, p. 5).

1.6 TUSSENBALANS
Door als vraagstelling ‘het bestuurlijk optreden’ te kiezen met daarbij de connotatie over deze 
kernfactor in hoofdstuk 1.1.2 en door in ruime mate in allerlei fases van het onderzoek, vanuit 
meerdere bronnen en vanuit verschillende invalshoeken, data-verzameling en analyse te laten 
plaatsvinden, is mijn eigen rol bij de analyses en interpretaties zo veel mogelijk geneutrali-
seerd. Daarbij komt dat in diverse stadia concepten en conclusies, om deze te objectiveren, 
aan kritische en deskundige meelezers zijn voorgelegd. Hiertoe behoorden zowel personen 
vanuit NHTV en HBO die mij bekend waren, maar ook personen met wie tot aan het schrijven 
van dit proefschrift geen enkele binding was. Meerdere daarvan waren gepromoveerd en in 
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een aantal gevallen vervulden zij een lectoraat of professoraat. Aanvullende en onbekende 
documenten, soms uit privéverzameling, werden aangereikt om daardoor ook andere kanten 
van onderwerpen te kunnen belichten. Hierdoor zijn voldoende waarborgen verkregen om de 
tekst te ontdoen van passages met een (te) persoonlijke interpretatie.

Mijn ruim veertigjarige onderwijservaring in verschillende functies en bij diverse instellingen 
heeft het mogelijk gemaakt om in de rol van onderzoeker een totaalbeeld te vormen van in 
het bijzonder het beroepsonderwijs in de onderhavige periode. Hierdoor was het mogelijk om 
zaken in het juiste perspectief te plaatsen en op enige afstand over onderwerpen te reflecte-
ren en uitspraken te doen.
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HOOFDSTUK 2

De politiek-
maatschappelijke 
context van het HBO

DE POLITIEK-MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT VAN HET HBO
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DE POLITIEK-MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT VAN HET HBO

2.1 INLEIDING
Dit tweede hoofdstuk is bedoeld als algemeen kader, om het in latere hoofdstukken uiteen-
gezette onderwijsbeleid en het bestuurlijk optreden binnen het HBO in het algemeen en bij 
NHTV specifiek, goed in de tijd te kunnen plaatsen. De tweede paragraaf beschrijft, aan de 
hand van een indeling in vier fases, in grote lijnen de politiek-maatschappelijke context en het 
daarin ingebedde onderwijsbeleid. In paragraaf 3 en 4 worden twee onderwerpen behan-
deld, welke relevant zijn voor het HBO en speciaal voor NHTV. Aan de hand van deze twee 
onderwerpen, het binaire stelsel en de transitie van onderwijs- naar kennisinstelling, wordt 
geadstrueerd, dat het bestuurlijk optreden mee moet laveren als gevolg van het steeds wis-
selende overheidsbeleid, wellicht ook te duiden als het moeten meebewegen met politieke 
stokpaardjes.

In het bijzonder wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen vanaf midden jaren ’60 van de vorige 
eeuw tot en met de periode van staatssecretaris Zijlstra in het kabinet Rutte I (2012). Indien 
relevant wordt een doorkijk gegeven tot en met 2014.

Bewust is gekozen voor de aanduiding ‘politiek-maatschappelijke context’. Hierin worden 
achtergronden en gegevens behandeld vanuit diverse invalshoeken en betekenissen. Soms 
betreft het eerder kenmerken en feiten over de overheid en/of de politiek, dan weer wordt ge-
refereerd aan ontwikkelingen in het onderwijsstelsel of het onderwijsbestel (1). Het criterium 
is steeds geweest de relevantie voor het HBO en voor NHTV in het bijzonder. Het doel van dit 
hoofdstuk is om de latere gedeeltes over het HBO en over NHTV en de rechtsvoorgangers 
in de tijd te kunnen plaatsen en daardoor de wisselwerking tussen bestuurlijk optreden en 
overheidsbeleid goed te kunnen duiden. “Neither the life of an individual nor the history of a 
society can be understood without understanding both” (Mills, 2000, p. 5).

Gestart wordt in het begin van de 20ste eeuw om een verantwoord beeld te kunnen geven 
van het kader, waarin de historiografie van NHTV en de voorgangers moet worden geplaatst. 
Vervolgd wordt met allerlei ontwikkelingen in de politiek en in de maatschappij vanaf de jaren 
’60 van de vorige eeuw tot 2013, die direct en/of indirect van invloed zijn geweest op het 
onderwijsbestel. Zonder volledig te zijn, kan genoemd worden de beweging in de politiek van 
maakbaarheid naar marktwerking en ondernemerschap. Kort wordt geschetst de ontwikke-
ling, die optrad in het overheidsbeleid. Eerst werden beheersregels en –maatregelen vooraf 
opgelegd, terwijl later juist inhoudelijke verantwoording achteraf moest geschieden door de 
instellingen zelf. In bestuurlijk opzicht maakte centrale sturing door de overheid plaats voor 
decentrale besluitvorming door de schoolbesturen. “Niet langer modificering en codificering 
door de overheid, maar versterking van de instellingsautonomie” (McDaniel, 1985, p. 118). In 
de economie waren er periodes van laag- en hoogconjunctuur. Bezuinigingen en mogelijk-
heden voor extra investeringen wisselden elkaar hierdoor af. Mede door de afname van de 
invloed van de zuilen werden de koepelorganisaties naar denominatie of richting ingeruild 
voor sectororganisaties, zoals de Vereniging Hogescholen. De rol van de onderwijsvakbonden 
nam af, terwijl deze van bijvoorbeeld de sociale partners en van internationale organisaties 
juist toenam. De scholen kregen een grotere beleidsvrijheid om binnen de door de overheid 
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vastgestelde beleidskaders eigen keuzes te maken. De inspectie van het onderwijs kreeg een 
andere rol en in het hoger onderwijs deden de NVAO (Nederlands-Vlaamse Accreditatieorga-
nisatie), de CDHO (Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs) en de Reviewcommissie hun 
intrede. Centrale examinering en toetsing kwamen hoog op de politieke agenda te staan en 
allerlei governance codes zagen het licht. Afhankelijk van de kleur van de kabinetten bewogen 
ook de rol en de invloed van de bewindslieden, van het maatschappelijk middenveld en van 
de Colleges van Bestuur van de instellingen mee.

Met een variant op Lenssen (2011) kan de grote lijn in de ontwikkeling van het beleid met 
betrekking tot het HBO als volgt worden gekwalificeerd. In de jaren ‘20 domineerden de 
utilitair-economische opvattingen. In de jaren ‘60 lagen de doelstellingen op het terrein van 
emancipatie, persoonlijke ontplooiing en op het bevorderen van maatschappelijke gelijkheid. 
In de jaren ’80 werd het HBO als andersoortige sector gepositioneerd, maar nu wel behorend 
tot het hoger onderwijs. In die jaren stond beleid, bestuur en positionering van het HBO cen-
traal. Het HBO als sector moest zich gereedmaken voor de ‘grote sprong voorwaarts’. Er bestaat 
een relatie tussen de terugtredende overheid en het proces van schaalvergroting, deregule-
ring en autonomie en de ontwikkeling van onderwijsinstelling naar kennisinstelling, zoals zich 
ging voltrekken midden jaren ’80. Hier waren vooral economische doelstellingen van belang, 
enerzijds bezuinigingen en beheersbaarheid, anderzijds de internationale positionering van 
Nederland als kennisland met een sterke economie.

Ofschoon voor bespreking van de context meerdere indelingen in tijdvakken mogelijk zijn, is 
bewust gekozen om voor de periode vanaf de jaren ’20 van de vorige eeuw tot 2013 zoveel 
mogelijk aan te sluiten bij de periodisering, welke door de toenmalige voorzitter van de On-
derwijsraad is gehanteerd. Van Wieringen gebruikte onderstaande tijdsfasering in zijn lezing bij 
de opening van het studiejaar van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen op 26 augustus 
2010. Deze periodisering is specifiek gebaseerd op directe en zichtbare ontwikkelingen in het 
HBO en sluit daardoor aan bij de verschillende fases in de geschiedenis van NHTV en de voor-
lopers VAT en NWIT, zoals deze later worden beschreven. Min of meer dezelfde ijkmomenten 
zijn door hem gekozen, namelijk:

• Fase 1: Begin 20ste eeuw tot aan de Wet Voortgezet Onderwijs (de Mammoetwet) 
1963/1968;

• Fase 2: 1963/1968 - 1985 (STC-operatie en wet HBO);
• Fase 3: 1985 - 2010: branding sector = hogescholen = opleiding;
• Fase 4: 2010 en verder (2013).

Deze indeling in fases is voor het HBO en NHTV goed bruikbaar en niet gebaseerd op inci-
dentele kabinetsperiodes, waarin soms wel beleid werd geformuleerd, maar dat door allerlei 
omstandigheden niet kon worden gerealiseerd. Uiteraard wordt onderkend, dat elke indeling 
in de tijd arbitrair is en dat allerlei ontwikkelingen zich niet in een keurslijf laten drukken. Het 
is onvermijdelijk dat sommige beleidskeuzes over de gekozen tijdsfase heengaan en zich over 
een andere, soms langere dan weer kortere periode uitstrekken. Elke fase wordt afgesloten 
met een korte karakterisering. In de aanhef daarvan is elke fase van een eigen titel voorzien, 
gerelateerd aan het HBO, waardoor in één keer een beeld ontstaat van de belangrijkste ont-
wikkelingen. Afgesloten wordt met een eind karakterisering van de vier fases.
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2.2 DE VIER FASES
Fase 1:  BegIn 20ste eeuw tot aan de wet voortgezet onderwIJs (de 

MaMMoetwet) 1963/1968

Eerder in dit hoofdstuk werd vermeld, dat in de jaren ’20 van de vorige eeuw de utilitair-eco-
nomische opvattingen domineerden. Meerdere hogescholen kennen een voorgeschiedenis 
van een of meer van hun huidige opleidingen die zelfs teruggaat tot in de 18de en 19de eeuw. 
Volgens de Hogescholenstamboom van OCenW (2013) dateert de Haagsche Kookschool uit 
1888. Van de Hogere Zeevaartschool ‘Willem Barentsz’ te West-Terschelling ligt het begin als 
gemeentelijke instelling in 1875. De Koninklijke Academie te Den Haag werd op 29 september 
1682 opgericht als Haagsche Teeken-Academie en werd in 1957 koninklijk. Op 1 oktober 2012 
herdacht de Hogeschool Avans met de hoofdvestiging Tilburg het tweehonderdjarig bestaan 
(Creyghton, 2012). Een voorloper van de Hogeschool Leiden, de R. K. Pedagogische Academie 
‘Mariahoeve‘ in Den Haag, vierde in 1977 het honderdjarig bestaan (Gordijn, 1977). De ge-
schiedenis van de Huishoudschool ‘Laan van Meerdervoort’ eveneens in de Residentie, thans 
onderdeel van de Haagse Hogeschool, begint in 1888 (Bilkes, 2012). Oprichting en bekostiging 
vonden plaats door het particulier initiatief, het bedrijfsleven of door instanties als ‘De Maat-
schappij tot Nut van ’t Algemeen’ (Van Bemmel, 2014, p. 3).

“De Pacificatie van 1917 maakte een einde aan die Schoolstrijd. Vanaf dat jaar komt ook het 
bijzonder onderwijs voor bekostiging uit de algemene middelen in aanmerking” (Bronneman, 
2011a, p. 19). Daarvoor werd het bijzonder onderwijs betaald uit subsidies van verenigingen, 
schoolgelden, vrijwillige bijdragen en kerkcollectes (Fasseur, 2014, p. 26). ”Standsonderwijs was 
toen nog gebruikelijk en daarmee was ook rekening gehouden bij de bouw van de school: 
de hoofdingang was voor kinderen van de burgerij, de rechteringang voor de ’2de burgerij’ 
en de linkerpoort was voor de arme kinderen” (Meijer, 2014, p. 22). Voor het beroepsonderwijs 
betekende de Pacificatie, dat opleidingen en instellingen, die oorspronkelijk door particulieren 
en/of het bedrijfsleven werden gefinancierd, nu onder de financiële gelijkstelling vielen. Wel 
kwam nog in de eerste jaren een derde van de financiering van de gemeente waar de school 
gevestigd was, en van andere lichamen en particulieren (Nijverheidsonderwijswet, artikel 25). 
Nu ontstond ook de behoefte aan een Ministerie van Onderwijs, dat in 1918 werd opgericht. 
Zowel van de zijde van de regering als van de kant van het onderwijsveld werd de noodzaak 
ingezien om een apart departement op te richten en het (onderwijs)beleid niet meer te laten 
ressorteren onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Door de gelijkstelling van de be-
kostiging was juist op het financiële vlak behoefte ontstaan aan centrale wet- en regelgeving. 
“Voor het onderwijsveld, wiens stem doorklonk in het parlement, was het de noodzaak van 
hervormingen en integratie van de verschillende delen van het onderwijs die om een ge-
richte, deskundige en coördinerende aanpak vroeg” (Knippenberg & Van der Ham, 1993, p. 59). 
In 1919 installeerde de minister de Onderwijsraad. Artikel 4 van de wet op de Onderwijsraad 
van 21 februari 1919 bepaalde de taken: “Het advies geven aan de Minister omtrent vraag-
stukken van algemene strekking op het gebied van het aan de zorg van diens Departement 
toevertrouwd onderwijs” (Onderwijsraad, 2004a, p. 27). De installatie vond plaats in het kader 
van de Pacificatie. De Onderwijsraad werd geacht te bewaken, dat het bijzonder onderwijs 
voldeed aan de eisen van deugdelijkheid. Aan de andere kant moest de Raad de vrijheid van 
het bijzonder onderwijs beschermen in de keuze van leermiddelen en in de aanstelling van 
onderwijzers.
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In 1919 werd de Wet op het Nijverheidsonderwijs van kracht. Daarvoor bestond geen gene-
rieke wettelijke regeling voor het beroepsonderwijs. Het initiatief moest liggen bij de bedrijven 
en in de werkplaatsen, of bij instanties als ‘De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’. In deze 
wet werd gestreefd naar een integratie van beroeps- en algemene vorming en werd een 
onderscheid gemaakt tussen lager en middelbaar nijverheidsonderwijs. Zeker in de periode na 
de Tweede Wereldoorlog, in het kader van de wederopbouw van ons land, werd de noodzaak 
en het nut van goed nijverheidsonderwijs voor de groei en bloei van de economie door de 
overheid onderkend. Deze ging zich nu actiever met het beroepsonderwijs bemoeien. “In 
de jaren van wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog vond een sterke uitbreiding plaats 
van het aantal scholen voor lager, uitgebreid en middelbaar beroepsonderwijs” (Bronneman, 
2011a, p. 22). Kort voor de Tweede Wereldoorlog was de UTS, de Uitgebreide Technische 
School ontstaan, teneinde de aansluiting tussen het lager en het middelbaar technisch 
onderwijs te verbeteren. Er was vooral grote behoefte aan technisch geschoold personeel (de 
geschiedenis blijkt zich later te herhalen!).

Industrialisatie werd in die jaren gezien als het middel om de welvaart in Nederland te laten 
toenemen. In 1951 presenteerde minister Rutten de Eerste Onderwijsnota met daarin een 
geleidelijke reorganisatie van het gehele onderwijs. “Basis voor zijn plannen was een indeling 
in kleuter-, basis-, voortgezet en wetenschappelijk onderwijs. Het hele systeem ging daarbij 
uit van een onderscheid tussen leerlingen met een praktische en met een theoretische intel-
ligentie” (Steen van der, 2004, p. 184 - 185). In de Tweede Onderwijsnota van 1955 werd gepleit 
voor een driedeling, namelijk lager, middelbaar en hoger beroepsonderwijs. “Invoering van het 
uitgebreid beroepsonderwijs leidde ertoe dat het niveau van het middelbaar beroepsonder-
wijs als het ware omhoog werd gestuwd. Dat resulteerde in 1957 in een naamsverandering: 
middelbaar beroepsonderwijs werd hoger beroepsonderwijs” (Bronneman, 2011a, p. 22).

De Nijverheidsonderwijswet is te beschouwen als een kaderwet en paste goed in het toen 
bestaande decentraal bestel. Kenmerkend voor deze periode was, dat de overheid het onder-
wijs niet gedetailleerd regelde (Jager de, 1994, p. 158). De wet was ingericht om tegemoet te 
komen aan de scholingsbehoefte van de lokale en regionale arbeidsmarkt. Dit kwam ook tot 
uiting in artikel 25 van de Nijverheidsonderwijswet. Dit impliceerde, dat “de gemeenteraad 
moest verklaren, dat de oprichting van de school nodig werd geacht, nadat de betrokken or-
ganisaties van patroons en werklieden waren gehoord. Daarna moest de Kroon, de Onderwijs-
raad gehoord, na overweging enerzijds van de behoefte aan de school en anderzijds door in 
ogenschouw nemend de verhoging van de rijksuitgaven, de oprichting en de instandhouding 
goedkeuren” (Idenburg, 1964, p. 267). Hier wordt de basis gelegd voor de huidige macrodoel-
matigheidsprocedure.

Bronneman (2011a, p. 22) typeert het beleid in de periode 1920-1960 als volgt: “Het overheids-
beleid was in deze periode dan ook sterk centralistisch, allocatief (verdelen van middelen over 
scholen) en overwegend juridisch van karakter”. Leune (in Boekholt, 2002, p. 20 - 21) typeert 
de periode vanaf 1917 tot 1945 als volgt: “Naast en deels tegenover een in beginsel volledige 
vrijheid van richting ontstond een nadrukkelijk door deugdelijkheidseisen begrensde vrijheid 
van inrichting, evenals een niet onbetekenende restrictieve vrijheid van stichting. Zo kon het 
Nederlandse schoolwezen zich enerzijds ontwikkelen tot een centraal geregisseerd systeem 
en anderzijds tot een stelsel van onderwijsinstellingen met een betekenisvolle hoge mate van 
autonomie op het normatieve vlak. Scholen mochten vrij zijn in gebondenheid”.
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Dit brengt mij tot onderstaande karakterisering van deze fase: 
Fase 1: Begin 20ste eeuw tot 1963/1968: erkenning door de overheid van het nut en de nood-
zaak van het beroepsonderwijs. 
Te markeren punten: De Pacificatie uit 1917, wetgeving en de utilitair-economische relevantie, 
evenals het tot stand komen van de Nijverheidsonderwijswet in 1919 en de verbetering van 
de bekostiging van het beroepsonderwijs. 
In verband met de economische ontwikkeling van Nederland ontstond het uitgebreid tech-
nisch onderwijs, dat later gepositioneerd werd als MTS. In 1957 werd het middelbaar beroeps-
onderwijs hoger beroepsonderwijs. 
Het overheidsbeleid was centralistisch met op het normatieve vlak een hoge mate van auto-
nomie, daarnaast allocatief - verdeling van de schaarse middelen - en juridisch.

Fase 2: 1963/1968 - 1985

Hieronder wordt in deze periode aan vier onderwerpen aandacht besteed. Dit betreft de 
politiek-maatschappelijke context welke heeft geleid tot de Mammoetwet (1963/1968) en in 
het verlengde daarvan tot de Wet HBO (1986). Vervolgd wordt met de ‘maakbaarheidsperiode’ 
(1973-1977) van Van Kemenade. Afgesloten wordt met de achtergronden van de fusieopera-
tie in het kader van de STC-nota (1983) van Deetman. De twee genoemde jaartallen achter 
de Mammoetwet hebben betrekking op de datum van aanvaarding door het parlement en 
de inwerkingtreding van de wet. In de tussenliggende vijf jaar vonden allerlei experimenten 
plaats en overleg met het onderwijsveld (de Lochemse conferenties). Pas in 1967 behandelde 
staatssecretaris Grosheide (1963-1971) de ontwerp-Overgangswet Voortgezet Onderwijs. Deze 
wet was noodzakelijk om de Mammoetwet per 1 augustus 1968 te kunnen invoeren (Heiden 
van der & Kessel van, 2010, p. 457).

Inleiding
Na de Tweede Wereldoorlog kwam de verwachte doorbraak in het politieke bestel niet tot 
stand. De oude zuilenstructuur van katholieken, socialisten, protestanten en liberalen bleef 
bestaan. Tot 1959 was er een zogenaamde rooms-rode coalitie met kabinetten op brede basis. 
“De relatie tussen KVP en PvdA kan men karakteriseren als een verstandshuwelijk met het 
doel zo veel mogelijk in eendracht en harmonie aan wederopbouw en herstel van het land 
te werken. Maar tegelijkertijd bleven KVP en PvdA rivalen” (Meijer, 2014, p. 236). In de periode 
van 1959-1963 vormden de confessionelen samen met de liberalen de regering (regeren 
zonder rood). Een samenwerking die in wezen werd voortgezet tot het aantreden van het 
kabinet Den Uyl met nog wel een korte onderbreking in de periode 1965-1966 (het kabinet 
Cals). Tijdens het kabinet Den Uyl van 1973-1977 verscheen de discussienota ‘Contouren van 
een toekomstig onderwijsbestel’ van Van Kemenade. Na meerdere kabinetten onder leiding 
van Van Agt startte eind 1982 de periode Lubbers I + II (CDA/VVD) en III (CDA/PvdA). Deetman 
was in de eerste twee kabinetten de bewindspersoon op het ministerie van Onderwijs, die het 
schaalvergrotingsproces (STC) in het HBO in werking stelde.

Leune (in Boekholt, 2002, p. 21) onderscheidt een derde periode in onze nationale onderwijs-
politiek en laat deze beginnen direct na afloop van de Tweede Wereldoorlog en eindigen rond 
1995. Hij karakteriseert dit tijdvak als centraal-sturend. “De verantwoordelijkheid van de rijks-
overheid overstijgt in dit tijdvak in aanzienlijke mate de loutere rol van financier (…..). Er is een 
toenemende bemoeienis met de structuur en de deugdelijkheid van het onderwijs. Veel ver-
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nieuwingsplannen (….) zien het licht. Als gevolg van wisselingen in de politieke samenstelling 
van kabinetten, ontstaan er, vooral in het laatste kwart van de 20ste eeuw, pendelbewegingen 
in het denken over de wenselijke beleidskoers”. Het is een onrustige en gespannen periode.

De Mammoetwet en de Wet op het Hoger Beroepsonderwijs (2)
Het levenswerk van Cals was de Mammoetwet van 14 februari 1963. Klompé, die de zieke Cals 
in de periode van november 1961 tot februari 1962 als minister ad interim verving, heeft niet 
aan het ontwerp van de Mammoetwet gewerkt. Dat “’zou te pretentieus en niet verantwoord 
zijn geweest’”(Mostert, 2011, p. 300). Wel wordt gemeld, dat “Klompé in staat bleek aanvallen 
op de Mammoetwet meer dan adequaat te pareren” (Horst van der, 2007, p. 272). Knippenberg 
& Van der Ham, 1993, p. 443) geven aan dat de naam Mammoetwet als aanduiding voor de 
Wet Voortgezet Onderwijs (WVO) afkomstig was van ARP-onderwijsspecialist Roosjen die tot 
de aanbeveling kwam: “Laat die mammouth maar in het sprookjesleven voortbestaan”. De 
term ‘mammoet’ had geen betrekking op de omvang van de wet (slechts 17 artikelen), maar 
op het enorme onderwijsterrein dat werd geregeld, namelijk al het onderwijs tussen lagere 
school en wetenschappelijk onderwijs. De invulling van de Mammoetwet zou geschieden 
door middel van algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) (Brouwer & Ramakers, 2007, p. 
329).

De redenen voor de totstandkoming van de Mammoetwet worden door Van ’t Riet (2013, p. 
46) als volgt verwoord: “Het onderwijsstelsel, dat nog stamde uit de 19de en begin 20ste eeuw, 
kon niet ongewijzigd blijven en de economische omstandigheden noodzaakten de overheid 
het onderwijsbestel aan te passen. In dat proces veranderde ook de aard van de onderwijswet-
geving. Niet alleen financieel-economische, maar ook onderwijskundige en maatschappelijke 
overwegingen vonden hun weg naar deze wet. De Mammoetwet veranderde het onder-
wijsstelsel ingrijpend met de bedoeling het standenonderwijs te doorbreken en de sociale 
ongelijkheid te verminderen. Daartoe werd een samenhangend onderwijsstelsel noodzakelijk 
geacht”.

Bronneman (2011a, p. 23) geeft de volgende achtergronden. “Externe democratisering van 
het onderwijs en het wegnemen van ongelijkheid in onderwijskansen van jongeren werden 
belangrijke doelstellingen van het overheidsbeleid, dat in die jaren toch al in het teken stond 
van een sterk geloof in de maakbaarheid van de samenleving”. Specifiek met betrekking tot de 
Mammoetwet vermeldt zij: “Om de externe democratisering van het onderwijs te bevorderen 
werd de brugklas ingevoerd. De leerling hoefde pas na de brugklas voor een definitieve op-
leiding te kiezen. Daardoor werd het voor leerlingen mogelijk door te stromen van mavo naar 
havo en van havo naar vwo”.

Idenburg ( 1964, p. 426 - 432) memoreert de invoering van twee nieuwe vakken in het LBO, 
MAVO, HAVO en VWO, namelijk handvaardigheid en maatschappijleer. Dit laatste vak beoogde 
de leerlingen enige kennis en inzicht bij te brengen van menselijke en groepsverhoudingen. 
Ook werden nog studielessen in de brugklas ingevoerd om de leerlingen de noodzakelijk 
geachte vaardigheden en houding bij te brengen. Over datzelfde brugjaar meldt Idenburg, 
dat alle leerlingen na het basisonderwijs hierin zonder onderscheid worden opgenomen, 
en dat dit jaar een werkelijk determinerende functie heeft, waarin de keuze voor de verdere 
opleiding zal vallen. Ook noemt Idenburg, dat de wet zorgt voor doorstromingsmogelijkheden 
van de ene school naar de andere. “‘De doodlopende straten’ in het schoolwezen, waartegen 
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vaak bezwaar is gemaakt, zijn verdwenen“ (Idenburg, 1964, p. 429). De doorstroming kan zich 
voltrekken binnen het algemeen voortgezet onderwijs. Zo werden de eerste leerkringen van 
de kweekscholen in 1968 door de Mammoetwet omgezet in zogenaamde HAVO-toppen, be-
stemd voor leerlingen met een MAVO-diploma. Een tweede vorm van doorstroming was van 
algemeen voortgezet onderwijs naar beroepsonderwijs, bijvoorbeeld van MAVO naar MBO en 
van HAVO naar HBO. De laatste mogelijkheid was om binnen het beroepsonderwijs de weg te 
volgen van Lager via Middelbaar naar Hoger Beroepsonderwijs. Deze doorstromingsmogelijk-
heden boden een (vertraagde) corrigerende werking op de selectie in het basisonderwijs en 
de gekozen vervolgstap na het brugjaar. Deze mogelijkheden om langer door te leren, worden 
wel aangeduid als ‘onderwijsverheffing’ (WRR-rapport, nr. 90, 2013, p. 288). Ook moet vermeld 
worden, dat er voor de leerlingen mogelijkheden kwamen om een eigen vakkenpakket samen 
te stellen in de hogere leerjaren LBO, MAVO, HAVO en VWO. In zes of zeven vakken, waaronder 
in ieder geval Nederlands, werd dan centraal examen gedaan.

Typerend voor de behandeling van de Mammoetwet in de Ministerraad is de houding van 
de toenmalige minister-president. Op het terrein van het onderwijs waakte Dr. W. Drees tot in 
details voor oplopende uitgaven. “Drees’ strijd tegen zijn inziens onnodige verhogingen van de 
overheidsuitgaven culmineerde in een langdurig en scherp verzet tegen tal van aspecten van 
het wetsvoorstel van de Mammoetwet, dat aan het einde van zijn laatste kabinet de minister-
raad bereikte. Hij verdiepte zich daarin tot de kleinste details. Onder gespannen toezien van de 
andere ministers onderwierp Drees gedurende drie achtereenvolgende kabinetszittingen de 
volledig in het wetsontwerp geverseerde en bij uitstek intelligente minister van Onderwijs Cals 
op tal van punten – met name ook in het licht van de te verwachten financiële consequen-
ties – tot concessies voordat hij akkoord ging met het indienen van het wetsontwerp bij de 
Tweede Kamer” (Daalder, 2014, p. 135). Niet alleen binnen het kabinet, maar ook in de Tweede 
Kamer was een zeer lang onderhandelingstraject nodig, voordat de wet werd aanvaard. Het 
gevoerde debat werd steeds gedetailleerder en technischer. De toenmalige Tweede Kamer-
voorzitter maakte tijdens de vergadering van 27 juni 1962 melding van het voorstel om de 
naam te vervangen door schildpadwet. De omkering van de naam Cals bracht anderen tot de 
naam slakkenwet (Steen van der, 2004, p. 276). Anekdotisch is het gegeven, dat minister Cals 
later een feest gaf voor zijn ambtenaren, nadat de begroting van het departement de hoogste 
was van alle ministeries. Op dat moment was Dr. W. Drees echter al afgetreden.

Het is hier niet de bedoeling om alle voor- en nadelen van de Mammoetwet te bespreken. 
Van belang is om vast te stellen dat in die tijd de politiek-maatschappelijke context eerst nog 
niet rijp was om te komen tot een samenhangend onderwijsstelsel. Er bestond geen draagvlak 
om de grote verscheidenheid aan wetgeving te harmoniseren. Dit voort uit de zuilenstruc-
tuur, welke in het onderwijs sterk manifest bleef. De VVD en de toenmalige communistische 
partij – de CPN – waren onverkort tegen. Volgens de communisten was door verwatering van 
het gymnasium dat niet meer aantrekkelijk voor de kinderen van de arbeiders en de VVD wilde 
het behoud van de HBS en het traditionele gymnasium. Het levensbeschouwelijke onderwijs 
had groot wantrouwen tegen de staatsbemoeienis en organiseerde massale protestbetogin-
gen (Horst van der, 2007, p. 272 – 273). Bij de stemming over de Mammoetwet in de Tweede 
Kamer en in de Eerste Kamer stemden de protestantse partijen onderling verdeeld (Steen van 
der, 2004, p. 291). Dit leidde ertoe, dat staatssecretaris Grosheide (1963-1971) verantwoordelijk 
was voor de uitvoering van de wet, maar eerder als Kamerlid oppositie voerde tegen de Mam-
moetwet (Heiden van der & Kessel van, 2010, p. 455). Ook was er in ons land geen gemeen-
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schappelijke visie aanwezig op de inrichting van het onderwijsbestel. Dat betrof dus ook het 
Hoger Beroepsonderwijs.

De Mammoetwet was in meerdere opzichten een breuk met het verleden. Er kwam een einde 
aan een periode, waarin allerlei sectoren en schooltypen naast en door elkaar bestonden. Er 
waren tal van (tweede) kansen en mogelijkheden, waarin de leerlingen hun eigen weg kon-
den kiezen, ook in de avonduren. De Mammoetwet greep daar op in en bracht al die typen in 
een samenhangend stelsel samen. Een duidelijke verstatelijking van de inrichting met in het 
beroepsonderwijs een vergroting van de invloed door de overheid. “Evenmin het beroeps-
onderwijs ontsnapte niet aan de tendens tot rationalisering en systematisering onder de 
Mammoetwet” (Vijlder de, 1996, p. 118). Een vorm van ‘blauwdruk denken’, waarbij het format 
voorzag in opwaartse mobiliteit van de leerlingen.

Hieronder apart aandacht voor het meritocratisch principe van de WVO. Niet langer afkomst, 
sociale status, gender en religie zouden de schoolkeuze meer gaan bepalen. Tot na de Tweede 
Wereldoorlog was het bijvoorbeeld voor katholieken uit de lagere en middenklasse niet ge-
bruikelijk de universitaire route te volgen. Een aantal van hen koos voor een alternatieve weg 
om via de kweekschool voor onderwijzers/onderwijzeressen hogerop te komen. Soms volgde 
daarna een LO/MO-studie (3), die in enkele gevallen getrapt leidde naar de universitaire weg 
van het doctoraal en het doctoraat. Wellicht ligt in de (on)mogelijkheid om alle onderwijskan-
sen te benutten door sommige groepen katholieken één van de verklaringen voor het hoge 
aantal seminaristen in Nederland rond de Tweede Wereldoorlog. “Hollandia docet”, Nederland 
was toonaangevend in de missie ijver (Plas van der & Roes, 1973, p. 52), mede door het zeer 
hoge aantal geestelijken. In eigen land was nauwelijks plaats om alle priester en kloosterlin-
gen betekenisvol onder te brengen. In 1945 telde alleen al het kleinseminarie Hageveld 388 
studenten met een instroom in dat jaar van 134 leerlingen. Begin jaren ’50 had het grootse-
minarie Warmond 120 seminaristen ( Crijnen, 2014, p. 40 en 54). Het rapport ‘Naar een lerende 
economie’ (WRR-rapport, nr. 90, 2013, p. 258) vermeldt, dat het emancipatie-effect in de eerste 
helft van de vorige eeuw vooral verliep “via bekende verheffingsinstituten zoals de kweek-
school - de universiteit van de armen - en het seminarie”. “Vooral getalenteerde kinderen uit 
lagere sociale milieus kregen door het behalen van het kweekschooldiploma een kans om op 
de maatschappelijke ladder te stijgen” (Fasseur, 2014, p. 26). De Mammoetwet betekende niet 
alleen een einde aan het ‘standenonderwijs’ uit de tijd van Thorbecke, maar ook aan het ‘sekse-
onderscheid’. Zo hield het bestaan van de in 1863 ingestelde Middelbare Meisjesschool (MMS) 
op. De Onderwijsraad (1997, p. 18) geeft de volgende inhoud van het meritocratisch principe: 
“De verdeling van maatschappelijke en onderwijskansen wordt gekoppeld aan ‘verdienste‘, 
ofwel: in de maatschappij komen hogere salarissen en interessantere functies toe aan wie dat 
‘verdient’, en in het onderwijs geldt hetzelfde voor hogere schoolsoorten en langere leerrou-
tes”. Dit principe bepaalt dus, door de behaalde (leer)resultaten, welke leerlingen recht hebben 
op welk onderwijsaanbod. Hierbij doet zich wel het probleem voor op welke wijze de presta-
ties bewezen kunnen worden. Immers niet alle vakken worden in alle schooltypen aangebo-
den, zodat de leerling niet kan voldoen aan een integrale bewijslast. Door het mogelijk maken 
van doorstroming in de Mammoetwet werden daarom correctiemogelijkheden aangereikt, 
namelijk overstap, doorstroom, indirecte leerwegen en stapeling (Onderwijsraad, 1997, p. 23, 
voetnoot 18).
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In dit kader is het relevant, dat Lenssen (2011, p. 272) Van Dyck (Studies Onderwijsraad over 
de toegankelijkheid van het Nederlandse Onderwijs, 1997) citeert. “Van Dijck stelt dat de WVO 
het meritocratisch gedachtegoed op fundamentele en systematische wijze heeft ingebracht. 
Daarmee werd deze wet ook richtsnoer voor toegankelijkheidsbeleid. De wet onderkent ook 
het grote nadeel van selectie, namelijk het onterecht afsnijden van mogelijkheden, vandaar 
het principe van overstappen en doorstroming dat de wet introduceert”. Lenssen (2011, p. 
272) geeft ook de visie van Harbers, die de “Mammoetwet beschouwt als een beleidsmatige 
uitwerking van een meritocratisch visie op onderwijs. Het oude duale stelsel - apart onderwijs 
voor aparte standen - wordt vervangen door een hiërarchisch onderwijssysteem”.

Lenssen (2011, p. 385) typeert het Nederlandse onderwijsbestel als proto-meritocratisch. “Het 
voorziet onvoldoende in het creëren van gelijke kansen in geval van gelijke capaciteiten. Het is 
met name de combinatie van het generieke selectiemoment gebaseerd op leeftijd, de vroeg-
tijdigheid ervan en de aard van het, verregaand gedifferentieerde, onderwijssysteem van het 
voortgezet onderwijs die bijdraagt aan het onderpresteren van het onderwijs in dit opzicht”.  
Door de invoering van de verplichte eindtoets in 2015 voor alle leerlingen van groep 8 mogen 
de scholen voor voortgezet onderwijs de toelating van leerlingen niet meer laten afhangen 
van deze toets. Het schooladvies gaat het zwaarst wegen (College voor Toetsen en Examens, 
de centrale eindtoets Primair Onderwijs (PO) in 2015). Dit ondervangt echter nog niet het door 
Lenssen genoemde vroegtijdige generieke selectiemoment.

Door de Mammoetwet werd het hele Hoger Beroepsonderwijs in één wet geregeld en werd 
de toegankelijkheid vanuit het voorgaand onderwijs uniform bepaald. Direct vanuit het 
MBO en de HAVO, maar ook indirect via bijvoorbeeld MAVO/HAVO en LBO/MBO. Naast deze 
opstroom vond uiteraard ook afstroom plaats, bijvoorbeeld van de universiteit naar het HBO 
en van het VWO naar de HAVO. Achteraf kan wel worden vastgesteld dat in de praktijk niet 
alle onderdelen van het beleid zo uitpakten als Cals voor ogen had. Zo werd het generiek 
bedoelde brugjaar al snel verdeeld naar LBO/MAVO, MAVO/HAVO en HAVO/VWO naast aparte 
brugklassen LBO, MAVO, HAVO en VWO.

Vrijlandt (2010, p. 21 - 22) meldt, dat docenten de instroom van Havisten in het HBO, zowel om 
het kennisniveau als ook om de andere studiehouding, geen verbetering vonden. Als positieve 
kanten van de Mammoetwet voor het HBO noemt hij: “De onzichtbaarheid (van het HBO) was 
verdwenen en dit wekte nieuwsgierigheid op, al mag hieruit niet geconcludeerd worden dat 
de onbekendheid met wat het HBO in feite was, daarna snel was verdwenen”. Verder memo-
reert hij, dat het onduidelijk bleef wat sommige instellingen nu in feite aan opleidingen boden 
en dat door het verschil in leeftijd plaatsing van het HBO onder de WVO organisatorisch niet 
verstandig was.

De Wet op het Hoger Beroepsonderwijs komt in feite voort uit de ongemakken die werden 
ervaren door de plaatsing van het hoger beroepsonderwijs in de Mammoetwet. Het is daarom 
logisch om nu eerst te belichten, welke achtergronden een rol hebben gespeeld om te komen 
tot eigen wetgeving voor het HBO. De WHBO kan gezien worden als een tussenstap tussen de 
Mammoetwet uit 1968 en de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek uit 
1993.
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Duidelijk was dat door het opnemen van het hoger onderwijs in twee aparte wetten, het WO 
in de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs uit 1960 en het HBO in de WHBO uit 1986, de 
integratie tussen het HBO en het WO niet werd bevorderd. Het onderwijs aan 18-jarigen kon 
beter bezien worden als een samenhangend stelsel. Vrijlandt (2010, p. 22) maakt ook melding 
van verzet, welke het gevolg was van plaatsing van het Hoger Beroepsonderwijs in de WVO 
uit vooral het hoger technisch onderwijs. “Gelijkstelling van schooltypen die in het verleden 
strikt gescheiden waren, gaf problemen op het terrein van de toelating, het niveau van het 
onderwijs en de doorstroming van en naar de universiteit”. Vrijlandt wijst hier op het gegeven, 
dat alle scholen voor Hoger Beroepsonderwijs nu in één wet waren verenigd en ook door de 
universiteiten als één entiteit werden gezien. Ook noemt hij Europese richtlijnen, waardoor het 
mogelijk was dat het Nederlandse HBO in een lagere categorie terecht zou kunnen komen, dat 
geen recht deed aan het onderwijsniveau. Dit zou de concurrentiepositie van afgestudeerden 
in Europees verband nadelig kunnen beïnvloeden. Daarom was het een goede zaak dat er een 
aparte wetgeving tot stand kwam. Of de dreiging van de indeling van het HBO in een lagere 
categorie ook echt reëel was, is nog maar de vraag, waarschijnlijk meer een latente kwestie.

Door de WHBO werd wel de beleidsvrijheid van de instellingen vergroot, omdat het keurslijf 
van de WVO niet meer van toepassing was. “In één klap verdwenen overheidsvoorschriften 
op het terrein van het onderwijs (zoals de verplichte lessentabellen), van examinering van 
studenten en van verplichte bevoegdheden van docenten. De onderwijsinspecteur verdween 
van achter uit de klas” (Van Bemmel, 2014, p. 6).

Eigenlijk hebben dus drie factoren geleid tot de WHBO:

1. Het negatieve effect van de WVO op de integratie tussen HBO en WO. Hierbij moet wel op-
gemerkt worden dat dit argument maar beperkt speelde bij het opstellen van de WHBO;

2. Het keurslijf van de Mammoetwet, dat in het HBO niet werkbaar was en
3. De ongewenste effecten van de uniforme beeldvorming en de kans op degradatie van het 

HBO, zowel in Nederland als in Europees verband.
 
De WHBO is vooral van psychologische waarde geweest in de emancipatie van het HBO, dat 
nu ook tot het hoger onderwijs werd gerekend. De WHBO werd ingehaald door de nota ‘Hoger 
Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit’ (1985) en het direct daaruit volgende WHW-proces (zie ook 
hoofdstuk 3.1). De HOAK-nota kan betiteld worden als de radicale paradigma-wisseling van 
midden jaren ’80 en is de basis van de moderne besturing van het HBO. De nota heeft ruimte 
gegeven tot de goede, maar ook tot de minder goede ontwikkelingen van de afgelopen jaren 
(McDaniel, juni 2014).

De maakbare samenleving (1973 – 1977)
Na de stabiele jaren ‘50 kwam er een omwenteling. Het politiek-maatschappelijke klimaat 
veranderde in de loop van de jaren ’60 drastisch. De invloed van de confessionele partijen 
nam geleidelijk af en de zuilenstructuur leek de langste tijd te hebben gehad. De burger werd 
mondiger en wilde meer betrokkenheid bij allerlei processen. Knippenberg & Van der Ham 
(1993, p. 471) spreken van een culturele revolutie die zich ging voltrekken. “De normen en 
waarden op het terrein van godsdienst, opvoeding, huwelijk en seksualiteit en voortplanting 
ondergingen een drastische verandering”. Dit had uiteraard ook gevolgen voor het onderwijs. 
De auteurs spreken van een ‘democratiseringsexplosie’ (p. 472). De publicatie ‘Onderwijsbeleid 
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sinds de jaren zeventig’ (Onderwijsraad, 2000c) maakt melding van het gegeven, dat in het 
hoger beroepsonderwijs de discussie over democratisering in de jaren ’70 nog nauwelijks aan 
de orde was. Dit kwam, omdat deze instellingen meer het karakter en de schaal van scholen 
voor voortgezet onderwijs hadden. Volgens Knippenberg & Van der Ham ging het niet alleen 
om de interne democratisering binnen de instellingen, maar ook om externe democratisering. 
Meer kansen voor leerlingen uit de lagere milieus en ook voor vrouwen. Het onderwijsbeleid 
moest gericht worden op het creëren van een betere maatschappij, waarbij de individuele 
aanleg en capaciteiten van de leerlingen hun onderwijsloopbaan bepaalden. In feite komt 
hier het meritocratische principe van de Mammoetwet terug. Door de toename van het aantal 
leerlingen en studenten stegen de overheidsuitgaven snel. Bovendien kon in de toekomst niet 
verwacht worden dat de uitgaven in het onderwijs omlaag zouden gaan. De urennorm van de 
leraren was al eerder terug gebracht van 32 naar 29 lessen, waarvan een aantal taakuren deel 
kon uitmaken. Door de eerstegraders behoefden bij een zogenaamde Volledige Betrekking 
(VB) (4) in feite maar 26 lesuren te worden verzorgd, omdat er drie ‘schoorsteenuren’ werden 
toegekend. Daarbij kwam dat het gemiddeld aantal leerlingen per klas afnam, omdat de 
regering onder politieke druk de klassendeler verkleinde. Al in het begin van de jaren ’70 werd 
gedacht aan een ander bekostigingssysteem, dat later in de vorm van lumpsumfinanciering 
vorm kreeg. Soms werd eerst apart de materiële lumpsum ingevoerd en in een latere fase de 
personele lumpsum.

In 1973 verscheen van Van Veen (kabinet Biesheuvel, 1971-1973) de ‘Nota inzake het onder-
wijsbeleid’. “Daarin gaven beide bewindslieden aan, dat van de overheid in toenemende mate 
een ‘actief, meedenkend en - waar nodig - sturend beleid’ gevraagd werd. De overheid diende 
in samenwerking met de verantwoordelijke onderwijsorganen de voorwaarden te scheppen 
voor een optimale ontplooiing van de onderwijsinstellingen“ (Knippenberg & Van der Ham, 
1993, p. 553). In de hoofdstukken 2.2 en 8.8 over het binaire stelsel komen de gedachten terug 
betreffende de integratie van het wetenschappelijke en hoger beroepsonderwijs. Zoals eerder 
al vermeld, trad tijdens het kabinet Den Uyl (1973-1977) Van Kemenade aan. Deze had een 
heel andere visie op de taak en de plaats van het onderwijs. “De maatschappij als geheel stond 
voorop, waarin onderwijs gezien werd als een middel om maatschappelijke hervormingen 
door te voeren en maatschappelijke ongelijkheid te verminderen, dat alles op basis van een 
geloof in de ‘maakbaarheid‘ van de samenleving” (Knippenberg & Van der Ham, 1993, p. 561). 
De minister was van mening dat het onderwijs en de vorming uitermate van belang waren 
voor de verdere toekomstige ontwikkeling van de samenleving en voor de positie die mensen 
daarin zouden innemen. Ook was Van Kemenade voorstander van een levenslang traject van 
her- en bijscholing. In 1975 verscheen de nota ‘Contouren van een toekomstig onderwijsbe-
stel’ (twee jaar later kwam de Vervolgnota), waarin de minister zijn visie uiteenzette over de 
wederzijdse invloed van samenleving en onderwijs. Het kabinetsmotto van ‘spreiding van 
kennis, macht en inkomen’ kwam hierin tot uiting. Tevens werd hierin de gedachte gelanceerd 
over de driedeling in het onderwijsstelsel, namelijk: funderend onderwijs, de middenschool 
en de bovenschool. Daarna was pas de mogelijkheid voor leerlingen om hoger onderwijs te 
volgen. Vooral in liberale en confessionele kring werden de gedachten van Van Kemenade 
gezien als een poging om staatspedagogiek in te voeren of als een staaltje van socialistische 
indoctrinatie. De vrijheid van onderwijs, zoals in de Grondwet is verankerd, leek in gevaar te 
komen. Vooral het bijzonder onderwijs zag zich bedreigd in de plannen, omdat deze wel erg 
centralistisch van karakter waren. Het bleef vooral bij vele nota’s die de minister uitbracht. De 
periode Den Uyl met Van Kemenade als bewindspersoon heeft wel veel reuring gebracht 
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in het onderwijsveld, maar uiteindelijk is weinig concreets tot stand gebracht. Zijn opvolger 
minister Pais in het kabinet Van Agt I (1977-1981) voerde een geleidelijke en beheerste koers 
betreffende vernieuwingen in het onderwijs.

Periode Deetman
Tot slot aandacht voor het vierde onderwerp uit deze fase. Begin jaren ’80 veranderde de 
economische situatie drastisch. De groei haperde en de werkgelegenheid nam af. Na de 
periodes Van Agt werd onder Lubbers I (1982-1986) een bezuinigingsbeleid ingezet. Uiteraard 
moest ook het onderwijs daaraan een belangrijke bijdrage leveren. Van de universiteiten en 
de hogescholen werd verwacht dat ze veel doelmatiger en goedkoper zouden gaan werken. 
Het onderwijsbeleid kreeg een duidelijke economische doelstelling. Die verandering uitte zich 
ook door de sterkere binding tussen onderwijs en bedrijfsleven. De behoefte aan beroepskwa-
lificaties kregen een grotere invloed op de onderwijsprogramma’s. Het hogeronderwijsbeleid 
kwam in het teken te staan van bezuinigingen, doelmatigheid, schaalvergroting en deregu-
lering. De bedoeling was dat er minder voorschriften vooraf zouden komen en dat toetsing 
achteraf plaatsvond. Deetman wilde een grondige wijziging in de wijze waarop door de 
overheid de instellingen werden aangestuurd. Voor het HBO kreeg dit beleid concreet gestalte 
in de STC-operatie, die niet alleen een aanzienlijke vermindering van het aantal instellingen 
betekende, maar ook een grotere autonomie voor de scholen. In hoofdstuk 4 wordt deze 
operatie uitvoerig besproken. Het zwaartepunt van het onderwijsbeleid lag bij de Nota Hoger 
Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit.

Bronneman (2011a, p. 26 - 27) geeft het volgende beeld van de politiek-maatschappelijke 
context in de jaren ’80 en ’90. “De jaren tachtig en negentig brachten niet alleen een omslag in 
het denken over de verhouding tussen overheid en onderwijsinstellingen en tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt, ook in institutioneel opzicht veranderde er het nodige. In vrijwel alle onder-
wijssectoren - basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger 
beroepsonderwijs – werden door de overheid ingrijpende fusieprocessen in gang gezet die 
tot aanzienlijke schaalvergroting leidden, aanvankelijk vooral van scholen, later ook van school-
besturen (Boef- van der Meulen et al. 1995). De verschillende schaalvergrotingsoperaties waren 
niet alleen nodig met het oog op het vergroten van de eigen beleidsruimte (autonomie) van 
scholen/instellingen en hun besturen (lumpsumfinanciering), maar moesten ook leiden tot 
een betere beheersing van de overheidsuitgaven (budgetfinanciering)”.

Dit brengt mij tot onderstaande karakterisering van deze fase.  
Fase 2: 1963/1968 – 1985: erkenning door de overheid van het belang en de noodzaak van 
een uniforme positionering van het HBO met voldoende speelruimte. 
Te markeren punten: wetgeving, samenhangend onderwijsstel, de maakbare samenleving en 
de STC-operatie. Het HBO wordt in 1968 integraal opgenomen in de WVO met de driedeling 
LBO, MBO en HBO. Alle opleidingen voor hoger beroepsonderwijs werden nu formeel HBO 
(isomorfie en formattering). Invoering van het (proto-)meritocratisch principe. Uit onvrede met 
de plaatsing van het HBO binnen de Mammoetwet werd in 1986 ingezet op een eigen wet, 
namelijk de Wet HBO. Het tijdperk van de ‘maakbare samenleving’ mondde uiteindelijk uit in 
een door de overheid onderwijs breed in gang gezet proces van autonomie, schaalvergroting 
en deregulering. In het HBO vooral bekend als de STC-operatie. Na de ‘maakbaarheidsperiode’ 
voltrok zich in de loop van deze fase een omslag in het denken over de verhouding tussen de 
overheid en de instellingen. In praktisch alle onderwijssectoren kwamen fusieprocessen van 
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de grond, die moesten leiden tot schaalvergroting. Deze was noodzakelijk om de autonomie 
van de scholen/besturen ook daadwerkelijk vorm en inhoud te geven. Daardoor kon ook de 
lumpsumfinanciering worden ingevoerd die meer beleidsruimte gaf, maar vooral door pla-
fondfinanciering ook beheersing van de rijksuitgaven mogelijk maakte.

Fase 3: 1985-2010: BrandIng sector = hogeschooL = opLeIdIng

In het derde kabinet Lubbers (1989-1994), een coalitie gevormd door CDA en PvdA, treedt van 
de laatste partij Ritzen aan als de nieuwe bewindspersoon. Deze functie zou hij continueren 
tijdens het kabinet Kok I (1994-1998). Ritzen zorgde ervoor dat de WHW door de Kamers werd 
aangenomen. Dit ging wel gepaard met een flinke Nota van Wijzigingen van 49 bladzijdes, 
waarin onder andere werd voorzien in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs. 
Opvallend is ook dat het zogenaamde missiebudget werd geschrapt en dat doelsubsidies 
alleen in incidentele gevallen via een <<agentschap>> voor alleen het HBO werden ingezet 
(TK, 21073, nr. 5, p. 29). Ritzen zette als econoom in het begin sterk in op de beheersing en de 
vermindering van de overheidsuitgaven. Hij probeerde het onderwijs te sturen door het inzet-
ten van financiële prikkels en premies. Door verzwaring van het VWO werd het WO moeilijker 
bereikbaar en begon het (goedkopere) HBO sterk te groeien. Tussen 1990 en 2000 daalden de 
uitgaven per student licht (CBS, 2011).

Tijdens het eerste Paarse kabinet werd de operatie ’Marktwerking, Deregulering en Wetge-
vingskwaliteit’ (MDW) uitgevoerd. Het betrof hier tal van projecten voor het aanpassen van 
wetgeving en beleid. Het doel was de wetgeving eenvoudiger en efficiënter te maken, de 
regeldruk ervan terug te dringen en de concurrentie te bevorderen (TK, 1996-1997, 24036, nr. 
54). Project 18 betrof het hoger onderwijs, waarbij het erom ging de uitgangspositie van de 
aanbieders van hoger onderwijs – bekostigde en aangewezen instellingen – op de markt zo-
veel mogelijk gelijkwaardig te maken. Het doel was het vergroten van de transparantie, van de 
flexibiliteit en van de slagvaardigheid van de instellingen. Eigenlijk is de MDW-operatie te zien 
als antwoord van de regering op het geconstateerde overheidsfalen. Andere acties betroffen 
de macrodoelmatigheidstoetsing, de decentralisatie van de arbeidsvoorwaarden en richtlijnen 
voor de prijsstelling en verantwoording van contractactiviteiten.

Tijdens het tweede Paarse kabinet Kok (1998-2002) wordt onder Hermans een duidelijk andere 
- liberale - koers ingezet. Het waren PvdA, VVD en D’66 die gedurende de paarse periodes 
samenwerkten. Hermans gaf marktwerking meer ruimte en wilde een bescheidener rol van de 
overheid. In het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Rijksbegroting 
2000 (TK 26800 VIII) van het Ministerie van OCenW wordt marktwerking als volgt gedefinieerd: 
“Marktwerking is in concurrentie met andere aanbieders inspelen op behoeften in de samen-
leving. In een stelsel waarin vrijheid van schoolkeuze bestaat moet er iets te kiezen zijn, en dan 
is er al sprake van marktwerking wanneer binnen een stad verschillende scholen proberen 
leerlingen te werven. Goede marktwerking is er wanneer op kwaliteit wordt geconcurreerd” 
(vraag 34, p. 15). In het antwoord op vraag 35 wordt de doelstelling vermeld: “Via de weg van 
deregulering de ruimte voor instellingen te vergroten en onnodige belemmerende regelge-
ving weg te nemen” (p. 16).
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De vraag was natuurlijk wel of de scholen, zowel in personele bezetting, als in materiële en on-
derwijsinhoudelijke zin voldoende toegerust waren om als ‘onderwijsondernemer’ te fungeren. 
Bestuurders gingen daar nu een eigen inhoud aangeven.

In het HOOP (Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan) 2000 werd marktwerking gezien als een 
middel om de efficiëntie binnen de instellingen te bevorderen en deze aan te moedigen om 
meer geldmiddelen te generen uit private bronnen. In de Beleidsagenda HOOP 2000 (p. 2) 
wordt gesteld, dat door de ontwikkelende kenniseconomie kennis, kennisoverdracht en ont-
wikkeling het karakter krijgen van commerciële producten. Het gevolg voor de instellingen zal 
zijn meer onderlinge concurrentie, maar ook de kans om zich te begeven op terreinen, zoals 
post initieel onderwijs, afstandsleren en aanbod op de internationale arbeidsmarkt.

Tijdens de eerste drie kabinetten Balkenende (2002-2007), waarvan de kern gevormd werd 
door CDA en VVD, waren het drie staatssecretarissen van de VVD die het hoger onderwijs in 
portefeuille hadden. In 2004 vond de Tweede Kamer het gewenst dat wetgeving werd ontwik-
keld om een modern, flexibel en ‘open bestel’ in het hoger onderwijs mogelijk te maken. Uit 
voorzichtigheid kwam de toenmalige staatssecretaris Rutte met het voorstel op bescheiden 
schaal te experimenteren met een ‘opener bestel’. In 2006 vond de aanbesteding plaats van de 
eerste ronde en in 2007 van de tweede ronde. In 2010 verscheen het rapport van de tusse-
nevaluatie en in 2015 verschijnt de eindevaluatie. Het doel van de experimenten was zicht te 
krijgen op de mate waarin door een ‘open bestel‘ de kwaliteit van het onderwijs verbetert, de 
keuzemogelijkheden voor studenten toenemen en de prestaties van de studenten verbeteren.

In het vierde kabinet Balkenende (2007-2010) - een coalitie van CDA, PvdA en CU - trad minis-
ter Plasterk van de PvdA aan. 
 
Bronneman (2011a, p. 63) geeft het onderstaande schema van het CPB betreffende politieke 
waarden, bestuurlijke aangrijpingspunten en onderwijsdoelstellingen in de periode 1990-
2010.
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Ontwikkelingen in het politieke en bestuurlijke landschap (1990-2010)

In het kader van dit onderzoek – laveren en wisselwerking – geeft het bovenstaande overzicht 
een goed beeld van de verschillen in politiek-bestuurlijke opvattingen met betrekking tot het 
onderwijsbeleid. In Lubbers III werd het beleid van achterstandsbestrijding en schaalvergro-
ting vooral vorm gegeven langs de lijnen van de verschillende zuilen. Tijdens de Paarse peri-
odes nam de invloed van de gemeenten toe en werden scholen op afstand van de overheid 
geplaatst en verkregen deze meer autonomie. Tijdens de eerste drie kabinetten Balkenende 
kreeg het maatschappelijk middenveld weer meer invloed en nam ook de marktwerking 
verder toe (TK, 2007-2008, 31007, nr. 7, p. 183 - 184). De samenstelling van de coalitie is van 
invloed op de koers die wordt gevoerd op het onderwijsterrein. Dit heeft uiteraard weer gevol-
gen voor de mogelijkheden van het bestuurlijk optreden binnen de instellingen.

Na een lange periode van tegenslag verbeterde aan het eind van de jaren ’90 het economisch 
tij. De economische ontwikkeling in Nederland kon niet meer los gezien worden van het 
globaliseringsproces. Voor en na de eeuwwisseling zagen enkele belangrijke sectoroverstij-
gende beleidsdocumenten het licht: in 1999 de brief ‘Sterke instellingen, verantwoordelijke 
overheid’; in 2000 ‘Onderwijs in stelling. Kracht en creativiteit voor de kennissamenleving’; in 
2001 ‘Grenzeloos leren’ en in 2005 ‘Governance: ruimte geven, verantwoording vragen en van 
elkaar leren’. In de twee eerste beleidsbrieven stond vooral de bewegingsruimte van de instel-
lingen centraal. Deze moesten zelfstandig en vraaggericht kunnen opereren. Achteraf moest 
rekenschap worden afgelegd aan de overheid en aan de maatschappelijke omgeving. In de 
eerste jaren van de 21e eeuw ging de aandacht van de overheid uit naar de bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden van de spelers in het onderwijsbestel. Scheiding van bestuur en 
toezicht werd geformaliseerd en de rol van ouders, leerlingen en personeel versterkt.

In zijn bijdrage aan een congres met het onderwerp ‘Twee eeuwen onderwijs en de zorg van 
de Staat’ op 17 en 18 oktober 2001 (opgenomen in Boekholt, 2002, p. 341 - 345) geeft Her-
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mans zijn visie weer en verdedigt hij de sterkere positie van leerlingen, ouders en studenten. 
Die sterkere rol is nodig gelet op de sturingswijze die hij voorstond. Deze werd omschreven als 
het: “Op zoek zijn naar vormen van sturing waarbij de instellingen zelf, in wisselwerking met 
hun directe omgeving, inspelen op de vragen uit de samenleving. Bij een dergelijke sturing is 
de overheid op een andere manier aanwezig. Ze bepaalt het speelveld, wijst de spelers aan, 
stelt de belangrijkste doelen vast en geeft een beperkt aantal spelregels“. Met de vier begrip-
pen richting, ruimte, resultaten en rekenschap (5) en de concrete invulling ervan wordt een 
typering gegeven van de relatie tussen de staat en de onderwijsinstellingen. 

 “Richting: de overheid verlangt een toereikende kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatig-
heid; zij geeft aan om welke publieke taken het gaat, wat de beschikbare middelen zijn en 
welke resultaten zij verwacht; 

 Ruimte: de overheid laat instellingen en andere partijen ruimte om deze resultaten te 
bereiken; zij kunnen beter inschatten wat de onderwijsdeelnemers verlangen en nodig 
hebben; 

 Resultaten en Rekenschap: onderwijsinstellingen besteden ruim 40 miljard gulden aan  
belastinggeld. De overheid en de samenleving willen zien of de gewenste resultaten op  
doelmatige wijze zijn bereikt”.

De hier geformuleerde lijn werd eigenlijk min of meer doorgetrokken tot aan het vierde 
kabinet Balkenende (2007). De overheid vervulde een terugtredende en faciliterende rol en de 
nadruk lag op de individuele verantwoordelijkheid van burgers. Hierbij moet wel aangetekend 
worden dat als gevolg van incidenten, waaronder de HBO-fraude, geleidelijk toch de teugels 
door de overheid werden aangehaald. Gesteld kan worden dat steeds meer werd ingeleverd 
op de liberaal gekleurde onderwijsvisie in die jaren. Bij het aantreden van Plasterk in 2007 werd 
de nadruk gelegd op het voeren van overleg met burgers, professionals en het maatschappe-
lijk middenveld. Hierdoor kon beleid tot stand worden gebracht dat kon rekenen op draagvlak 
in de samenleving en daardoor ook tot uitvoering kon worden gebracht. De verantwoordelijk-
heid voor het onderwijsstelsel werd vooral gelegd bij de sector- en brancheorganisaties. De rol 
van de overheid zelf was voorwaardenscheppend en kaderstellend.

Dit brengt mij tot onderstaande karakterisering van deze fase.  
Fase 3: 1985 – 2010: profilering en vermarkten van het HBO als één entiteit; de aantasting van 
het primaire proces; eerst het vieren en later weer innemen van de teugels door de overheid. 
Te markeren punten: verbetering van de economie, globalisering, rekenschap achteraf, markt-
werking, experimenten met het ‘open bestel’, aandacht voor de spelers in het onderwijsveld en 
minder spelregels. 
Pas tijdens het derde kabinet Lubbers werden de economische vooruitzichten gunstiger. Na 
alle hervormingen onder Deetman, stonden tijdens de twee periodes van Ritzen de beheer-
sing en de vermindering van de overheidsbijdragen centraal met als gevolg dat het bedrag 
per deelnemer verder afnam. Onder Hermans werd de liberale koers ingezet, waarbij de over-
heid vooral kaderstellend op de achtergrond moest opereren. Marktwerking werd gezien als 
een middel om door concurrentie te komen tot kwaliteitsverbetering. Aan het einde van de 
20ste eeuw braken betere economische tijden aan. De toegankelijkheid voor het onderwijs 
moest worden vergroot, zodat het aantal hoger opgeleiden toe kon nemen. Door de wisselen-
de samenstelling van de politieke kleur van achtereenvolgende kabinetten, is het denken over 
de wenselijke onderwijsbeleidskoers aan verandering onderhevig. Eerst lag nog het accent 
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op het vergroten van de bewegingsruimte van de instellingen, maar allengs – door allerlei 
incidenten – werd deze ruimte steeds meer ingeperkt.

In deze periode werd in het HBO sterk ingezet op de profilering als een uniform merk. Het 
primaire proces kwam onder druk te staan. Extensivering van het primaire proces, competen-
tiegericht onderwijs, werkplekleren, het stellen van lagere eisen aan de studenten, voldoende 
instroom en het opleidingsniveau van de docenten waren slechts enkele onderwerpen die 
bestuurders bezighielden. De randen van de wettelijke mogelijkheden worden opgezocht en 
oneigenlijke financieringssystemen ontstonden.

Fase 4: 2010 en verder (2013)

Kabinet Rutte I (2010-2012)
Na een ingewikkelde verkiezingsuitslag en een moeizame formatie trad in oktober 2010 het 
kabinet Rutte I aan. Na zeer lange tijd betrof het immers een minderheidskabinet, dat op een 
aantal terreinen gesteund werd door een gedoogpartner. Ook Nederland werd meegezogen 
in de Europese economische crisis en het saneren van de overheidsuitgaven had hoge priori-
teit. Andere accenten lagen bij het beperken van de migratie, het vergroten van de veiligheid 
en het verkleinen van de overheid. Het kabinet geloofde erin, dat de overheid alleen moest 
doen wat zij noodzakelijk moest doen en dan liefst zo dicht mogelijk bij de mensen.

Het Regeerakkoord VVD-CDA vermeldde de ambitie om een plaats in de top 5 van de kennis-
economieën te bezetten. Daarom stonden de versterking van de kwaliteit en de bevordering 
van hogere prestaties centraal. Er moest meer ruimte komen voor vakmanschap en de over-
head moest worden verminderd. Presteren werd gezien als een noodzakelijke voorwaarde om 
te komen tot excellent onderwijs. De aansluiting tussen verschillende vormen van onderwijs 
moest worden verbeterd. Het hoger en wetenschappelijk onderwijs had een kwaliteitsimpuls 
nodig. Nederlandse studenten moesten veel beter onderwijs krijgen om goed voorbereid de 
arbeidsmarkt te betreden. Meer excellente studenten en docenten moesten deel uitmaken 
van de populatie. Belangrijk wetenschappelijk onderzoek (in samenwerking met bedrijfsleven, 
overheid en universiteiten) moest in ons land plaatsvinden en de resultaten hiervan moesten 
worden vermarkt. Ondernemerschap kreeg in het studieprogramma meer aandacht. Het rap-
port van de Commissie Veerman werd in overheidsbeleid vertaald. In een volgend hoofdstuk 
wordt dit verder besproken. Voor het hoger onderwijs was een bezuiniging ingeboekt van  
€ 280 miljoen. Geïnvesteerd zou worden in het verhogen van de intensiteit van het onderwijs 
in het WO/HBO (intensieve studiebegeleiding en onderwijsprogrammering).

Door de snelle val van het kabinet was het maar een korte periode, dat staatssecretaris Zijlstra 
het beleid tot uitvoering kon brengen. In het hoger onderwijs betrof dit vooral de prestatie-
afspraken, enerzijds met de twee koepelorganisaties en anderzijds met elk van de individuele 
instellingen. De toedeling van de rijksmiddelen zou niet meer uitsluitend gebeuren op basis 
van studentenaantallen en studierendement.

Dit brengt mij tot onderstaande karakterisering van deze fase.  
Fase 4: 2010 en verder (2013): profilering van de eigen identiteit: kwaliteit en verscheidenheid. 
Te markeren punten: kwaliteitsdenken, onderwijsprestaties, excellentie, toetsing en examine-
ring, selectie, differentiatie en profilering.
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In het onderwijs kwam het kwaliteitsdenken sterk op de voorgrond te staan. Zowel docenten 
als ook studenten mochten weer excellente prestaties leveren. Een herwaardering ontstond 
voor het vakmanschap van de onderwijsgevenden en de overhead moest ten gunste van 
het primaire proces worden verminderd. Grote aandacht voor toetsing en examinering in alle 
sectoren. De afnemers van het onderwijs (studenten, leerlingen en hun ouders en werkgevers) 
kregen een centrale rol toebedeeld. In het HBO stonden centraal de vertaling van het rapport 
Veerman in overheidsbeleid en het maken van prestatieafspraken met de instellingen. Invoe-
ring geschiedde, met vallen en opstaan, van het fenomeen prestatiebekostiging, ook kwamen 
er meer mogelijkheden om studenten te selecteren. Kamerbreed bestond de opvatting, dat 
het behalen van resultaten en het afleggen van rekenschap belangrijk was.

Tussenbalans
Het is onmogelijk om de gehele periode van bijna een eeuw in enkele punten te karakterise-
ren en te komen tot generaliseerbare uitspraken. Het is gewenst om op zijn minst een tweede-
ling aan te brengen, namelijk de periode van 1917 tot 1968 en het tijdvak 1968 tot 2013.

In de eerste periode stonden de bekostiging van het onderwijs en diverse wetgevingstrajec-
ten (het juristendomein) centraal. In het begin betrof het vooral de economische noodzaak 
om te komen tot verbetering en uitbreiding van het (beroeps)onderwijs. Na de oorlog kwam 
moeizaam een samenhangend onderwijsstelsel tot stand, uitgaande van het meritocratisch 
beginsel. Kortom een verschuiving van de prioriteiten in de tijd, eerst was er aandacht voor 
bekostiging en wetgeving, daarna voor het economisch belang en tot slot voor de onderwijs-
visie en het samenhangend stelsel. Voor het Hoger Beroepsonderwijs betekende dit, dat het 
bedrijfsleven naar de achtergrond werd gedrongen en de overheid het primaat overnam.

Na 1968 verschuiven de prioriteiten telkens. De nota ‘Kwaliteit als opdracht’ uit 2009 (HBO-
Raad, 2009) schetst het trilemma waarin de hogescholen zich bevonden. Het was noodzakelijk 
om de kwaliteit van de bachelor te verhogen, maar de kwaliteit van de instroom stond onder 
druk, terwijl het studiesucces ofwel het rendement verbetering behoefde (6). In de jaren ’70 
stond de gelijkheidsdoelstelling (spreiding van kennis, macht en inkomen) centraal. In de 
jaren ‘80 draait het vooral om verschuivingen in de prioriteit van de publieke belangen, die 
de overheid met het onderwijs nastreeft. Bronneman (2011a, p. 59) spreekt van een trilemma 
tussen doelmatigheid, toegankelijkheid en kwaliteit. Afhankelijk van het economisch tij en de 
politieke kleur van de coalitie werd het accent bij één van deze drie gelegd. Onder Deetman 
ging het vooral om doelmatigheid door kostenbeheersing, schaalvergroting en autonomie. Bij 
zijn opvolgers lagen de accenten bij de toegankelijkheid met doorstroom in de beroepskolom, 
gelijke kansen, ruimere toelatingseisen en meer hoger opgeleiden. Vervolgens onder Zijlstra 
verschoof de aandacht naar kwaliteit door het maken van prestatieafspraken, het aanscherpen 
van de exameneisen, het invoeren van selectiemomenten en de nadruk op excellentie. De 
overheid werd selectief sturend, naast gericht op output, ook gericht op outcome. De drie 
genoemde publieke belangen staan altijd in een spanningsveld met elkaar en moeten leiden 
tot laveren in het bestuurlijk optreden.
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2.3 HET BINAIRE STELSEL, EEN HISTORISCH GEFUNDEERD 
DOGMA

Inleiding
Door gebruik te maken van de mogelijkheden van de Bachelor Master-wet (BaMa) uit 2002 
heeft NHTV het binaire landschap in het hoger onderwijs verstoord. Thans biedt de hoge-
school naast hoger beroepsonderwijs zowel wetenschappelijk bachelor- als masteronderwijs 
aan. Hierdoor ontstond een opmerkelijke en afwijkende opleidingen portfolio in het HBO.

Zeker niet alle aspecten van het binaire stelsel worden hier nu besproken. Na de verklaring 
van het begrip binaire stelsel en de ontstaansgeschiedenis komt de politiek-maatschappelijke 
context aan de orde om te adstrueren dat het binaire stelsel te kwalificeren valt als een histo-
risch gefundeerd dogma. Bijzonder is, dat in de wisselwerking met de overheid, enerzijds door 
de BaMa-wet de speelruimte voor bestuurders werd vergroot, maar aan de andere kant werd 
door diezelfde overheid vastgehouden aan de binariteit. In andere hoofdstukken en paragra-
fen wordt in grote lijnen het chronologisch overzicht betreffende de ontwikkelingen in het 
overheidsbeleid besproken en wordt vermeld waarom het bestuurlijk-strategisch noodzakelijk 
was, dat NHTV het binaire landschap verstoorde. Deze paragraaf vervolgt met een overzicht 
van de aantasting van de validiteit van het binaire stelsel in de loop van de jaren. Vanuit ver-
schillende invalshoeken wordt aangetoond dat deze term aan slijtage onderhevig is geweest 
en nu in wezen achterhaald is. Afgesloten wordt met de presentatie van een bruikbaar alterna-
tief en de tussenbalans. In hoofdstuk 9.8 wordt de conclusie geformuleerd.

Begrip binaire stelsel
Onder het binaire stelsel wordt gewoonlijk verstaan, dat het hoger onderwijs in Nederland 
door twee instellingen wordt aangeboden, namelijk universiteiten en hogescholen. Twee 
gelijkwaardige, maar niet gelijksoortige onderdelen van het hoger onderwijs. Het betreft hier 
dus een onderscheid in de institutionele, organisatorische of in de systeemstructuur - de soort 
instellingen - , dat het hoger onderwijs kenmerkt. Beide instellingen kennen een andere wet-
telijke ontstaansbasis en het heeft tot de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk 
onderzoek (WHW, 1992) geduurd, voordat beide typen een gezamenlijke wettelijke grondslag 
kregen. Naast eerdere pogingen om meer samenhang te realiseren tussen het HBO en het WO 
was er het idee van een Kaderwet hoger onderwijs. In de periode 1980-1985 verschenen drie 
voorontwerpen, maar uiteindelijk werd in 1985 besloten om deze Kaderwet niet bij de Staten-
Generaal in te dienen (7). Het HBO kwam in de WHW terecht vanuit de Nijverheidsonder-
wijswet, de Mammoetwet en de Wet op het Hoger Beroepsonderwijs. Het WO kende onder 
meer eerst het Organieke Besluit, de Hoger onderwijswet en de Wet op het Wetenschappelijk 
Onderwijs. In 2002 maakte de BaMa-wet het mogelijk, dat hogescholen Wetenschappelijk 
Onderwijs aanboden en universiteiten Hoger Beroepsonderwijs, weliswaar onder andere con-
dities. In de WHW is dit ook verankerd.

Vrijlandt (2006, p. 87) merkt op, dat het mogelijk is om de Open Universiteit tot een derde 
variant te rekenen en dan kan gesproken worden over een trinair stelsel. Hij oppert zelfs de 
mogelijkheid om de aanduiding quartair stelsel te hanteren als de Nederlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschap-
pen als aparte vormen van hoger onderwijs worden beschouwd.
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Van Wieringen (1996, p. 254) vermeldt naast de binaire structuur van het hoger onderwijs een 
trinaire of ternaire structuur, omvattende onderzoeks/technologische instituten, universiteiten 
en hogescholen.

Van Dale (1992, p. 667) geeft als derde omschrijving van dogma: “vastomlijnd, aan geen bere-
denering meer onderworpen leerstelling op niet-religieus gebied”.

Het begrip binair stelsel is vastomlijnd, namelijk de dichotomie universiteiten versus hoge-
scholen, maar opvallend genoeg werd en wordt deze tweedeling door allerlei bewindsperso-
nen toch voortdurend beredeneerd en gelegitimeerd. Zie hiervoor ook hoofdstuk 9.8.

In 1996 vermeldt Van Wieringen (1996, p. 254) “de binaire optie is door geen van de bewinds-
lieden tot nu toe verlaten”. Leune (2007, p. 45) vermeldt, dat de binariteit formeel nimmer is 
afgezworen. In het boek ‘Evenwicht zonder sturing’ (Kwikkers, 2005, p.79) staat: “Ondanks de 
verschillende perspectieven op de precieze invulling van het beleid, stond in de visies van de 
onderwijsministers altijd als een paal boven water dat het binaire stelsel gehandhaafd zou 
moeten blijven“. Ook Bronneman (2011a, p. 42) beschrijft, dat in de jaren ’90, ondanks het 
opnemen van het HBO en WO in één wet, het stelsel binair van karakter bleef. Constateringen 
die ook nu nog volstrekt valide zijn. McDaniel (1985) komt na een zeer grondige literatuur-
studie naar het overheidsstreven tot vergroting van de samenhang in het hoger onderwijs 
(HBO, WO en OU) over de periode 1969-1985 op pagina 139 tot de conclusie, dat “ingrijpende 
verandering in de regelgeving in het hoger onderwijs een zaak is van zeer lange adem” Een 
tweetal oorzaken van inhoudelijke aard zijn proces vertragend gebleken. Over het idee van 
een samenhangend stelsel van hoger onderwijs bestond grote consensus, maar de vraag wat 
het nu precies was en hoe dat samenhangend stelsel moest worden bereikt, bleek een tot op 
heden onoplosbaar geschilpunt”. Waarbij opgemerkt moet worden, dat onder tot op heden 
2014 kan worden verstaan.

In dezelfde publicatie memoreert McDaniel (1985, p. 67 - 68) ook een opmerking van het 
Kamerlid Dees (VVD) bij de plenaire behandeling van het wetsontwerp wederzijdse doorstro-
ming, dat op 22 maart 1977 werd ingediend. Het Kamerlid memoreerde de gang van zaken 
ten aanzien van de ontwikkeling van het stelsel in het hoger onderwijs in de toekomst. “Veel 
succes heeft dat, afgezien van een beperkt aantal specifieke experimenten, nog niet opgele-
verd. In het algemeen is er slechts sprake geweest van een in ons land niet ongebruikelijk stra-
mien: studiecommissies die elkaar opvolgden, voorontwerpen van wet die in de ijskast werden 
geplaatst en nota’s die te zwaar of te licht werden bevonden” (McDaniel, 1985, p. 65 - 66). Ook 
deze constatering is in 2014 nog valide. Dezelfde auteur vermeldt, dat het regeringsstandpunt 
van 17 november 1979 met betrekking tot het rapport van de Commissie Voorbereiding Open 
Universiteit (OU) stelde “De OU zal een brugfunctie kunnen vervullen tussen HBO en WO: In de 
OU zal de tweedeling tussen HBO en WO moeten worden doorbroken” (McDaniel, 1985, p. 94).

Ontstaansgeschiedenis
Mede op basis van de studies van Idenburg (1964) en Boekholt & De Booij (1987) is het 
verdedigbaar om te stellen, dat de oorsprong van het binaire stelsel, evenals het onderscheid 
tussen het algemeen voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs, teruggaat tot Thorbecke 
(1798-1872) (8). Bronneman (2011a, p. 125) stelt dit “is een stelselkenmerk dat gedeeltelijk 
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in het verlengde ligt van de sterke scheiding tussen het algemeen voortgezet onderwijs en 
beroepsonderwijs op secundair niveau”.

“Wij doen aan Thorbeckes wetgevend genie niet af, wanneer wij vaststellen, dat hij naar de 
geest van zijn tijd het onderwijs nog als een standsmatig opgebouwd geheel heeft be-
schouwd. Er is, naar zijn visie, een opleiding voor de geleerde stand en deze begint bij het 
gymnasium. Zij vormde een apart ‘stelsel’. De universiteiten kunnen immers onmogelijk berei-
ken wat zij bestemd zijn om te bereiken, wanneer er niet is ‘eenheid van stelsel, voorzetting in 
een reeks, van studie en oefening van het gymnasium tot de hoogeschool’” (Idenburg, 1964, 
p. 156). Voor de duidelijkheid moet hier worden vermeld, dat de term ‘hogeschool’ pas in 1876 
door de term ‘universiteit’ werd vervangen (Idenburg, 1964, p. 440).

Naast het hoger onderwijs (gymnasium en universiteit) bestond het middelbaar onderwijs 
(1863), waarop de Polytechnische School, aansloot. Deze school werd bij Koninklijk Besluit van 
20 juni 1864 op grond van de Middelbaaronderwijswet ingesteld. Thorbecke vond dat deze 
instelling niet diende te behoren tot het hoger onderwijs. “Er was een groot verschil tussen 
een vorming ‘geheel en al voor behoeften van den tegenwoordigen tijd, voor diensten, aan 
de tegenwoordige maatschappij te bewijzen in technische of oeconomische vakken’ en de 
‘opleiding tot zelfstandige beoefening van de wetenschap als kennis of wetenschap, onafhan-
kelijk daarvan, of men later zijn leven enkel daaraan wijde’”(Idenburg, 1964, p. 215 - 216). Pas 
in 1905 werd de Polytechnische Hogeschool te Delft, als Hogeschool Delft in het kader van 
de Hoger Onderwijswet, opgenomen in het hoger onderwijs. In 1913 gebeurde dit met de 
Handels Hogeschool in Rotterdam. In 1917 werd het landbouwonderwijs te Wageningen en 
veeartsenijkundig onderwijs te Utrecht uit de Middelbaaronderwijswet gehaald en geplaatst 
in de Hoger Onderwijswet (Groen, 1983, p. 52).

Het middelbaar onderwijs was bestemd voor de zogenaamde burgerstand. Deze burgerij 
werd onderscheiden in de eenvoudige en in de gezeten burgerstand. Voor de eerste groep 
was een tweejarige cursus met praktisch onderwijs voldoende. Voor de tweede groep 
kwamen de hogere burgerscholen, die algemene beschaving gaven, met een driejarige en 
vijfjarige cursus. Ook de middelbare meisjesschool (MMS) met een vijfjarige cursus was opge-
nomen in de Middelbaaronderwijswet.

In het rapport betreffende het deelonderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau in het 
kader van het Parlementair onderzoek Onderwijsvernieuwingen (TK, 2007-2008, 31007, nr. 7) 
wordt op bladzijde 15 geconcludeerd, dat de onderwijswetgeving van Thorbecke (1863) weer-
spiegelde dat Nederland in die tijd een standensamenleving was en het voortgezet onderwijs 
daarnaast ook sterk seksespecifiek van aard was.

Idenburg (1964, p. 156) concludeert dat “Ons schoolwezen ook toen wettelijk naar het ‘dual 
system’ opgetrokken was”. Van ’t Riet (2013, p. 18) memoreert dat de toenmalige scheiding 
tussen hoger en middelbaar onderwijs als een residu van de 19de eeuw ten grondslag ligt aan 
ons binaire hoger onderwijsstelsel.

Deze opzet paste geheel in de toenmalige manier van hiërarchisch denken. De schoolcarrière 
werd bepaald door afkomst, gender en financiën. De sociale status van het gezin bepaalde de 
schoolkeuze. Gymnasium en universiteit werden gezien als een doorlopende leerlijn.
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Thorbecke zag een duidelijk verschil in de betekenis van de wereld van de ‘geest ‘ (geleerde 
vorming) en van de wereld van de ‘zaak’ (algemene, vooral economische vorming). De beno-
digde vormen van onderwijs voor deze twee werelden waren onverenigbaar. Als gevolg van 
het denken in standen, moest volgens Thorbecke voor de elite - een kleine minderheid van de 
samenleving - de hoogste ambtelijke functies beschikbaar zijn en moest deze klasse zich verre 
houden van het alledaagse beroepsleven (Boekholt & De Booij, 1987, p. 181).

Op basis van het bovenstaande kan voorzichtig worden geconcludeerd, dat door Thorbecke 
de fundamenten zijn gelegd voor het binaire stelsel. Gebaseerd op de scheiding tussen ‘elite’ 
en ‘burgerij’, tussen ‘geest’ en ‘zaak’ en tussen de ‘hoogst ambtelijke functies’en ‘beroeps- en 
praktische functies’.

Waarschijnlijk is hierop mede van invloed geweest het gegeven, dat Thorbecke geboren werd 
in een half-Duitse familie en na zijn promotie als privaatdocent in Duitsland werkzaam is ge-
weest. Hierdoor is hij in aanraking geweest met de ‘Duitse universiteit’, waar de opvatting was, 
dat voor toegepaste wetenschappen geen plaats was. Dit sloot aan bij de opvattingen van 
Wilhelm von Humboldt (1767-1835) (9), dat het hoofddoel van universitair onderwijs weten-
schappelijke vorming moest zijn (Wikipedia, 13 mei 2014).

Aantasting van de validiteit
Wanneer we uitgaan van het door Thorbecke gelegde fundament voor het binaire stelsel, is 
het interessant de vraag te beantwoorden, of in de loop van de jaren hierin geen scheuren 
zijn opgetreden. Staat het historisch gefundeerd begrip binariteit nog overeind, of is dit toch 
diffuus geworden? Met andere woorden, is de validiteit van de binariteit overeind gebleven? 
Vanuit verschillende invalshoeken worden hieronder dienaangaande allerlei ontwikkelingen 
besproken. Generaliserend worden deze ontwikkelingen aangeduid als de ‘vocational en aca-
demic drift’. Op de hierna volgende bladzijde worden deze termen verklaard.

Het is evident, dat door de democratisering van het hoger onderwijs het aantal studenten na 
de periode van wederopbouw enorm toenam en ook het elitaire karakter van de universiteiten 
verdween. In de jaren ’60 werd deze groei aan studenten als problematisch gezien, omdat 
het de financiering in gevaar zou brengen. De toevloed aan studenten zou moeten worden 
opgevangen door het HBO, dat een lagere bekostiging kende. Ook de verticale doorstroming 
van HBO’ers werd toen als onwenselijk gezien. Deze ontwikkelingen worden hier niet verder 
besproken, want nu wordt verder ingezoomd op de inhoudelijke componenten van het oplei-
dingsaanbod en op het relevante overheidsbeleid.

In 1901 trad het kabinet Kuyper aan. Bij Koninklijk Besluit stelde Kuyper, als minister van Bin-
nenlandse Zaken, in 1903 de Staatscommissie voor de reorganisatie van het onderwijs in. 
Deze commissie moest voorstellen doen tot reorganisatie van het lager, middelbaar en hoger 
onderwijs, evenals werden voorstellen verwacht om te komen tot een betere ineenschakeling 
van de delen van het onderwijs. Door deze laatste opdracht werd de commissie al gauw de 
‘Ineenschakelings-commissie’ genoemd. Pas op 25 april 1910 bracht de commissie verslag uit 
van het onderzoek. De commissie zag het verschil tussen universiteit en hogeschool in het 
verschil in het omgaan met de wetenschap. De universiteiten waren gericht op de beoefening 
van de zuivere wetenschap en de hogescholen op toepassing ervan. Idenburg (1964, p. 441 
- 443) vermeldt, dat sinds het uitbrengen van het rapport het Wetenschappelijk Onderwijs al-
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leen maar argumenten heeft aangedragen, welke het standpunt van de commissie aantastte. 
Als voorbeelden werden de ’kunde-opleidingen’ in het WO genoemd en het binnendringen 
van de wetenschap in de hogescholen. Idenburg (1964, p. 436) beschrijft dat de universiteiten 
door de infiltratie van beroepsopleidingen een ambivalent karakter hebben gekregen.

Samenvattend stelt Idenburg (1964, p. 443) in het kader van bovengenoemd verslag uit 1910, 
dat “Hogescholen veeleer een bepaald deelgebied van de wetenschap representeren, dat in 
zichzelf zeer omvangrijk kan zijn, tegenover het streven naar de beoefening van het geheel 
van de wetenschappen, hetwelk de universiteit eigen is”.

Concluderend besluit Idenburg (1964, p. 443): “Het moge echter tevens duidelijk zijn gewor-
den, dat dit verschil bezig is geantiqeerd te raken”.

In 1992 vond het vijfde lustrumcongres plaats van het IOWO (10) over: ‘Het eigen karakter van 
het HBO en het WO: Blijft het binaire systeem bestaan?‘. Als vervolg hierop werd in 1993 de 
publicatie uitgebracht ‘Het binaire stelsel een non-issue?’ (Hulshof, 1993). In deze publicatie of 
bundel, welke is te zien als een overzicht van de stand van zaken anno 1992/93, geven meer-
dere auteurs vanuit hun eigen invalshoek hun visie op het binaire stelsel.

Vermeld wordt in een bijdrage, dat sinds de STC-nota “Het HBO zich naar niveau heeft ontwik-
keld, in de ene sector meer dan in de andere, in de richting van het wetenschappelijk onder-
wijs. Deze tendens komt onder andere tot uiting in de toenemende nadruk op theoretische 
vakken en veralgemenisering van het onderwijs. Daarnaast kan worden geconstateerd dat in 
de praktijk de studentenpopulaties van beide categorieën elkaar in studiecapaciteiten overlap-
pen en dat afgestudeerden deels vergelijkbare functies vervullen. Van de andere kant zijn er 
binnen universiteiten steeds meer opleidingen ontwikkeld met een duidelijke beroepscom-
ponent, de zogenaamde ‘kunde-opleidingen’. Dit impliceerde een oriëntatie en gerichtheid op 
de beroepenwereld en de invoering van stages. Deze ontwikkeling is door de overheid eerder 
gestimuleerd dan ontmoedigd” (Hulshof, 1993, p. 3 en 11). Een ontwikkeling die het stempel 
kreeg ‘vocational drift’ of ‘HBO-isering’.

Hogescholen werd verweten, dat zij streven naar een ‘academic drift‘. Hieronder werd dan 
verstaan het streven om kenmerken en ambities van het WO te kopiëren, waarbij verwezen 
werd naar het doen van onderzoek en het aanbieden van masteropleidingen, dikwijls toen 
nog via U-bocht-constructies, de zogenaamde Engelse route. Ook wordt beschreven, dat op 
één plaats in Nederland een gemeenschappelijke propedeuse heeft bestaan voor zowel een 
WO- als een HBO-opleiding in de economische sector. Evenals er experimenten bestonden 
voor gecoördineerde propedeuses HBO-WO.

In de publicatie worden verder onderstaande ongerijmdheden genoemd (Hulshof, 1993, p. 5), 
namelijk de gelijkheid in opleidingsduur tussen HBO en WO, daarnaast dat de verschillen in 
zwaarte tussen WO en HBO minstens even groot zijn als binnen WO en HBO zelf. De overlap in 
type opleidingen tussen universiteit en hogeschool, waarbij alleen de zuiver wetenschappe-
lijke en de specifiek beroepsgerichte opleidingen niet in beide typen opleidingen voorkomen. 
Hierdoor is er geen garantie dat het WO een zuiver wetenschappelijke opleiding biedt en het 
HBO een specifiek beroepsgerichte. Beide diploma’s worden van eenzelfde niveau geacht.
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Vastgesteld werd (Hulshof, 1993, p. 61 - 62), dat een aantal opleidingen op de universiteiten 
naar hun aard niet paste bij de aard van de aanbiedende instelling. Naast recente voorbeelden, 
zoals bestuurs- en bedrijfskunde en communicatiewetenschappen, worden ook traditionele 
opleidingen genoemd, zoals die van tandarts, arts en jurist. Deze worden getypeerd als uni-
versitaire hogere beroepsopleidingen. Een beeld dat later nog verder vertroebeld is door het 
aanbieden in het HBO van toegepaste psychologie, toegepaste gerontologie en rechten.

Van Vught (1993, p. 95) verwachtte bij ongewijzigd beleid een imploderen van het binaire stel-
sel, omdat het Nederlandse hogeronderwijsbeleid geen antwoord had op de processen van 
‘academic en vocational drift’. Er vond geen onderkenning plaats van de optredende neiging 
van de instellingen tot wederzijdse grensoverschrijding. Een beweging die voorkwam uit het 
streven naar een zo hoog mogelijk niveau van prestige en naar een voldoende aantal studen-
ten. Vastgesteld wordt echter dat het imploderen tot op heden niet is geschied.

Leijnse (opening Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), 6 september 1999) sprak bij 
de gezamenlijke opening van het academisch jaar van de HAN en Katholieke Universiteit 
Nijmegen in 1999 zijn mening uit, dat het binaire stelsel beter kon verdwijnen, omdat het tot 
veel verspilling en verwarring leidde (11). Volgens zijn mening was het HBO op grond van de 
vraag uit de arbeidsmarkt in meer wetenschappelijke richting opgeschoven. Het waren nu 
opleidingen geworden van brede professionals, die naast basiskennis en -vaardigheden vooral 
beschikten over het vermogen samen te werken met andere disciplines. Daarbij kwam dat 
HBO-studenten zich wilden ontwikkelen. De hogescholen kwamen door de ontwikkeling van 
bachelor- en masteropleidingen, kwaliteitsverbetering door de accreditering, professionalise-
ring van de docenten en door de uitbouw van het onderzoek volgens Leijnse in een open en 
gelijkwaardige concurrentie met de universiteiten.

Leune (2007, p. 43 - 48) vermeldt, dat bij de totstandkoming van de Wet HBO in 1986 de be-
hoefte ontstond om het verschil tussen beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs te 
benadrukken. Dit onderscheid was volgens hem lastig te formuleren en wel omdat er begrips-
matig een vreemde tegenstelling werd geschapen. “Tal van opleidingen in het wetenschap-
pelijk onderwijs hebben een uitgesproken en onvermijdelijk beroepsgericht karakter; denk aan 
de opleiding van architecten, artsen, bedrijfskundigen, ingenieurs, accountants, notarissen en 
juristen, terwijl het voor de kwaliteit van hogere beroepsopleidingen nuttig zo niet noodzake-
lijk is om gebruik te maken van wetenschappelijke inzichten”.

Legitimatie voor de binariteit in het hoger onderwijs was volgens Leune gefundeerd in de 
aanwezige niveaudifferentiatie, die lag in het verlengde van de instroom van leerlingen vanuit 
het MBO/HAVO enerzijds en het VWO anderzijds. Legitimatie van deze niveaudifferentiatie zag 
hij weer bevestigd worden in de gedifferentieerde behoeftes binnen het arbeidsbestel.

Met betrekking tot het overheidsbeleid merkte Leune (2007) op, dat de rijksoverheid de afge-
lopen veertig jaar weinig gedaan had om het onderscheid tussen het WO en het HBO vorm 
en inhoud te geven dan wel intact te laten. Het beleid was gericht op het elimineren van de 
binariteit, ook wel aan te duiden als institutionele deprofilering. Hierbij kon gedacht worden 
aan het beleid op het gebied van de nomenclatuur, de bekostiging, de taakstelling en de 
titulatuur van afgestudeerden.
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Verder wees hij op de passieve houding van de rijksoverheid om het HBO tot de orde te 
roepen, bijvoorbeeld door het oneigenlijke aanbod van wetenschappelijk onderwijs. Tot slot 
kwalificeerde Leune het wetsontwerp van de Wet Hoger Onderwijs en Onderzoek (2005) van 
staatssecretaris Rutte als een verdere vertroebeling van het binaire stelsel en de WHOO zou op 
termijn tot het opblazen hiervan hebben geleid. Van ’t Riet (2013, p. 145 - 148) stelt onder de 
titel ‘Binariteitsreductie’ het volgende.

“Het hoger onderwijs, dat traditioneel is gescheiden in wetenschapsgericht en beroepsgericht 
onderwijs, groeit sinds de jaren ‘90 langzaam naar elkaar. Deze ontwikkeling doet zich voor in 
de wet- en regelgeving, in de organisatieontwikkeling van de instellingen, in het onderwijs en 
onderzoek, en niet op de laatste plaats in regionale en landelijke samenwerking. Zij zal ook de 
komende jaren doorzetten en op termijn de bestaande binariteit van de hoger onderwijsin-
stellingen in ons land opheffen of van karakter doen veranderen. Dit laat onverlet dat er oplei-
dingen op verschillende niveaus met verschillende uitstroomprofielen zullen blijven bestaan 
voor wetenschaps- en beroepsbeoefening”.

In het bijzonder door de BaMa-wet in 2002 werd het fundament onder het binaire stelsel door 
de overheid ernstig aangetast. Beide instellingen konden zowel WO- als HBO-opleidingen 
verzorgen en moesten voldoen aan hetzelfde accreditatieregime. Ook door andere ontwik-
kelingen is het onderscheid steeds diffuser geworden. Zo werd de onderzoekstaak van 
hogescholen steeds manifester. Via allerlei ingewikkelde routes stromen afgestudeerden van 
hogescholen door naar universitaire masteropleidingen. De overheid is anno 2014 een sterk 
voorstander van meer VWO’ers in het HBO en van verhoging van het opleidingsniveau van 
de docenten. Het aantal gepromoveerde leraren in de hogescholen moet sterk toenemen. 
De titulatuur voor HBO-afgestudeerden is aangepast. Kenniscentra in het HBO zijn mede met 
overheidsfinanciering van de grond gekomen. Er ontstond op enkele plaatsen intensieve 
samenwerking tussen hogescholen en universiteiten, soms aangestuurd door één College van 
Bestuur. Professoren combineren hun functie binnen de universiteit met die van lector in het 
HBO.

In zijn bijdrage aan de bundel van het Instituut voor Onderwijskundige Dienstverlening 
(IOWO) (Hulshof, 1993, p. 62) noemt Van Hout de binariteit van het hoger onderwijs in wezen 
al problematisch, “omdat de gehanteerde dichotomie wel helder en eenduidig kan worden 
toegepast op instellingen maar niet op de daar verzorgde opleidingen. Het is echter nauwe-
lijks zinvol instellingen in twee groepen in te delen, zonder de pretentie te hebben daarmee 
ook de opleidingen, docenten en studenten in twee helder onderscheiden groepen te verde-
len”.

Twintig jaar geleden kwam Van Hout dus al tot de uitspraak dat binariteit in het hoger onder-
wijs problematisch is. Sinds dat moment is dit problematische karakter alleen maar toegeno-
men, zoals hierboven uiteengezet is. Weliswaar zijn de instellingen nog in twee groepen te ver-
delen, maar dat geldt zeker niet zo eenduidig voor de daar verzorgde opleidingen, werkzame 
docenten en studenten.

Het advies van de Onderwijsraad (2005b) over de Wet Hoger Onderwijs en Onderzoek 
(WHOO) merkt op, dat als gevolg van twee ontwikkelingen – de BaMa-wet en de erkenning 
van een hogeschool als universiteit – de inhoudelijke en institutionele scheiding tussen we-
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tenschappelijk georiënteerde en beroepsgerichte opleidingen en instellingen moet worden 
gerelativeerd. Op bladzijde 33 vermeldt het rapport als conclusie: “De binariteit dient ruimte te 
geven voor een hogeronderwijsstelsel dat op termijn meer dan twee typen instellingen en op-
leidingen zal kennen, mede gezien de EU-ontwikkelingen op dit gebied. De wet dient ruimte 
te geven voor het ontstaan van nieuwe typen instellingen en opleidingen”.

De publicatie ‘Naar een lerende economie’ (WRR-rapport, nr. 90, 2013) geeft op pagina 293 - 
294 onder het kopje ‘Gedifferentieerd onderwijsbestel’ onderstaand standpunt over het hoger 
onderwijs weer. ”Nederland heeft vooral baat bij een breed spectrum van opleidingen waarin 
allerlei mengvormen van basisvorming en beroepsoriëntatie ontstaan voor verschillende ge-
ledingen van studenten. Daardoor heeft het onderscheid tussen hbo en wo geen principiële 
betekenis meer en ontstaat er een mozaïek aan opleidingen naar oriëntatie en moeilijkheids-
niveau. Dat laatste model is in een aantal landen allang gemeengoed. Het lijkt ook voor Ne-
derland op termijn de preferente weg“. Vervolgens worden allerlei ontwikkelingen geschetst 
in de loop van de jaren, zoals vergelijkbare titulatuur, het universitair organisatiemodel van 
hogescholen en het gegeven dat universiteiten steeds minder een opleiding tot onderzoeker 
zijn, waardoor het verschil tussen HBO en WO steeds minder markant is. Waar de grens tussen 
deze beide instellingen ligt, is niet evident.

Hierboven zijn verschillende voorbeelden gegeven hoe in de loop van de jaren de organisato-
rische binariteit geërodeerd is door het overheidsbeleid, ingebed in de politiek-maatschappe-
lijke context. Deze erosie heeft vooral betrekking op de twee redenen van de bewindslieden 
om het binaire stelsel overeind te houden, namelijk “de verstandige taakverdeling tussen HBO 
en WO en het voorkomen van versplintering“ (Kwikkers, 2005, p. 80) (12). Daarbij kwamen nog 
allerlei bewegingen binnen de instellingen, al of niet geëntameerd vanuit veranderingen en 
ontwikkelingen in het beroepenveld. Hieraan kan nog worden toegevoegd, zoals al hierboven 
genoemd, de gelijkschakeling van de titulatuur van afgestudeerden, weliswaar na toestem-
ming van de NVAO in het HBO, per 1 januari 2014.

Tussenbalans
Gesteld kan worden, dat het binaire stelsel in de betekenis van organisatorische binariteit 
gefundeerd is in het verleden en passend was in de toen vigerende politiek-maatschappelijke 
context. Allengs is de validiteit van het begrip steeds meer aangetast en uitgehold. Nog steeds 
bestaat in ons land standsverschil tussen het studeren aan een hogeschool of een universiteit, 
ook wel te duiden als ‘onderwijs prestige hiërarchie’. Ook kan niet ontkend worden, dat het 
niveau en de uitstraling, evenals het onderwijsklimaat op een universiteit van andere orde zijn 
dan op een hogeschool. Dit geldt zeker in vergelijking met de university colleges, waar de stu-
denten zich echt veertig uur per week moeten inzetten en in het programma het onderdeel 
academische vaardigheden is opgenomen.

Het binaire stelsel valt te kwalificeren als een dogma waaraan door de overheid ten onrechte 
wordt vastgehouden. Eigenaardig is, dat door de bewindspersonen het bestaan en het nut 
van het binaire stelsel voortdurend worden bevestigd. Het binaire stelsel is een voorbeeld van 
‘blauwdruk denken’ door de overheid. Deze houdt vast aan een bepaald format of systeem 
teneinde regelgeving en controle daarop mogelijk te maken. Om met Giddens (1979) te 
spreken, het gaat om een in stand gehouden bureaucratische component, terwijl de studen-
ten (de actoren) vragen om dynamisering van het systeem. Van de overheid mag gevraagd 
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worden een dynamiseringsproces in werking te stellen en bijvoorbeeld hogescholen toe-
gang te geven tot de tweede geldstroominfrastructuur. Tevens zou het verstandig zijn om de 
functie van lector op te waarderen tot de wetenschappelijke aanvoerder van een vakgebied. 
Daarnaast moet het overheidsbeleid erop gericht zijn om de combifunctie professor aan een 
universiteit en lector aan een hogeschool te bevorderen en extra te faciliteren. Tot slot is het 
gewenst om de naamgeving van bepaalde hogescholen in internationaal verband aan te pas-
sen en na goedkeuring door de NVAO de titel University te laten voeren. Dit zijn slechts enkele 
voorbeelden, maar een veel minder krampachtig beleid dat passend is in de huidige tijd, is 
gewenst.

Immers, net als andere dogma’s (op religieus gebied) vraagt ook dit dogma om dynamise-
ring en modernisering, want de meeste dogma’s zijn tijdgebonden. Zoals in deze paragraaf 
is aangetoond, staat het binaire stelsel eigenlijk al enige tijd op imploderen en is het format 
achterhaald. In hoofdstuk 9.8 wordt daarom als alternatief het ‘hoger-onderwijs-continuüm’ of 
‘hoger-onderwijs-mozaïek’ gepresenteerd.

2.4 DE TRANSITIE VAN ONDERWIJSINSTELLING NAAR 
KENNISINSTELLING IN HET HBO

Inleiding
Het gestelde in deze paragraaf is om te laten zien, dat door de overheid in de loop van de 
jaren is getracht om met wisselende beleidsmaatregelen hogescholen te laten transformeren 
naar kennisinstellingen. De aansluiting onderwijs-bedrijfsleven is, mede door de politiek-maat-
schappelijke context, beïnvloed door wisselende opvattingen van de overheid op dit terrein. 
Daarnaast wordt eerst aangetoond dat NHTV Breda door een andere startpositie vrijwel direct 
in een nadere positie kwam binnen het HBO.

NWIT, VAT en NHTV
De twee rechtsvoorgangers van NHTV, het Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toe-
risme en Recreatie en de Verkeerakademie Tilburg, waren beide de eerste opleidingen op hun 
gebied in Nederland. Een probleem in de eerste jaren na de oprichting was de afwezigheid 
van adequaat lesmateriaal voor de studenten. Dit is de reden waarom door het bestuur van 
het NWIT academisch opgeleide docenten werden aangesteld, die een bijdrage konden leve-
ren aan de ontwikkeling van lesstof. Daarom vonden ook door medewerkers reizen plaats naar 
vergelijkbare instellingen in het buitenland om de daar gebruikte lesmaterialen te bestuderen.

Aan beide instellingen was een advies- en onderzoeksinstituut verbonden, die in 1987 samen-
smolten tot DTV, het Dienstencentrum voor Toerisme en Verkeer. In het kader van het beleid 
van het kabinet Rutte I werd NHTV penvoeder van het Centre of Expertise, Tourism & Hospi-
tality en tevens participeert de hogeschool in een consortium van zeven hogescholen in een 
Centre of Expertise op logistiek gebied.

Het samenstellen en het schrijven van studiemateriaal, en het doen van onderzoek zijn in de 
hele geschiedenis van de instelling aan de orde geweest. Eigenlijk was er van het begin af aan 
een traditie aanwezig om zich mede te profileren als kennisinstituut. Een profilering die in de 
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loop van de geschiedenis alleen maar versterkt is. Daarom is het ook mogelijk om in hoofdstuk 
9.9 NHTV neer te zetten als academische hogeschool.

Voor sommige andere hogescholen was de positionering als kennisinstelling niet vanzelfspre-
kend en niet noodzakelijk. Door het overheidsbeleid werd later van alle bestuurders gevraagd 
om een transitie in gang te zetten.

Onderwijs- en kennisinstellingen
De begrippen onderwijsinstelling en kennisinstelling vragen om verduidelijking.

Onder onderwijsinstellingen versta ik hogescholen, die naast het verzorgen van onderwijs, ook 
primair ten behoeve van de studenten nieuw (en eigentijds) studiemateriaal ontwikkelen. Dit 
in voorkomende gevallen ook (commercieel) uitgeven, zodat ook studenten van andere ho-
gescholen, bijvoorbeeld via online learning, daarvan kennis kunnen nemen. Centraal staat in 
deze instellingen de kennisoverdracht. Hiervoor is uiteraard noodzakelijk, dat de competenties 
van de docenten voortdurend op peil worden gehouden. Kenniscirculatie in deze fase vindt 
onder andere plaats via stages van de studenten, het aanbieden van duaal onderwijs, door 
gastcolleges en door detacheringen van docenten.

Daarnaast onderscheid ik kennisinstellingen. Deze verzorgen uiteraard onderwijs, maar 
lectoren verrichten hier samen met hoogopgeleide docenten in daarvoor apart beschikbaar 
gestelde tijd en met inschakeling van studenten praktijkgericht en toegepast onderzoek, 
bijvoorbeeld ten behoeve van het MKB en zorgen voor kenniscirculatie met bedrijven en 
instellingen. Afgestudeerden van deze HBO-instellingen kunnen een bijdrage leveren aan het 
innovatievermogen van de beroepspraktijk, bijvoorbeeld door het analyseren en optimalise-
ren van arbeids- en productieprocessen (Min OCenW, 2011b, p. 8) (14). Centraal staat in deze 
instellingen de kenniscreatie.

Geleidelijk aan kregen de hogescholen een andere profilering en positionering, waarbij af-
hankelijk van meerdere factoren de transitie van onderwijs- naar kennisinstelling in een ander 
tempo verliep.

Juridisch en politiek-maatschappelijk kader
Onderzoek werd in de 19de en 20ste eeuw toch vooral gezien als een opdracht voor de uni-
versiteiten, waarbij het accent lag op de zuivere wetenschap en op fundamenteel onderzoek. 
Geleidelijk aan kwamen er vragen over de economische valorisatie en het onderwijsinhoude-
lijk gewin van de uitkomsten van het onderzoek. Later werd daaraan een vraag toegevoegd, 
namelijk op welke wijze onderzoek kon bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke 
vraagstukken, bijvoorbeeld de mobiliteit. Vooral rond de eeuwwisseling deden termen als ‘ken-
nissamenleving’ en ‘kenniseconomie’ hun intrede. Daarin kreeg ook het HBO een rol toebe-
deeld.

Hieronder worden slechts enkele aspecten belicht van het overheidsbeleid - ingebed in 
de politiek-maatschappelijke context -, die hebben geleid tot de aanzet van de kennis- en 
onderzoek-dimensionering van de hogescholen.
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Het is logisch om dit overzicht in twee periodes te verdelen, namelijk het tijdvak van de jaren 
’80 tot de eeuwwisseling en de periode daarna. Immers, in 1999 ontstond een stroomversnel-
ling door de Bolognaverklaring en in 2000 kwam de verklaring van Lissabon tot stand met als 
uitvloeisel daarvan de invoering van lectoraten in het HBO. De beschrijving van beide periodes 
is dus uitsluitend bedoeld, om vanuit enkele invalshoeken te laten zien, hoe het overheidsbe-
leid van invloed is geweest op de transitie in de positionering van het HBO.

De periode 1980 tot einde van de 20ste eeuw
In 1983 verscheen de nota ‘Schaalvergroting, Taakverdeling en Concentratie in het HBO’. In 
deze paragraaf wordt er één facet uitgelicht. Gefuseerde HBO-instellingen die meer dan 2500 
studenten zouden gaan tellen, kwamen in aanmerking voor het uitvoeren van nieuwe taken. 
Hierbij werden genoemd: het verzorgen van vervolgonderwijs, het doen van onderzoek, het 
verzorgen van de tweede fase en aandacht voor onderwijsontwikkeling (De geschiedenis en 
het ontstaan van de HAN, 2013).

Van Bemmel (2014, p. 6) verwoordt deze ontwikkeling als volgt: “In 1983 kreeg het hbo naast 
de aloude taak ‘onderwijs verzorgen’ ook nieuwe taken. Erkend werd dat, gelet op de eigen 
maatschappelijke taak en doelstelling, het hbo zich voortdurend moest kunnen vernieuwen. 
Overigens was toen al duidelijk dat veel hbo-opleidingen ‘een ontwikkeling naar verbreding 
en verdieping van hun theoretische basis vertonen’. Dit om de afgestudeerden in staat te stel-
len zelfstandig nieuwe ontwikkelingen bij te houden. Daarvoor was (en is) onderzoek nodig. 
Het hbo zou dan ook toegang moeten hebben tot kennis die door het wo wordt gegeneerd. 
Daar waar die kennis er niet was, zou het hbo de mogelijkheid moeten hebben zelf eigen on-
derzoek te doen. Dat opende naast contract-onderwijs tevens de mogelijkheid voor contract-
onderzoek”.

In 1985 verscheen de nota ‘Hoger Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit’, de HOAK-nota. Hoofd-
stuk 2.1 in de HOAK-nota behandelt de positie van het hoger onderwijs in het maatschappelijk 
bestel. “Kennisverwerving, kennistoepassing en kennisoverdracht vormen een uiterst belang-
rijke stimulans voor de maatschappelijke en economische vooruitgang”. In dit gedeelte wordt 
als één van de algemene doelstellingen voor het hoger onderwijs genoemd: “c. lHet leveren 
van een bijdrage aan de ontwikkeling van de wetenschap, de techniek en de beroepspraktijk”.

Zoals in de tweede paragraaf van dit hoofdstuk is beschreven, kwam in 1986 de Wet op Het 
Hoger Beroepsonderwijs tot stand. Artikel 3 Taakstelling van deze wet vermeldt in het eerste 
lid: “Zij kunnen, al dan niet uit ’s Rijks kas bekostigd, onderzoek verrichten en overdracht van 
kennis aan de maatschappij bevorderen, voor zover dit verband houdt met het onderwijs aan 
de instelling”.

Samen met het WO werd in 1993 het HBO opgenomen in de Wet op het Hoger onderwijs en 
Wetenschappelijk onderzoek (WHW). Artikel 1.3 (versie, 27 mei 2014) geeft voor hogescholen 
als doelstelling: “Zij verrichten ontwerp- en ontwikkelactiviteiten of onderzoek gericht op de 
beroepspraktijk. Zij verzorgen in elk geval bacheloropleidingen in het hoger beroepsonderwijs, 
zij verzorgen in voorkomende gevallen masteropleidingen in het hoger beroepsonderwijs en 
zij dragen in elk geval kennis over ten behoeve van de maatschappij. Zij dragen bij aan de ont-
wikkeling van beroepen waarop het onderwijs is gericht”. De Onderwijsraad en de Adviesraad 
voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (Hogeschool van Kennis, juli 2001, p. 9) prefe-
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reerden voor het HBO de term ‘Ontwerp en Ontwikkeling’ (O&O). Hieronder werd verstaan: 
“Het ontwerpen en ontwikkelen van kennisproducten die direct toepasbaar zijn, zoals fysieke 
producten, productieprocessen, adviesdiensten, methodieken, handleidingen e.d.”.

Hierboven werd in het kort de juridische context besproken van de eerste periode. Vervolgd 
wordt met een beschrijving van de politiek-maatschappelijke context van deze periode.

Door de Mammoetwet was meer aandacht gekomen voor algemeen vormende vakken in 
het beroepsonderwijs, daarbij kwam dat de wet een duidelijke verstatelijking was. De invloed 
van de overheid op de structuur, de inrichting en de organisatie van de scholen nam sterk 
toe ten koste van de relatie met het bedrijfsleven. Dit leidde uiteindelijk in de jaren ’60 en ’70 
van de vorige eeuw tot het uit elkaar groeien van de werelden van onderwijs en bedrijfsleven. 
“Volgens critici werd het onderwijs primair beschouwd als een welzijnsvoorziening, met een 
nadruk op de individuele ontplooiing van de leerling, op gelijke kansen voor kinderen uit 
lagere sociale milieus en op goede doorstroommogelijkheden binnen het onderwijsstelsel 
zelf. Het beleid kwam tot stand binnen een gesloten systeem, dat wel werd aangeduid als 
‘pedagogische provincie’” (Bronneman, 2011a, p. 287).

De afstemming tussen arbeidsmarkt en onderwijs moest flink worden verbeterd om de econo-
mische recessie in de jaren ’80 te keren en de oplopende werkloosheid onder schoolverlaters 
terug te dringen. In 1981 stelde de minister van Economische Zaken de commissie-Wagner in 
om advies aan de regering uit te brengen, enerzijds over het te voeren industriebeleid en an-
derzijds over de revitalisering van de economie. In 1983 pleitte deze commissie voor een ge-
deelde verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven en de overheid voor het beroepsonderwijs. 
Onderwijs en beroepspraktijk moesten veel beter op elkaar gaan aansluiten. In 1989 werd de 
Tijdelijke Adviescommissie onderwijs en arbeidsmarkt (Commissie Rauwenhoff ) geïnstalleerd. 
Het uitgangspunt in het rapport van deze commissie in 1990 was de gezamenlijke verant-
woordelijkheid van overheid, scholen, beroepsleven en individuen voor het beroepsonderwijs.

Aldus gedreven door ongunstige economische ontwikkelingen in de jaren ’80 en ’90 komen 
de werelden van het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid (eerst de gouden driehoek 
genoemd, later triple helix-model (WRR-rapport, nr. 90, 2013, p. 249)) geleidelijk weer bij elkaar. 
Dit vertaalde zich in verschillende nota’s en wetten, waarin voor het HBO de onderzoeksactivi-
teiten werden gelegitimeerd en mede hierdoor een plaats konden verwerven in de kennisin-
frastructuur (15).

Tussenbalans
In wezen vonden in deze eerste periode de kennis- en onderzoeksactiviteiten in het HBO 
ongestructureerd en incidenteel plaats. Een opdracht werd meestal uitgevoerd door een 
individuele docent voor een lokale/regionale opdrachtgever en inbedding in een overkoepe-
lende kennisinfrastructuur ontbrak. Een juridische structuur betreffende het eigenaarschap 
van het advies en een helder en inzichtelijk financieel vergoedingskader waren lang niet op 
alle HBO’s aanwezig. De eindevaluatie van de Stichting Kennis Ontwikkeling (2008, p. 7) stelde: 
“Wat echter (eind jaren ’90) ontbrak, was de aandacht voor de docenten, die in grote meerder-
heid sterk op onderwijs waren gericht en die nauwelijks of niet konden worden gekenschetst 
als innovatieve professionals die via (eigen) onderzoek een bijdrage leverden aan de verdere 
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ontwikkeling van de beroepspraktijk, de vernieuwing van het curriculum en het vergroten van 
de onderzoekvaardigheden van studenten“.

Weliswaar was er (veelal in één richting) sprake van kenniscirculatie - stages, duaal onderwijs, 
gastdocenten/detacheringen -, maar de uitkomsten hiervan hadden slechts toevallige en 
geen generieke meerwaarde.

De periode 2000 tot en met 2012/2013
Ook in deze periode schenk ik eerst aandacht aan de juridische en politiek-maatschappelijke 
context. Gedurende deze gehele periode was de WHW van kracht. Door reparatiewetgeving 
onderging deze allerlei wijzigingen en aanvullingen, waardoor een redelijk rommelig geheel 
van regels – een soort lappendeken – ontstond. Die reparaties kwamen tot stand door over-
heidsingrijpen ingebed in politiek-maatschappelijke trends.

Hieronder worden enkele ontwikkelingen belicht, zoals de Lissabonverklaring, die er voor ge-
zorgd hebben, dat de transformatie van onderwijs- naar kennisinstelling door overheidsbeleid 
werd geactiveerd. Kennis werd gezien als een essentieel voorwaarde voor economische groei 
en bloei. De invoering van de lectoraten met kenniskringen vond plaats.

In 1999 ondertekenden 29 Europese Ministers van Onderwijs de Bologna verklaring. Het doel 
was het tot stand brengen van één Europese ruimte voor hoger onderwijs. Voor het onder-
werp van deze paragraaf is vooral de Lissabonstrategie uit 2000 van belang. De doelstelling 
was, dat de Europese Unie in 2010 de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie 
van de wereld moest worden. Bijzondere aandacht ging uit naar Research and Development 
(Wikipedia, 28 mei 2014). Een andere consequentie was dat het percentage hoger opgeleiden 
verhoogd moest worden in de richting van 50% van de beroepsbevolking, waardoor de deel-
name aan het hoger onderwijs moest stijgen. Dit betekende een grote inspanning, omdat in 
2005 slechts 24% van de beroepsbevolking een opleiding aan een hogeschool of universiteit 
had gevolgd (Onderwijsraad, december 2005a). Mede als uitvloeisel van de Lissabonstrategie 
en, zoals in deze studie wordt beschreven, door de verschraling van het leraarsambt in het 
HBO, werd in 2001 de Stichting Kennis Ontwikkeling opgericht. Deze stichting beëindigde 
de activiteiten in 2008 en werd 2013 opgeheven, omdat de verankering van lectoraten in het 
HBO voldoende had plaatsgevonden. Het doel was de introductie van lectoren in het HBO 
te begeleiden en in dat kader geregeld evaluaties uit te voeren. “Lectoraten waren dan ook 
bedoeld om de kwaliteit van het HBO op een hoger plan te brengen, het innovatieve vermo-
gen van de hogescholen te versterken en de betekenis van het HBO voor het beroepenveld te 
vergroten” (Van ’t Riet, 2013, p. 81 - 82).

Het rapport van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) en de 
Onderwijsraad (1999, p. 5) vermeldt, dat de positie van het HBO in de kennisinfrastructuur 
moeilijk te bepalen was. In dit rapport wordt gerefereerd aan het HOOP 2000, waarin werd 
gesteld, dat de positie van het HBO in die infrastructuur nadrukkelijk aandacht behoefde. Het 
rapport ‘Grenzeloos leren’ van het Ministerie van OCenW (2001, p. 15) bevat een verkenning 
naar Onderwijs en Onderzoek in 2010. Door de internationalisering zag het departement ken-
nismanagement, creativiteit en innovatie als concurrentiefactoren onder onderzoeksinstituten 
en opleidingen toenemen (2001, p. 15). Ook werd beschreven, dat technologische ontwik-
kelingen als motor van de economische groei tot de overgang naar de kenniseconomie gaan 
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leiden. Op bladzijde 16 van dit rapport werd een omschrijving gegeven van het begrip ken-
niseconomie: “Een economie waarin het voortdurend genereren van kennis en de capaciteiten 
om kennis te verwerven, te verwerken, toe te passen en te verspreiden van fundamentele 
betekenis zijn voor de economische ontwikkeling”. Kennis en ICT, onderwijs en scholing, en 
innovatie en onderzoek werden onderkend als bronnen van productiviteit. Kennis – menselijk 
kapitaal – werd gezien als een doorslaggevende concurrentiefactor in de economie.

In 2003 ontstond een nieuwe impuls door de oprichting van de Stichting Innovatie Alliantie 
(SIA), die in 2014 werd omgezet in Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. In 
2004 startte de eerste RAAK-projecten. RAAK was een subsidieregeling en de afkorting staat 
voor: ‘Regionale Aandacht en Actie voor Kenniscirculatie’ (Van Bemmel, 2014, p. 2). Het doel 
van RAAK is de kennisuitwisseling tussen hogescholen, het MKB, publieke en kennisinstel-
lingen en buitenlandse partners te verbeteren en het innovatief vermogen van MKB-onder-
nemingen te bevorderen (website RAAK, 28 mei 2014). SIA zorgt voor de uitvoering van de 
RAAK-regeling.

In het advies uit 2005b van de Onderwijsraad (p. 7) over het wetsontwerp ‘Hoger Onderwijs en 
Onderzoek’ (WHOO) van toenmalig staatssecretaris Rutte worden drie hoofdfuncties van de 
hogescholen geformuleerd:

1. Ze bereiden studenten voor op beroepen waarvoor geavanceerde kennis en competen-
ties nodig zijn.

2. Ze leiden jonge mensen op om goede onderzoekers of goede professionals te worden.
3. Ze produceren geavanceerde en gespecialiseerde (wetenschappelijke) kennis.
 
Gesteld werd dat hogescholen een dubbelfunctie hadden, namelijk het geven van onderwijs 
en het verrichten van ontwerp- en ontwikkelwerk en toegepast onderzoek.

In 2007 verscheen van de Minister van Economische Zaken het werkprogramma ‘Nederland 
Ondernemend Innovatieland’. Dit omvatte acties op het raakvlak van kennis, innovatie en on-
dernemerschap (Voorwoord Werkprogramma). Opvallend is dat bij te bereiken doelstellingen 
een dimensie wordt toegevoegd. Naast uiteraard de economische doelstelling om de concur-
rentiekracht van ons land te verbeteren, werd genoemd, het aanpakken van maatschappelijke 
vraagstukken met behulp van innovaties, bijvoorbeeld op het gebied van energievoorziening, 
zorg en mobiliteit. In dit programma werd een duidelijke rol aan de hogescholen toebedeeld.

In 2009 startte de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek Hogescholen (VKO). Door mid-
del van zesjarige audits bewaakt deze de kwaliteit van het onderzoek in het HBO.

Ook in dat jaar adviseerde de Sociaal-Economische Raad (publicatienummer 4) het kabinet 
in het rapport ‘Europa 2020: de nieuwe Lissabon-strategie’ “de kennisruimte op te vatten als 
een kennisdriehoek van onderwijs, onderzoek en innovatie en daarom het (hoger) onderwijs 
nadrukkelijker te betrekken bij de uitwerking van de Europese kennisruimte” (p. 10).

Het regeerakkoord VVD-CDA ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’ (2010) noemt onder 8. Onder-
wijs, dat “Nederland de ambitie heeft om te behoren tot de top vijf van de kenniseconomieën” 
(p. 31). De hogescholen worden bij de bevordering van het onderzoek in samenwerking met 
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het bedrijfsleven en de overheid niet genoemd, wel de universiteiten (p. 32). In 2011 brach-
ten de Ministeries van OCenW en Economie, Landbouw en Innovatie (ELenI) de ‘Strategische 
Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap’ uit. Op pagina 56 van dit rapport werd 
vastgesteld: “Het onderzoek aan hogescholen bevindt zich in vergelijking met het onder-
zoek aan de universiteiten nog in een ontwikkelingsfase. Het kabinet streeft naar een betere 
verankering van het praktijkgericht onderzoek in het hbo”. Gewezen werd op de spilfunctie 
die hogescholen moeten vervullen in de zogenaamde Centres of Expertise, die gebaseerd zijn 
op publiek-private samenwerking en financiering. Deze centra zijn gericht op toponderwijs, 
toponderzoek en innovaties in het bedrijfsleven. In het kader van de prestatieafspraken met de 
Reviewcommissie werden in 2012 verschillende van deze centra aan een of meer hogescholen 
toegewezen.

Opvallend is, dat toenmalig staatssecretaris Zijlstra in 2012 de afspraken uit de Lissabonstrate-
gie (50% hoger opgeleiden in 2010) en uit Europa 2020 (40% hoger opgeleiden in 2020) losliet. 
Volgens de Volkskrant van 16 januari 2012 vond hij, dat een hoog aandeel hoger opgeleiden 
geen doel op zich moest zijn.

In 2013 verscheen het rapport ‘Naar een lerende economie’ van de WRR. Geïntroduceerd wordt 
het begrip ‘lerende economie’, dat verder gaat dan het klassieke begrip ‘kenniseconomie’. 
Permanent leren is steeds meer geboden om bij te blijven, zowel als persoon, als bedrijf en als 
land. “De ‘lerende economie’ richt de aandacht op de noodzaak om na te gaan welke typen 
kennis zich kunnen ontwikkelen, hoe die kennis wordt uitgewisseld en hoe er in brede zin kan 
worden geleerd (leren van consumenten, analytisch leren, technisch leren, vaardigheden leren, 
leren binnen een organisatie, institutioneel leren, beleidsleren, enzovoorts)” (WRR-rapport, nr. 
90, 2013, p. 229). Gebaseerd op Borras; Johnson, 2011 komt het rapport met de volgende om-
schrijving: “Zij is een economie die gebaseerd is op het aanpassings- en absorptievermogen 
van alle individuen, bedrijven, organisaties en overheden”.

De plaats, de rol en de betekenis van de hogescholen komen er in dit rapport maar beschei-
den vanaf. Genoemd worden lectoren met sinds 2001 de opdracht om onderwijs en onder-
zoek te verbinden met hun externe omgeving (p. 245 - 246), maar tekenend is de constatering 
op pagina 255: “Hogescholen worden tot op heden te veel als louter scholen gezien, maar 
ook zij zullen zichzelf tot kennisinstelling moeten omvormen en een nieuwe balans moeten 
vinden tussen kennis overdragen, bedrijvigheid creëren en bijdragen aan het oplossen van 
problemen” (WRR-rapport, nr. 90, 2013). Opvallend in dit kader is ook het genoemde in het 
WRR-rapport bij de vier opgaven voor het hoger onderwijs om het verdienvermogen van 
Nederland zo goed mogelijk inhoud te geven. Bij de eerste drie – zorgvuldig met menselijk 
kapitaal, breed onderwijs en goed onderwijs – wordt alleen gefocust op de universiteiten. Al-
leen bij de laatste – gedifferentieerd onderwijsbestel – komt door het ter discussie stellen van 
het binaire stelsel het HBO aan de orde.

Tussenbalans
Het bovenstaande is zeker niet volledig en bewust worden niet alle nota’s, maatregelen, acties 
problemen en succesfactoren besproken. Ook wordt weggebleven van de discussie over de 
inhoud en de betekenis van diverse soorten onderzoek. Het gestelde dient uitsluitend om aan 
te tonen, dat door de overheid getracht wordt de hogescholen in de loop van de jaren met 
beleidsmaatregelen te laten transformeren naar kennisinstellingen.
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Vast te stellen is een wisselend overheidsbeleid op het gebied van de aansluiting onderwijs-
bedrijfsleven. Door de Nijverheidsonderwijswet waren deze werelden nauw met elkaar 
verbonden, maar door de Mammoetwet werden ze uit elkaar gedreven. Vanaf de jaren ’80 
werden vervolgens uit economische noodzaak onderwijs en bedrijfsleven weer met elkaar 
verbonden. Aan het bestaan van de hogeschool werd door de introductie van de lectoraten 
in 2001 een nieuwe dimensie toegevoegd. De typering in het rapport van OCenW en ELenI 
(2011) dat het onderzoek zich in het HBO nog in een ontwikkelingsfase bevindt, beaamt ook 
Van ’t Riet (2013, p. 85), die wel een professionaliseringsslag constateert vanaf 2010. De consta-
tering in het WRR-rapport uit 2013 geeft dezelfde bevinding als het rapport van OCenW/ELenI.

In TH&MA-2013, nummer 4 wordt het ontstaan van het onderzoekcoconmodel beschreven, 
een eilandenrijk van lectoren en kenniskringleden zonder verbinding met en verrijking van het 
primaire proces. Ook in hoofdstuk 7.4 van deze studie wordt opnieuw bij het doen van onder-
zoek in het HBO stilgestaan en komen bevindingen van derden aan de orde over de stand van 
zaken van het onderzoek in het HBO.

Bijzonder is, dat anno 2014 vanuit de overheid nauwelijks meer gecommuniceerd wordt over 
verhoging van het percentage hoger opgeleiden. Een voorbeeld hoe politieke stokpaardjes 
weer verdwijnen.

Van de couveuse- en experimenteerfase van de vorige eeuw bevinden de instellingen zich 
nu al zo’n 15 jaar in de transitiefase op weg naar kennisonderneming. Zowel het gestelde in 
de ‘Strategische Agenda’ van Rutte I, de bevindingen van Van ’t Riet, de constatering in het 
WRR-rapport en de conclusies in de rapporten van de Validatiecommissie Kwaliteitszorg 
Onderzoek (VKO) over de diverse instellingen wijzen hier ook op. Onduidelijk is wel hoe lang 
deze fase nog gaat duren. Deze duur zal naast het bestuurlijk optreden binnen de instellingen 
zelf, vooral bepaald worden door het overheidsbeleid ingebed in de politiek-maatschappelijke 
context.
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NHTV EN DE RECHTSVOORGANGERS, FASE I
Fase I: nwIt en vat veroveren een pLaats In het Bestaande hoger 

onderwIJsBesteL

Periode:  Begin jaren ’60 - 1983/1986

3.1 HET RELEVANTE ONDERWIJSBELEID
Inleiding
Voor een goed begrip van de onderwijswetgeving tijdens de start van het Nederlands Weten-
schappelijk Instituut voor Toerisme (NWIT) en de Verkeersakademie Tilburg (VAT) volgt eerst 
nog een aanvullende schets van het hogeronderwijsbeleid in de periode 1919-1963/68. Deze 
paragraaf wordt afgesloten met de Wet op het Hoger Beroepsonderwijs van 1 augustus 1986. 
De periode Deetman (mei 1982 – september 1989) met onder andere de nota `Schaalvergro-
ting, Taakverdeling en Concentratie` en de nota `Hoger Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit` 
wordt beschreven in hoofdstuk 4.1. Voor deze indeling is gekozen, omdat dan direct wordt 
aangesloten op de fusie tussen NWIT en VAT.

Wetgeving (1)
De twee genoemde jaartallen – 1919 en 1963/68 - zijn afgeleid van twee wetten, die in de 
geschiedenis van het Hoger Beroepsonderwijs een rol hebben gespeeld. Zoals beschreven in 
hoofdstuk 2.2 werd in 1919 de Nijverheidsonderwijswet van kracht en werd in 1963 de Wet 
Voortgezet Onderwijs door het parlement aangenomen. In 1968 trad deze wet 5350k onder 
de naam Mammoetwet in werking. Het gehele onderwijsterrein tussen lagere school en 
wetenschappelijk onderwijs werd hierin geregeld. Het HBO kreeg dus geen eigen wetgeving 
en werd ook niet samen met het Wetenschappelijk Onderwijs geregeld. Het gehele voortgezet 
onderwijs, waaronder begrepen het HBO, was in deze wet opgenomen.

Nijverheidsonderwijswet
In de wet van 1919 (artikel 25) werd de beoordeling over de behoefte aan scholen voor vak-
onderwijs mede aan het bedrijfsleven overgelaten. De gemeenteraad diende deze voor zoveel 
mogelijk te horen, alvorens voor de stichting van een school een noodzakelijkheidsverklaring 
af te geven. In wezen werd hier al de basis gelegd voor de huidige macrodoelmatigheidspro-
cedure. De economische situatie na de Tweede Wereldoorlog, de periode van wederopbouw, 
vereiste dat de overheid het onderwijsbestel in beschouwing nam en zich er actiever mee 
ging bemoeien. Kenmerkend voor deze periode is dat de overheid het onderwijs niet gede-
tailleerd regelde (Jager de, 1994, p. 158). Er was toen nog sprake van traditionele besturen, 
bestaande uit onbezoldigde leden, die zich in de avonduren over de scholen bogen. Deze 
besturen en directies hadden grote invloed op de inrichting van het onderwijs. De bestuur-
ders hadden meestal hun reguliere betrekking in het toekomstige werkveld van de studenten 
of hadden daarin een managementpositie. De Nijverheidsonderwijswet van de 4de October 
1919 was van kracht tot 1968 en vormde het kader waarbinnen de aanvraag van het Neder-
lands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme moest geschieden. Daarom hieronder enkele 
voor deze aanvraag relevante artikelen uit de wet (Kuipers, 1952).
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Artikel 1.I. Het nijverheidsonderwijs heeft ten doel op de grondslag en met voortzetting van 
het algemeen vormend onderwijs op te leiden voor ambacht, nijverheid, scheepvaart, huis-
houden, landbouwhuishouden en vrouwelijk handwerken.  
Artikel 11.I. Schoolonderwijs, bedoeld in artikel I, derde lid, onder a, wordt gegeven aan: b. 
scholen voor nijverheid, nijverheidskunst en kunstambacht; f. scholen voor opleiding van 
leraren of voor speciale doeleinden.  
Artikel 12: hierin wordt bepaald dat inrichtingen – in artikel 11 niet genoemd – door de Kroon 
onder een dier groepen worden ingedeeld.  
Artikel 15.2. Door die Minister worden tevens algemene voorschriften gegeven omtrent de 
inrichting van leerplannen en lesroosters der van Rijkswege gesubsidieerde bijzondere en 
gemeentelijke scholen. Bij deze algemene voorschriften wordt rekening gehouden met de 
wenselijkheid, de lichamelijke ontwikkeling der leerlingen te bevorderen.  
Artikel 25.2. Het in het eerste lid bedoeld subsidie wordt verleend, indien de raad der ge-
meente, waar de school gevestigd is of zal worden - voor zoveel mogelijk de daarbij betrokken 
organisaties van patroons en werklieden gehoord -  de oprichting en instandhouding heeft 
nodig geoordeeld.

Mammoetwet/Wet Voortgezet Onderwijs
Deze wet van Cals is te beschouwen als een blauwdruk voor een ander onderwijsbestel 
(Zeegers, 1999, p. 11). In plaats van een financieel-economisch karakter kwam nu het onder-
wijskundig en maatschappelijk karakter aan de orde. Er werd meer rekening gehouden met 
de capaciteiten en interesses van de leerlingen. Het hoger beroepsonderwijs, waaronder 
bestaande schooltypen als de kweekschool voor onderwijzers, de MTS en de school voor 
maatschappelijk werk, gingen onder de WVO, artikel 5c vallen (Tweede Onderwijsnota, 1955, 
p. 55, Bijlage II). Van Bemmel (2006, p. 4) vermeldt dat sinds 1963 het gehele HBO door het 
Rijk werd gefinancierd. Daarvoor gold dat maar voor een deel van het HBO. Deze vermelding 
vraagt toch om enige nuancering. De uitspraak regardeert alleen het HBO dat in die tijd onder 
de reikwijdte van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen viel. Naast de opleidingen 
bij het Ministerie van Landbouw en Visserij waren er opleidingen die onder het Ministerie van 
Volksgezondheid ressorteerden en opleidingen die gedeeltelijk privaat werden bekostigd, 
zoals Oefentherapie Cesar en Mensendieck.

De wet betekende dat het HBO te maken kreeg met lessentabellen (artikel 23 WVO), examen-
eisen (artikel 29 WVO) en bevoegdhedenregelingen (artikel 33 en 36 WVO). Voor het HBO 
betekende dit laatste een bewijs van bekwaamheid van de eerste graad. Verbraak (2013) geeft 
aan dat er per schoolsoort in het kader van de bekostiging een leraarlessenformule kwam met 
een vaste voet. Deze factor betekende een soort basisformatie onafhankelijk van het aantal 
leerlingen, dat was ingeschreven. Uiteindelijk waren er in het HBO vijftig verschillende formu-
les om de personele formatie te berekenen. Brouwer (2013, p. 19) typeert deze periode als zeer 
bureaucratisch.

Er waren in het HBO voorschriften voor de lessentabel en voor verantwoording via de staat 
van lessenverdeling. Voor de aanschaf van inventarisstukken van 400 gulden of meer moest 
het ministerie goedkeuring geven. Met deze voorschriften werd toen al heel creatief omge-
sprongen. De Jager (1994, p. 158) vermeldt dat er ‘witte’ en ‘zwarte’ lessentabellen bestonden, 
respectievelijk de officiële en de intern gebruikte. Het onderwijs werd verzorgd in klassenver-
band.
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Afgesloten wordt met enkele relevante bepalingen uit de WVO.

In artikel 32 lid 2 werd geregeld, dat aan het hoofd van de school een directeur staat. Be-
noembaar was alleen diegene die als leraar in een van de vakken aan de school kon worden 
aangesteld.

In artikel 32 lid 3 was geregeld, dat een van de leraren door het bevoegd gezag kon worden 
benoemd om de directeur bij te staan en bij afwezigheid te vervangen; deze draagt de titel 
van adjunct-directeur.

Van belang is dat in de WVO een planningsprocedure was opgenomen voor het stichten van 
scholen. Jaarlijks werd in de periode 1968-1986 voor 1 oktober een ‘plan van scholen’ (arti-
kel 65) vastgesteld betreffende nieuwe scholen en afdelingen van een school voor (hoger) 
beroepsonderwijs. Bekostiging door de overheid, na vaststelling van dit plan, hing voor de drie 
daarop volgende jaren samen met de vermelding op dit plan. Er werd bij de samenstelling van 
dit plan uitgegaan van de verzoeken en deelplannen van de hogescholen (artikel 66 WVO) en 
van de door de minister noodzakelijk geachte rijksscholen. Van elke school werd de aard, de 
plaats van vestiging en de te verwachten omvang vermeld.

In artikel 77 werd geregeld dat de kosten van de scholen door het rijk worden vergoed. In 
artikel 78 werd geregeld wat de kosten der scholen zijn:

a. de salarissen
b. de stichtingskosten
c. de huren
d. de inrichtingskosten
e. de exploitatiekosten en
f. de kosten voor godsdienstonderwijs en van het vormingsonderwijs.

Beleid van Veringa en Van Veen (1967-1973)
Zeegers (1999, p. 11) vermeldt dat snel na de invoering van de Mammoetwet er vragen 
kwamen over de status van het HBO binnen het voortgezet onderwijs. De opvatting deed 
ingang dat het onderwijs na de middelbare school als een eenheid moest worden gezien. Ter 
aanvulling op het vermelde in de hoofdstukken 2.2 en 2.3 (met verwijzing naar voetnoot 7 
van hoofdstuk 2) kan nog het volgende worden genoemd. Het gegeven dat het Wetenschap-
pelijk Onderwijs onder de Wet Wetenschappelijk Onderwijs viel en het HBO onder een andere 
wet maakte integratie lastig. Het eind 1971 door de Commissie de Moor uitgebrachte rapport 
‘Het overheidsbeleid inzake het tertiair onderwijs’ bevatte het voorstel om te komen tot een 
nationaal beleid voor het tertiair onderwijs. Onder primair onderwijs werd het basisonderwijs 
verstaan, het middelbaar onderwijs was het secundair onderwijs en het hoger onderwijs werd 
aangeduid als het tertiair onderwijs. De Commissie bepleitte de ontwikkeling van onderwijs-
programma’s gericht op algemeen praktische vaardigheden. Daarnaast waren de HBO-pro-
gramma’s gericht op specifieke praktische vaardigheden en de WO-programma’s gericht op 
theoretische vaardigheden (Knippenberg & Van der Ham, 1993, p. 515).

Een wetsontwerp van Veringa daartoe, ingediend op 27 april 1971, werd echter afgewezen. Dit 
zou het mogelijk gemaakt hebben dat het HBO op sommige onderdelen afweek van de Mam-
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moetwet en dat het WO en het HBO via afzonderlijke regelingen samenwerkingsverbanden 
konden aangaan.

Van Veen bracht in 1972 een nota uit getiteld ‘Op weg naar hoger onderwijs nieuwe stijl’. Ook 
hierin werd gepleit voor samenwerkingsovereenkomsten tussen het HBO en het WO. De 
naamgeving instellingen voor hoger onderwijs werd het HBO in het vooruitzicht gesteld. In 
deze kabinetsperiode kwamen de eerste gedachten over materiële lumpsum. De instellingen 
zouden de beschikking krijgen over een totaalbedrag dat naar eigen inzicht mocht worden 
besteed (Knippenberg & Van der Ham, 1993, p. 546). Bij de begroting over 1973 was als bijlage 
de ‘Nota inzake het onderwijsbeleid’ opgenomen.

De bewindslieden van het ministerie, Van Veen en Schelfhout, gaven in deze nota aan de 
integratie van het Hoger Beroepsonderwijs en het Wetenschappelijk Onderwijs te willen 
bevorderen.

Visie Van Kemenade (1973-1977)
Op 11 mei 1973 werd Van Kemenade minister van Onderwijs en Wetenschappen in het 
kabinet Den Uyl. Alvorens in te gaan op zijn beleid, is het gewenst om zijn visie te memoreren. 
Deze minister geloofde krachtig in de ‘maakbaarheid’ van de samenleving. Onderwijs werd 
door hem gezien als een middel om maatschappelijke ongelijkheid te verminderen en maat-
schappelijke hervormingen door te voeren. Via het onderwijs wilde Van Kemenade de, door 
de Partij van de Arbeid, gepropageerde maatschappijhervormingen - spreiding van macht, 
inkomen en kennis - gestalte geven (Boekholt & De Booy, 1987). In zijn optiek was onderwijs 
van beslissende invloed op de toekomst van de maatschappij en de plaats van burgers daarin. 
Hij brak ook met het idee dat onderwijs alleen beperkt zou zijn tot de jeugdjaren. Hij kwam 
met de gedachte van ‘education permanente’.

Hogeronderwijsbeleid van Van Kemenade
In de in 1974 uitgebrachte Structuurnota gaf de minister aan, dat de betrokkenheid van het 
onderwijsveld bij de besluiten over de veranderingen in het onderwijs absoluut noodzakelijk 
was. In 1975 publiceerde hij de discussienota ‘Contouren van een toekomstig onderwijsbestel’. 
De inhoud van deze nota is al besproken in hoofdstuk 2.2. Het hoger onderwijs omvatte hierin 
naast het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs, een scala van studie-
mogelijkheden. In de nota ‘Hoger Onderwijs in de Toekomst’, afgekort tot HOT-nota van 1975, 
stond de opvatting van de minister en van staatssecretaris Klein over de integratie van het 
Wetenschappelijk Onderwijs en het Hoger Beroepsonderwijs. Wetgeving op dit terrein kwam 
er echter niet. Pas op langere termijn zou volledige integratie mogelijk zijn. Het HBO zou eerst 
versterkt moeten worden door schaalvergroting 
De bestaande scholen moesten fuseren tot scholengemeenschappen, vervolgens tot hoge-
scholen, die gelijkwaardig waren aan de universiteiten. Deze hogescholen zouden een mini-
male omvang moeten hebben van duizend tot 1500 studenten en drie verschillende sectoren 
van het HBO moeten omvatten (Groen, in ’t & Munnichs, 1984, p. 99). Schaalvergroting was 
noodzakelijk, omdat de kleinschaligheid leidde tot ondoelmatig bestuur en beheer. Door de 
enge gerichtheid op een beroep kwamen er geen nieuwe (bredere) studieprogramma’s tot 
ontwikkeling. Er stond een voorstel in de nota tot creatie van de Algemene Hogere Opleiding, 
die een algemene scholing zou bieden (Groen, in ’t & Munnichs, 1984, p. 99). Het onderscheid 
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tussen universiteit en hogeschool zou pas in de allerlaatste fase verdwijnen. Er werden in de 
nota vier typen onderwijsprogramma’s voorzien:

• de voorbereiding voor wetenschappelijke onderzoekers;
• de voorbereiding voor andere beroepen waarvoor een wetenschappelijke vorming vereist 

was;
• een meer specifieke beroepsopleiding met toegepaste wetenschappelijke kennis en
• een algemeen programma.

Gelijktijdig werden drie voorontwerpen van wet ingediend, betreffende:

• het bevorderen van de doorstroming tussen WO en HBO;
• het invoeren van algemene hogere opleidingen en
• de invoering van deeltijd hoger onderwijs van algemene aard.

Het HBO reageerde op de nota en de drie wetsvoorstellen negatief, waardoor alleen de door-
stroming na het behalen van de propedeuse in het HBO naar het WO werd geregeld.

De periode Van Kemenade kenmerkt zich vooral door vele plannen en contouren, maar had 
maar weinig concrete resultaten.

Hogeronderwijsbeleid van Pais (1977-1981)
In december 1977 trad Pais (VVD) in het eerste kabinet Van Agt aan als de nieuwe minister. Me-
dio 1978 bracht hij de nota ‘Hoger Onderwijs voor Velen’ uit. Hierin kwam ook de relatie tussen 
het Wetenschappelijk Onderwijs en het Hoger Beroepsonderwijs aan de orde. Op korte termijn 
werd een nauwe samenwerking tussen beide onderwijssoorten bepleit. Het streven naar een 
samenhangend stelsel van hoger onderwijs kwam in plaats van een gewenste onderwijskun-
dige en institutionele integratie. Door het harmoniseren van de regelgeving en het leggen 
van de dwarsverbanden tussen de verschillende soorten - WO, HBO en de Open Universiteit 
- moest de samenhang gestalte krijgen. Er zou een aparte HBO-wet komen, waarin het hoger 
beroepsonderwijs zou worden geregeld. De sociale academies en het kunstonderwijs waren 
de motor voor de ontwikkeling om te komen tot de Wet Hoger Beroepsonderwijs (Blomen, 
2012). Het oude kader moest aangepast worden aan allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. 
Allerlei voorschriften, bijvoorbeeld met betrekking tot de leerplannen en de lessentabellen 
waren veel te dogmatisch. Het concept wetsontwerp voor een nieuwe HBO-wet verscheen in 
december 1979, dat voor een behoorlijk aantal onderwerpen teruggreep op de Mammoet-
wet. De HBO-Raad had ondertussen een eigen visie ontwikkeld en in een nota verwoord. De 
inhoud daarvan werd verwerkt in een nieuw concept wetsontwerp, dat in 1981 bij de Kamer 
werd ingediend.

Van Kalmthout (2013) geeft aan, dat eigenlijk de tekst voor de nieuwe wet door medewerkers 
van de HBO-Raad was geschreven. Hij vervolgt, dat de toenmalige secretaris van de HBO-Raad 
mr. P. Th. Verburgt daarin een belangrijk aandeel heeft gehad. In 1984 werd de Wet op het 
Hoger Beroepsonderwijs door het parlement aanvaard. Deze trad in werking met ingang van 1 
augustus 1986. Op 16 mei 1986 trad al de Invoeringswet Wet op het Hoger Beroepsonderwijs 
inwerking. Hierin werd het overgangsrecht van de Wet Voortgezet Onderwijs en de Wet op het 
Hoger Beroepsonderwijs vastgesteld. Geregeld werd ook het tijdstip van inwerking treden van 
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de Wet op het Hoger Beroepsonderwijs. Met betrekking tot de advies- en overlegstructuur, 
de wijze van bekostiging evenals het gebruik van gebouwen en terreinen en roerende zaken 
werd alsnog de Wet op het Hoger Beroepsonderwijs gewijzigd. Wel moet volledigheidshalve 
worden aangetekend, dat door de ‘hete adem’ van de WHW en de HOAK-nota “Een aantal 
uitvoeringsbesluiten (AMvB’s en KB’s) van de WHBO nooit is uitgebracht (Kalmthout van, 29 
september 2014).

Wet op het Hoger Beroepsonderwijs (WHBO) van 1986
Zeegers (1999, p. 7) stelt dat door deze Wet het Hoger Beroepsonderwijs wel een eigen wette-
lijk regime kreeg, afgescheiden van het voortgezet onderwijs, maar dat hierdoor ook het binair 
stelsel van hoger onderwijs werd gefundeerd. Het Hoger Beroepsonderwijs en het Weten-
schappelijk Onderwijs werden twee gelijkwaardige, maar niet gelijksoortige onderdelen van 
het hoger onderwijs. Beide vormen behoren wel tot het hoger onderwijs, maar hebben ieder 
een eigen karakter en inkleuring. Het HBO duidelijk beroepsgericht en afgestemd op de eisen 
van het werkveld, terwijl het WO gericht is op wetenschapsbeoefening en het aanleren van 
academische vaardigheden. Hieronder worden alleen die onderdelen van deze wet belicht 
die, in het kader van het onderzoek, relevant zijn voor NHTV en de rechtsvoorgangers.

Artikel 1 Begripsbepalingen:
Bijzondere instelling: een door een natuurlijke persoon of door een privaatrechtelijke rechts-
persoon in stand gehouden instelling. Het bevoegd gezag is voor de onder e. genoemde 
bijzondere instelling: het bestuur van de rechtspersoon, bedoeld in artikel 89.

Artikel 14 Instellingen:
1. Hoger beroepsonderwijs wordt gegeven aan hogescholen en verwoord onder punt 3 

staat, dat een instelling tenminste 700 studenten omvat.
 
Artikel 17 Centrale directie of College van Bestuur:
1. Elke instelling heeft hetzij een centrale directie hetzij een college van bestuur. Een centrale 

directie dan wel een college van bestuur bestaat uit ten hoogste drie leden, waarvan er 
een door het bevoegd gezag wordt benoemd tot voorzitter.

3. De centrale directie heeft onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag de leiding 
van de voorbereiding en de uitvoering van het beleid van de instelling, alsmede de coör-
dinatie van de dagelijkse gang van zaken en van het beheer van de instelling. Het college 
van bestuur is belast met de taken en bevoegdheden van de centrale directie alsmede de 
door het bevoegd gezag aan het college overgedragen taken en bevoegdheden.

Artikel 29 Cursusduur:
2. De cursusduur van een voltijds studierichting bedraagt ten hoogste vier jaren (2).

Artikel 89 Bestuur bijzondere instelling:
1. Een bijzondere instelling wordt in stand gehouden door een rechtspersoon met volledige 

rechtsbevoegdheid die zich blijkens de statuten of reglementen het geven van onderwijs 
in de zin van deze wet ten doel stelt zonder daarbij het maken van winst te beogen.
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Titel II Aanvang van de bekostiging:
Afdeling 1.
Beschikking bekostiging HBO-voorzieningen:
Het planningsinstrument in de wet was: de Beschikking bekostiging HBO-voorzieningen 
(artikel 119). Deze beschikking had betrekking op mutaties inzake samenvoeging, splitsing 
en verplaatsing van instellingen, omzetting openbare instelling in een bijzondere instelling, 
bekostiging nieuwe studierichtingen, studierichtingsdeel of opleiding van de tweede fase.

Oprichting openbare instelling of bekostiging bijzondere instellingen geschiedt uitsluitend bij 
wet (artikel 120). Deze artikelen werden later aangevuld met de Tijdelijke Regeling Beschikking 
bekostiging HBO-voorzieningen (BBHV) inzake het landelijk assortiment aan opleidingen (Brief 
Onderwijs en Wetenschappen, 20 juli 1990). Bij brief van 19 september 1990 reageert de HBO-
Raad negatief op deze regeling en geeft aan in de loop van 1991 te komen met een voorstel 
tot aanpassing van de tijdelijke regeling (Hogeschoolbericht 100, 1990, p. 1 - 2).

In de artikelen 121 tot en met 127 worden onderwerpen met betrekking tot de bekostiging 
HBO- voorzieningen nader uitgewerkt. Dit betreft onder meer het verzoek om opneming in 
de beschikking, het geven van nadere bepalingen, de plaatsing op en de publicatie van de 
Beschikking bekostiging HBO-voorzieningen (Jager de, 1994, p. 48).

Effecten van de WHBO op organisatie van de instellingen
In het kader van deze studie is het relevant om aandacht te besteden aan de effecten van de 
Wet HBO (overheidsbeleid) op de instrumentele sturing door de instellingen.

In de Wet Voortgezet Onderwijs waren de verhoudingen in de organisatie vrij egalitair. De 
algemene personeelsvergadering speelde in de besluitvorming een belangrijke rol. Door de 
nieuwe wet veranderde dit. Dit kwam enerzijds door de grotere schaal van de instellingen en 
anderzijds door een andere verdeling van verantwoordelijkheden tussen de hogescholen en 
de overheid. Moesten eerst alle aanvragen en besluiten ter goedkeuring aan het departement 
worden voorgelegd, nu kregen de instellingen een grotere autonomie. De grotere schaal en 
de nieuwe bestuurlijke verhoudingen leidden tot meer instrumentele sturing, tot meer stu-
ringsniveaus, tot een toename van het aantal specialistische ondersteunende functies en tot 
de vereiste professionalisering van het management.

Op de terreinen van onderwijs, personeel en financiën moest eigen beleid ontwikkeld worden. 
De oude bestaande platte overlegstructuur verdween. In de meeste gevallen kwam er een 
College van Bestuur dat het bevoegd gezag vormde en daardoor kwamen soms dezelfde 
mensen in een heel andere verhouding te staan tot het personeel. Voor de vroegere directie-
leden betekende dit een andere rol, maar ook voor de medewerkers was het niet duidelijk wat 
nu de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden waren van een dergelijk college.

In de bijdrage van Hover getiteld ‘Schaalvergroting: meer mensen, meer problemen, meer 
kosten’ (Groen, in ’t & Munnichs, 1984) geeft deze aan dat bij schaalvergroting ook overhead-
kostentoename ontstaat.
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3.2 OPRICHTING EN UITBOUW VAN HET NEDERLANDS 
WETENSCHAPPELIJK INSTITUUT VOOR TOERISME EN  
RECREATIE (NWIT) TE BREDA

Inleiding
In deze paragraaf worden dienaangaande vijf onderwerpen behandeld. Daaraan voorafgaand 
wordt een schets van het toerisme in de jaren ’50 en ’60 gegeven. Eerst wordt het rapport 
‘Een opleiding tot officier voor het toerisme’ van Prof. Dr. F. J. Th. Rutten besproken. Dit vormde 
de opmaat om te komen tot de school in Breda. Vervolgd wordt met alle (formele) acties die 
door de notabelen in Breda werden ondernomen om te komen tot realisatie van het plan. In 
het raam van de crisisbenadering ruim aandacht voor de directievoering in de beginjaren. Het 
vervolg is gewijd aan het juridisch kader en omvat de artikelen uit de Nijverheidsonderwijswet 
uit 1919, die voor de oprichting relevant waren. Vermeld wordt het Koninklijk Besluit waardoor 
de opleiding daadwerkelijk kon starten. Afgesloten wordt met de belangrijkste ontwikkelingen 
in de periode vanaf de oprichting tot de fusie met de VAT in 1987.

3.2.1 Het toerisme in de jaren ’50 en ’60

A. De eerste nota
Alvorens te beginnen met het beschrijven van de vijf onderwerpen eerst in het kort een 
impressie van het toerisme in deze jaren, waarbij in die beginjaren ook de aanduiding 
‘vreemdelingenverkeer’ nog werd gebruikt. In 1885 werd de eerste Vereniging voor Vreem-
delingen Verkeer (VVV) in het Limburgse Valkenburg opgericht (Kosters, 1985, p. 323). Bij de 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1956 verscheen in hoofdstuk X betreffende het ministerie 
van Economische Zaken voor het eerst een nota over het toerisme en het vreemdelingenver-
keer (Bijlage V van de Memorie van Toelichting, zitting 1955-1956-III 4100 X 7). De toenmalige 
bewindspersonen van het ministerie - Zijlstra en Veldkamp - waren de opstellers. In paragraaf 
1 wordt opgemerkt dat het toerisme de laatste halve eeuw een grote vlucht had genomen. 
Door de voortgang van de verkeerstechniek waren de verplaatsingsmogelijkheden toege-
nomen. Grote groepen konden door de welvaartsstijging buiten de eigen regio op vakantie 
gaan. De toename van de werkdruk zorgde er voor dat de behoefte aan recreatie en reizen 
sterk toenam. Uiteraard was ook van belang dat er meer betaalde vakantiedagen kwamen. De 
deviezenbalans – inkomend en uitgaand toerisme – was nog wel in evenwicht. Op bladzijde 3 
(paragraaf 2) wordt opgemerkt dat de ontvangsten uit het vreemdelingenverkeer in vergelij-
king met de jaren voor de Tweede Wereldoorlog vertienvoudigd zijn. Paragraaf 3 behandelt 
het werkgelegenheidsaspect. Het vreemdelingenverkeer zorgde voor groei van de werkge-
legenheid. Toerisme vormde een niet te verwaarlozen welvaartsbron. In paragraaf 5 wordt de 
totstandkoming van vakopleidingen gememoreerd. Opvallend is, dat de genoemde voorbeel-
den alle betrekking hebben op het horeca- en het hotelwezen.

B. De tweede nota
Bij hoofdstuk XIII (Economische Zaken) van de Rijksbegroting voor het dienstjaar 1963 ver-
scheen de (tweede) Nota inzake het toerisme (Bijlage VIII van de memorie van toelichting, 
zitting III 6900 6 (4 vel)). De ondertekenaar was de staatssecretaris van het departement Gijzels. 
Deze stelt in de inleiding (paragraaf 1) dat het toeristisch bedrijf voor vele Nederlanders zonder 
meer een bron van werkgelegenheid en inkomsten is gaan vormen. Buitenlandse toeristen 
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besteedden in 1960 ruim een half miljard gulden in ons land. Er wordt op gewezen dat deze 
ontwikkeling een verbetering en uitbreiding van de toeristische accommodatie noodzakelijk 
maakt. In 1960 was het binnen- en buitenlands toerisme goed voor 1 miljard gulden. Hiervan 
profiteerden het bedrijfsleven, zoals de reisbureaus (1959: 9.500 werkzame personen), het 
vervoerswezen, de detailhandel, de vermaaksindustrie en speciaal het horecabedrijf en de 
daaraan toeleverende bedrijven.

Concluderend stelde de staatssecretaris dat toerisme een economische categorie van 
betekenis was geworden. Het verbeterde de betalingsbalans en was voor sommige streken 
een welvaartsbron. In paragraaf 3 (Analyse van het toerisme in ons land) wordt de noodzaak 
beschreven om onderzoek te doen, zoals naar de motieven om ons land te bezoeken, naar de 
indruk van het verblijf en de uiteenlopende belangstelling in de verschillende landen voor een 
bezoek aan ons land. Gesproken werd over ‘motivation-research’. Om het strikt wetenschappe-
lijk onderzoek dienaangaande te kunnen bevorderen, was op de begroting 1963 een bedrag 
van 75.000 gulden opgevoerd. Genoemd wordt dat in enkele landen zoals Zwitserland, West-
Duitsland, Oostenrijk en Italië al lang research-instituten op het gebied van toerisme werkzaam 
waren. Soms als een afdeling van een toeristische organisatie, soms als onderdeel van een 
universiteit of hogeschool. Door de werkzaamheden daarvan is het inzicht in de verschillende 
facetten van het toerisme verbeterd. Deze passage sluit aan bij de buitenlandse oriëntatie van 
Rutten in het kader van zijn onderzoek. In paragraaf 5 wordt nog de noodzaak opgemerkt van 
het beschikbaar zijn van goede verkeersverbindingen in ons land. Opvallend is dat deze stel-
lingname niet als argument wordt genoemd bij de oprichting van de VAT. Ook bij de samen-
werking tussen het Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme en Recreatie (NWIT) 
en de Verkeerakademie Tilburg (VAT) werd deze argumentatie niet gebruikt.

“Ook het kabinet-De Quay (1959-1963) zelf leverde zijn bijdrage aan de paradijselijke wereld. 
Zo besloot het in 1961 tot invoering van de 45-urige werkweek en de vrije zaterdag” (Meijer, 
2014, p. 317).

C. De Nota Toeristisch Beleid
In deze nota (Tweede Kamer zitting 1978-1979, 15671, nr. 2) is een apart deel gewijd aan het 
toeristisch onderwijs (p. 35 - 36). Het NWIT wordt expliciet genoemd, een driejarig program 
leidt op voor staf- en kaderfuncties in het toerisme en de recreatie. Er zal behoefte ontstaan 
aan nieuwe onderwijsvormen op dit gebied. In dit verband kon worden gedacht aan de 
introductie van het toerisme naast het algemeen onderwijs, eventueel tevens op universitair 
niveau.

D. De eerste reisrubrieken
In 1954 verscheen de eerste reisgids van Van Egeraat getiteld: ‘Gids voor Nederland’. Daarna 
verschenen van zijn hand een tiental boeken over Italië en een hele serie reisgidsen. In 1958 
begonnen zijn toeristische programma’s op de radio en later ook op de televisie. Vooral zijn 
televisie-uitzendingen werden buitengewoon goed bekeken. In 1960 verscheen het Margriet-
reisboek. In 1973 publiceerde hij een bestseller met de naam ‘Zeg maar dag tegen Brabant’, 
waarin hij waarschuwde voor de gevolgen van het massatoerisme voor het milieu (Historic.nl 
Egeraat, L.S. van) Van Egeraat heeft een grote bijdrage geleverd aan de popularisering van de 
toeristische kennis.
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Tussenbalans
Vastgesteld kan worden dat na de soberheid van de wederopbouw in de jaren ’50 de eco-
nomie in de jaren ’60 in een stroomversnelling kwam. De levensstandaard nam duidelijk toe. 
De betaalde vrije tijd deed verder zijn intrede en allengs werd de vrije zaterdag (intrede vanaf 
1961) in het bedrijfsleven en op de scholen (vanaf 1964/65) gemeengoed. In 1972 werd de 
werkweek bekort tot 40 uur en later, medio jaren ’80 en ’90, in sommige cao’s tot 38 en 36 uur. 
De inkomens groeiden en er bleef steeds meer geld over voor luxe producten, zoals in die tijd 
vrije tijd werd gepercipieerd. Dit was zeker mogelijk na 1963 toen er een einde kwam aan de 
periode van loonmatiging. Ook de toegenomen mobiliteit (eerste file op eerste Pinksterdag 
1955 ter hoogte van Oudenrijn) zorgde voor nieuwe vormen van openluchtrecreatie, zoals het 
fenomeen bermtoerisme langs de wegen. Bestuurder en passagiers zaten hierbij in klapstoel-
tjes naast de auto naar het overige verkeer te kijken. De eerste verschijnselen van het opko-
mend massatoerisme waren waarneembaar. Dit vroeg om nieuwe vormen van professionele 
en commerciële dienstverlening. Het is dus niet toevallig dat er een initiatief kwam voor een 
opleiding op dit terrein (Harms, april 2006).

3.2.2 Oprichting en het begin van het NWIT

Het rapport van Prof. Dr. F. J. Th Rutten
Tijdens de installatievergadering van het NWIT op 3 april 1964 werd verslag gedaan van de 
geschiedenis van de totstandkoming en ontwikkeling van het initiatief om in Breda te komen 
tot een wetenschappelijk instituut voor toerisme. Door de leden van de studiecommissie van 
de VVV werden gesprekken gevoerd op het ministerie van Economische Zaken en vervolgens 
met het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. Uit deze gesprekken kwam 
de gedachte naar voren een rapport te laten opstellen waarin de noodzaak, het doel en het 
wezen van een instituut voor toerisme zouden worden uitgewerkt. Hierbij werd enerzijds 
gedacht aan onderwijsmogelijkheden en anderzijds aan een afdeling onderzoek en docu-
mentatie. Door die dubbele invalshoek was er contact geweest met beide departementen 
(Notitie NWIT, Opening NWIT, 4 januari 1966). De opdracht voor het samenstellen van het 
rapport werd in 1964 door de VVV Breda gegeven aan Prof. Dr. Rutten uit Nijmegen. Een notitie 
van 4 januari 1966 van het bestuur geeft een andere volgorde van de werkwijze aan, namelijk 
eerst het rapport laten opstellen en daarna pas de contacten met de twee ministeries. In de 
vergadering van 2 april 1964 werd medegedeeld dat Rutten zich bij de samenstelling van het 
rapport nationaal en internationaal op brede basis had georiënteerd. Het rapport was financi-
eel mogelijk gemaakt door het ministerie van EZ, de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 
Westelijk Noord-Brabant en de gemeente Breda.

Werkwijze en de inhoud van het rapport
Rutten zette in de vergadering van 2 april 1964 zijn werkwijze uiteen. Hij was begonnen met 
een beschrijving van de praktijk in Nederland, België en Duitsland. Hij benaderde drie tot vier 
goede en ook drie tot vier minder goede directeuren van toeristische bedrijven.

Enkele ervaringsgegevens uit West-Europa – Rome, Brussel, Salzburg en Luzern – werden ge-
presenteerd. Uitgegaan werd van een tweejarige opleiding, waarvan een gedeelte werd door-
gebracht in de praktijk, met vrij zware opleidingseisen. Na het eerste jaar was een differentiatie 
mogelijk in de richting van reclame en public-relations. Rutten wees ook op de verwantschap 
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tussen toerisme, reclame en public-relations en op het belang van contacten met zusterinstel-
lingen in het buitenland (3).

Hieronder worden de meest veelzeggende details uit het rapport en de bijlage besproken, die 
nog niet hierboven zijn genoemd.

In de inleiding werd stil gestaan bij de ontwikkelingen in het toerisme en dat de ‘Trek naar 
Nederland’ vroeg om mensen die door karaktervorming en opleiding in staat waren de 
noodzakelijke contacten te leggen om hun dienst optimaal te doen functioneren (hoofdstuk I 
Inleiding).

In hoofdstuk II kwam het doel van de opleiding aan de orde: de vorming van een gekwalifi-
ceerd hoger kader voor de toeristische ondernemingen. Na een praktijkperiode kon men als 
zelfstandig officier voor het toerisme optreden. De typische sfeer en stijl van het toeristische 
bedrijf moesten de studenten verder vormen en opleiden.

In hoofdstuk III over de duur van de opleiding werd gesteld dat het eindexamen plaatsvindt 
aan het einde van het tweede studiejaar. De studenten moesten enige maanden gelegen-
heid hebben gehad hun eindexamenproject uit te voeren, dus diplomering vond plaats in de 
maand oktober. Het tweede studiejaar had daarom een lengte van 14 maanden (p. 6). Bij de 
start bedroeg de duur dus 2 ¼ jaar. In 1972 werd de studieduur drie jaar en in 1986 volgde de 
verlenging tot vier jaar. De duur van 2 ¼ jaar was toen vergelijkbaar met de derde leerkring 
van de kweekscholen voor onderwijzers, waarbij het eindexamen voor hoofdonderwijzer (de 
volledige bevoegdheid) ook na de zomervakantie plaatsvond.

Hoofdstuk IV geeft de beschrijving van het type, de motieven en van het karakter van de toe 
te laten studenten. De student moet van zijn functie zijn levenswerk maken. Intellectuele of ar-
tistieke typen zullen zich hierin weinig gelukkig voelen (p. 7). De studenten werden immers in 
een bepaald keurslijf gedrongen. Op bladzijde 8 worden uitspraken gedaan over de gezond-
heidstoestand (sportief en lichamelijk krachtig) en het uiterlijk van de kandidaten. Geschikt-
heid werd gemeten met behulp van een kosteloos psychologisch toelatingsonderzoek, dat 
wordt uiteengezet op bladzijde 11. Dit bestond uit drie delen:

1. een schriftelijk gedeelte (prestatie- en persoonlijkheidstests).
2. een groepsdiscussie en
3. een interview. 

Hoofdstuk V behandelt de inrichting van het studieprogramma, de lessentabel, de specificatie 
van de vakken en de opzet en doelstelling van de stages.

Hoofdstuk VII geeft eisen en aanwijzingen voor de docenten en de gastdocenten. Alsmede 
welke docenten (opleiding/achtergrond) zouden moeten worden aangesteld.

Vervolgd wordt met hoofdstukken over het contact van de opleiding met de praktijk, het 
studenten-potentieel en toekomstmogelijkheden (aantal arbeidsplaatsen, de salariëring en 
doorstroming naar universitair onderwijs).
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In hoofdstuk X wordt de bestuurlijke organisatie van het instituut geschetst. Er werden drie 
bestuursorganen voorgesteld, namelijk:

• de Raad van Toezicht.
• het Dagelijks Bestuur bestaande uit vijf tot zeven personen en
• de Directie: de directeur en vier docenten (de staf ) die betrokkene bijstaan.

Afgesloten wordt met hoofdstuk XI. Hierin staat, dat het instituut verder moest worden uitge-
bouwd met documentatie in de vorm van een bibliotheek. Daarnaast moesten er een resear-
chafdeling en een gesprekscentrum komen. Dit laatste moest de verzamel- en vergaderplaats 
worden van alle staffunctionarissen die in het Nederlands toerisme werkzaam waren.

Het was de bedoeling dat het instituut in totaal vier taken zou gaan vervullen.

Reactie Dagblad De Stem op het rapport
In het Dagblad De Stem van 1 februari 1964 werden enkele kanttekeningen bij het rapport 
geplaatst:

• De titel ‘officier voor toerisme’ werd als stijf ervaren. Op deze naamgeving wordt later nog 
kort teruggekomen.

• Denigrerend werd de passage beschouwd over docenten afkomstig uit het middelbaar 
onderwijs, die een heel andere werkwijze zouden moeten gaan volgen.

• Laatdunkend tegenover het middelbaar onderwijs werd de programmering ervaren van 
de lessentabel met 25% van de beschikbare tijd voor onderwijs in de eigen en vreemde 
taal.

• Andere accenten, zoals ‘sociale technieken’ hadden een te licht accent gekregen. Dezelfde 
opmerking regardeerde de 18% aandacht voor kennis van landen, volken en hun culturen.

Samenvattend over deze punten stelde de krant dat het pleidooi gemist werd om het studie-
programma experimenteel en soepel op te zetten.

Positief werd geoordeeld over de toelatingsprocedure, maar verwondering was er over de 
verhouding tussen de aantallen mannelijke en vrouwelijke studenten. Niet te veel meisjes 
mochten worden toegelaten. Deze passage werd in het rapport niet toegelicht en daarom in 
de krant als een raadsel bestempeld.

De mogelijkheid voor studenten om zich te differentiëren op zich werd als positief ervaren, 
maar de nuances waren te gering om over een tweede volwaardige (reclame en public relati-
ons) mogelijkheid te kunnen spreken.

De mogelijkheid om door te stromen naar universitaire studies werd theoretisch genoemd. De 
stages en het gewicht dat het werkstuk kreeg bij het examen, noemde De Stem positief.

Naamgeving van de opleiding
De naamgeving ‘officier voor toerisme’ is nooit echt verklaard. Wellicht dat deze te maken heeft 
gehad met het fysieke profiel, waarop Rutten de nadruk legde. Vanuit die invalshoek werd 
misschien de associatie gelegd met de officiersopleiding van de Koninklijke Militaire Academie 
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in Breda. Kosters (2013) geeft de volgende verklaring. De initiatiefnemer Sliepen was voormalig 
officier in het leger en Kruls generaal buiten dienst (vicevoorzitter Raad van Toezicht). Gezien 
het tijdsbeeld en de militaire afkomst en het feit dat Breda de basis was van de KMA, was het 
idee om de afgestudeerden officieren van het toerisme te noemen vrij logisch. Bovendien 
profileerde de opleiding zich hiermede ook ten opzichte van andere opleidingen. Misschien 
dat de KMA als voorbeeld was genomen, of om het nieuwe instituut te positioneren naast 
deze academie. Daarom is het wellicht niet toevallig dat een generaal in beeld is geweest om 
directeur te worden.

De gekozen naam deed begin jaren ’60 toch vreemd aan. Deze zorgde voor beeldvorming die 
niet paste bij de toeristenindustrie en verkeerde associaties opriep bij toekomstige studenten 
en het werkveld. Ook binnen het reguliere onderwijs was een dergelijke naam voor een oplei-
ding niet gebruikelijk.

3.2.3 Lokaal initiatief tot oprichting
De totstandkoming en de ontwikkeling van het initiatief om te komen tot een wetenschappe-
lijk instituut voor toerisme is begin 1962 genomen door de directeur van de VVV Breda Sliepen 
en Jansen, directeur Hero. Toerisme werd in die tijd, zoals beschreven in het begin van deze 
paragraaf, als een mogelijkheid gezien om meer deviezen binnen te halen. Daarvoor waren 
mannen en vrouwen nodig die de diversiteit van het product toerisme in het juiste perspectief 
zouden zien (25 jaar NHTV, 1991, p. 2). Een studiecommissie bestaande uit meerdere personen 
heeft het initiatief aan het VVV-bestuur voorgelegd en machtiging ontvangen om dit nader 
uit te werken. Alvorens met het initiatief in de openbaarheid te treden, had het bestuur van de 
VVV samen met de gemeente Breda twee zaken geregeld:

a. het in het leven roepen van een stichting en
b. het samenstellen van het stichtingsbestuur en de Raad van Toezicht.

De stichting kreeg de naam ‘stichting nationaal wetenschappelijk instituut voor toerisme, 
reclame en public-relations’ en werd gevestigd te Breda (statuten van 3 april 1964). Inderdaad 
bevat de doelstelling de vier al eerder genoemde taken, waarbij het werkterrein naast toe-
risme, ook is reclame en public-relations.

In de installatievergadering van 2 april 1964 werd opgemerkt dat begonnen zal worden met 
een opleidingsinstituut voor staffunctionarissen op toeristisch gebied. Later zou worden 
bezien of een gespecialiseerde opleiding voor reclame en/of public-relations kon worden 
gerealiseerd. Voorgesteld werd de naam van instituut te bepalen op ‘Nederlands wetenschap-
pelijk instituut voor het toerisme’. Er was hieraan vooraf een briefwisseling geweest tussen 
de burgemeester van Breda en de voorzitter van het genootschap voor Reclame (30 januari 
en 13 februari 1964) om de woorden ‘reclame’ en ‘public relations’ uit de naam te elimineren. 
De toenmalige Commissaris der Koningin Kortmann suggereerde als naamgeving: ‘Stichting 
Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor toerisme-, reclame- en voorlichtingsdeskundigen’. 
Op 18 februari 1964 wees de burgemeester ook dit voorstel af. Het dagblad De Stem meldde 
op donderdag 16 januari 1964, dat de eerste taak van het instituut werd de opleiding van 
staffunctionarissen voor het verkeerswezen (vreemdelingenverkeer, luchtvaart, scheepvaart, 
spoorwegen, reisbureauwezen, reclame en public relations). Bij de oprichting van de VAT werd 
de term verkeerswezen in heel andere betekenis gebruikt.
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De startdatum werd vastgesteld op 1 september 1965 en tijdens die vergadering van 2 april 
1964 werden drie problemen met betrekking tot het instituut benoemd:

a. De financiering. Het ministerie werd verzocht om rijkssubsidie, daartoe werd een rekest 
gericht tot Hare Majesteit de Koningin om daarvoor in aanmerking te komen per 1 
september 1965. In de vergadering van 20 december 1965 werd melding gedaan van de 
verschuiving van de startdatum naar 1 september 1966, omdat eerder geen rijkssubsidie 
kon worden verkregen.

b. De personele bezetting. Voorgesteld werd per 1 januari 1965 een directeur te benoemen. Als 
personen werden toen al genoemd Van Egeraat en Tideman.

c. De huisvesting.

Uit de statuten van 3 april 1964: 
“Artikel 1 NAAM EN ZETEL

De stichting draagt de naam “stichting nationaal wetenschappelijk instituut voor toerisme, 
reclame en public-relations” en is gevestigd te Breda.

Artikel 2 DOEL

De stichting heeft ten doel:

a. De opleiding en vorming van staffunctionarissen voor instellingen en ondernemingen, 
welke het bevorderen van het toerisme beogen, alsook die van reclamedeskundigen en 
public-relationsofficers.

b. Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en het geven van voorlichting op het stuk 
van toerisme, reclame en public-relations en de op- en uitbouw van een gesprekscentrum 
voor toerisme, reclame en public-relations”.

Uit het verslag van de vergadering van de Raad van Toezicht van 20 december 1965 valt het 
onderstaande op te maken:

Er wordt een Koninklijk Besluit verwacht met toestemming tot oprichting rond mei 1966. Uit 
het verslag van 23 november 1965 betreffende de bespreking van het dagelijks bestuur van 
het NWIT op het ministerie van Onderwijs te ’s-Gravenhage blijkt dat daar vertrouwelijk was 
verteld, dat het instituut op de rijksbegroting met ingang van 1966 zou worden opgenomen. 
Pas na goedkeuring door het departement was het rijk bereid om maximaal drie maanden 
voor de opening van het instituut de te benoemen directeur te subsidiëren. Het verslag van 
die datum vermeldt verder, dat de aanvragen voor meubilair in drievoud bij de inspectie van 
het nijverheidsonderwijs moeten worden ingediend. Met betrekking tot de salariëring van de 
docenten viel de school onder het middelbaar technisch onderwijs. Opmerkelijk is de brief van 
het bestuur aan de Staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen d.d. 8 juli 1966 om voor 
parttime docenten een hogere bezoldiging te mogen toepassen. “Ons verzoek willen wij nog 
benadrukken door te vermelden dat het onderwijs van onze school niet te vergelijken is met 
een M.N.O. (Middelbaar Nijverheid Onderwijs) school daar onze school een semi-universitaire 
opleiding geeft, waarbij aan de docenten bij gebrek aan een vergelijkbare school speciale 
eisen worden gesteld en zij naar eigen inzicht de leerstof moeten opbouwen”. Dit is volgens K. 
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de Jager (2013) de reden geweest om vooral universitaire docenten te benoemen. In paragraaf 
2.4 is verwoord dat hierdoor mede een basis is gelegd voor de profilering als kennisinstelling.

In de brief van 19 oktober 1966 stelden Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aan Provinci-
ale Staten voor een subsidie van 5.000 gulden ter beschikking te stellen voor elk der jaren 1967 
en 1968. Het ministerie van Economische Zaken (brief 28 april 1966) stelde voor de researchaf-
deling in 1966 een bedrag ad 43.710 gulden beschikbaar. In de brief van de staatssecretaris 
van het Ministerie van Economische Zaken d.d. 28 april 1966 betreffende deze subsidiering 
wordt vermeld “….in het bijzonder aandacht te schenken aan het wetenschappelijk on-
derzoek ten behoeve van het toerisme, waarmede aan de betekenis van Uw instituut een 
diepere inhoud wordt gegeven” (p. 1). Hier werd in feite de tweede basis gelegd tot uitgroei 
als kennisinstelling. Midden jaren ’60 was het blijkbaar al duidelijk dat het NWIT een specifieke 
positie moest gaan innemen en een eigen status verdiende. Het instituut zou vallen onder 
de bepalingen voor het middelbaar nijverheidsonderwijs. Bij inwerkingtreden van de Mam-
moetwet zou indeling volgen onder het Hoger Economisch en Administratief Onderwijs. De 
gemeente Breda stelde een rentedragende geldlening ter beschikking. Het pand Haagweg 21 
werd aangekocht voor huisvesting van de school. Al 200 kandidaten hadden zich aangemeld 
voor toelating. In een notitie van het bestuur van 4 januari 1966 wordt het getal van ruim 400 
belangstellenden genoemd voor de beschikbare zestig plaatsen. Gestart werd uiteindelijk met 
zevenenvijftig kandidaten.

3.2.4 Invulling van de functie directeur
Daar de eerste crisissituatie in de geschiedenis van het NWIT/NHTV te maken had met het 
functioneren van de eerste directeur, geef ik nu aandacht aan de in- en vervulling van deze 
functie. Het jubileumboek 25 jaar NHTV spreekt zelfs over een ‘schandaal’ dienaangaande (p. 
5). Op zich een verklaarbare kwalificatie, omdat narcistisch gedrag van de eerste directeur de 
continuïteit en stabiliteit van de school in gevaar had gebracht. Er bestond een grote afstand 
tussen de directeur en het personeel, evenals richting de studenten.

Alleen de directeur en zijn secretaresse mochten door de voordeur naar binnen. De secreta-
resse mocht alleen werkzaamheden voor de directeur verrichten. Deze directeur, Van Egeraat, 
moest door een ieder zeer formeel worden aangesproken. In de vergadering van 26 okto-
ber 1964 werden al vier namen genoemd van sollicitanten voor het directeurschap. Tevens 
werd toen besloten in zes landelijke kranten van verschillende richtingen (waaronder Tijd/
Maasbode, de Volkskrant, het Parool en het Vrije Volk) een advertentie te plaatsen. Circa dertig 
belangstellenden meldden zich. In de verslagen uit die tijd worden tal van namen genoemd 
van belangstellenden, of van personen met wie contact was geweest.

In het verslag van de Raad van Toezicht van 15 februari 1965 wordt gemeld dat met drie kan-
didaten voor de functie van directeur door het bestuur is gesproken. Asselberghs werd voor 
benoeming aan de Raad van Toezicht voorgedragen. Op 20 december 1965 wordt melding 
gemaakt van het niet meer ambiëren van het directeurschap door Asselberghs. Voorge-
steld werd nu Peeters tot directeur te benoemen. Op 21 december 1965 deelde deze mede 
de aanstelling niet te kunnen aanvaarden. Als reden werd genoemd, dat hij onverwachte 
promotiemogelijkheden binnen de Europese Gemeenschappen kreeg. Interessant is nog wel 
onderstaande passage uit het kort verslag van de vergadering van de Raad van Toezicht van 
het Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme op 20 december 1965.
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“De in deze vergadering benoemde directeur Peeters gaf op verzoek van de Raad onder-
staande visie: “Het wetenschappelijk gedeelte van het instituut ziet hij in het doen verrichten 
van economische en sociologische onderzoeken en de bijscholing van personeel uit het 
toeristisch bedrijfsleven “”(p. 6). Op 4 januari 1966 werd aan de leden van de Raad van Toezicht 
het voornemen gemeld Van Egeraat tijdelijk voor een periode van twee jaar met de directo-
raatsfunctie te belasten. Deze ging hiermede akkoord, maar stond op het standpunt dat de 
afspraak over het tijdelijke of waarnemend karakter slechts in het contract mocht worden 
vastgelegd en niet in de openbaarheid mocht komen. Uit het verslag van 30 december 1965 
blijkt dat het ‘tijdelijke’ werd ingegeven door de vraagtekens die het bestuur plaatste ten 
aanzien van zijn capaciteiten om een workteam te vormen en het instituut naar buiten toe uit 
te dragen. Er werd gesproken over ‘een proef’. De benoemingsbrief zonder datum vermeldt de 
benoeming per 1 februari 1966 tot eerste docent, belast met de waarneming van het directo-
raat met een tijdelijk karakter tot aan het einde van het tweede leerjaar.

Interne verhoudingen
Al bij brief van 1 december 1966 verzocht V.d. Meiden, adjunct-directeur, het agendapunt 
‘interne verhoudingen’ op de agenda van het bestuur van 8 december 1966 te plaatsen. 
Per brief met dezelfde datum worden nog enkele zaken door hem schriftelijk uit de doeken 
gedaan, mede gelet op het gesprek tussen bestuur en directeur op 3 december 1966 daar-
opvolgend. Op 8 december 1966 was er een gecombineerde bestuurs- en stafvergadering 
in aanwezigheid van Van Egeraat. De adjunct-directeur zette toen de interne verhoudingen 
tussen directeur en staf en de verhouding tussen directeur en staf tot de studenten uiteen. 
Van Egeraat reageerde daarop. Op 20 januari 1967 maakt de staf melding aan het bestuur van 
‘een onherstelbare kortsluiting in de samenwerking tussen directeur en overige stafleden‘. In 
de brief van 26 januari 1967 worden door de stafdocenten maar liefst eenentwintig bezwaren 
genoemd tegen de directeur. Een van de bezwaren is, dat adjunct-directeur Van der Meiden 
nergens in gekend werd.

In de brief van 4 februari 1967 van de vier stafdocenten V.d. Meiden, Huilmand, V.d. Grift en 
Sliepen worden aan het bestuur vertrouwelijk stukken toegezonden die aan de directeur niet 
ter hand werden gesteld. Tevens werd gemeld dat de stukken niet besproken kunnen worden 
in een vergadering waarbij de huidige directeur aanwezig is. Duidelijk is dat er een crisis was 
met betrekking tot de vervulling van het directeurschap. De correcte instelling van de stafle-
den, om samen met de docenten de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs te waarbor-
gen, zorgde ervoor, dat het NWIT in deze beginfase overleefde.

Nieuwe directeur
Uiteindelijk werd besloten het contract met Van Egeraat niet te verlengen en werd Van der 
Meiden tijdelijk waarnemend directeur. Het onderwijs moest natuurlijk doorgaan en de school 
moest het bestaansrecht nog bewijzen. De studenten mochten niet de dupe worden van deze 
directeurscrisis. Van der Meiden (2012) meldde aan een vertegenwoordiger van het bestuur, 
dat hij wegens een aanbod elders geen belangstelling had voor het directeurschap. Hij typeert 
Van Egeraat als een uitgesproken solist met een autoritaire manier van optreden. De stafleden 
hadden geen enkel zeggenschap en Van Egeraat was niet bereid tot besluitvormend overleg 
(Meiden van der, 2012). Het leek niet opportuun een van de ander betrokken stafleden te 
benoemen. Zonder het raadplegen van de stafleden werd per 1 januari 1968 Bodewes extern 
als nieuwe directeur benoemd. Deze zou dat blijven tot 13 december 1985. Door het ingrij-
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pen van het bestuur werd de crisis overwonnen en kon alle aandacht van de stafleden weer 
uitgaan naar het verder uitbouwen van de school. Achteraf kan gesteld worden, dat het niet 
verstandig geweest was om Van Egeraat te benoemen. Het was immers het bestuur al voor 
zijn aanstelling duidelijk zijn dat er moeilijkheden waren te verwachten. Er was daarom ook al 
besloten tot een tijdelijk contract.

3.2.5 Het formeel-juridisch kader
Daar de Mammoetwet pas per 1 augustus 1968 werd ingevoerd, was bij de aanvraag van 
de school bij het rijk, de Nijverheidsonderwijswet van 1919 van kracht. Deze is besproken in 
de hoofdstukken 2.2 en 3.1. De school zou onder ‘nijverheid’ bij artikel 1 van die wet kunnen 
worden gebracht. Bij artikel 12 werd gedacht om de instelling te brengen onder de groep 
van ‘scholen voor speciale doeleinden’. De gemeente Breda moest conform artikel 25, 2e lid 
de oprichting en instandhouding noodzakelijk verklaren. In zijn vergadering van 12 februari 
1964 werd door de gemeenteraad deze verklaring afgegeven. De subsidiebepalingen van de 
Nijverheidswet leken het best te passen.

Op 5 december 1966 werd het afschrift ontvangen van het Koninklijk Besluit van 30 septem-
ber 1966, nr. 36 tot subsidiëring van een dagschool tot opleiding van staffunctionarissen voor 
het toerisme te Breda. Ter goedkeuring moesten worden ingezonden:

• de exploitatiebegroting;
• het lesrooster met toelichting, boekenlijst en ‘bijlage’; en
• de voordrachten ter benoeming van de directie, het onderwijzend personeel en eventuele 

beambte(n), met voor wat betreft deze beambte(n) een voorstel inzake de bezoldiging.

Het onderwijs startte per 1 september 1966 en de officiële opening geschiedde op 11 januari 
1967 door staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen Grosheide.

3.2.6 Ontwikkelingen in de periode na de oprichting tot de fusie in 1987
In 1971 komt de scheiding tussen het NWIT en de researchafdeling tot stand. Dit onderdeel 
wilde namelijk ook onderzoek voor derden gaan verrichten. Onder de naam Nederlands 
Research Instituut voor Toerisme en Recreatie (NRIT) ging dit instituut een zelfstandig bestaan 
leiden.

In januari 1971 waren er al plannen voor een leerstoel voor toerisme en recreatie aan een 
Nederlandse universiteit of hogeschool. Gedacht werd aan een interfaculteit tussen economie, 
sociologie en geografie. In tegenstelling tot andere landen kende ons land een dergelijke leer-
stoel niet. Tevens meldt het jubileumboek (25 jaar NHTV, 1991), dat overheid en bedrijfsleven 
steeds meer belangstelling kregen voor een wetenschappelijke benadering van toerisme en 
recreatie (p. 9).

In het schooljaar 1971-1972 werd in het kader van ontwikkelingshulp aan acht Indonesische 
medewerkers de zes maanden durende opleiding ‘Tourist and Travel Management’ aangebo-
den.

Naast verlenging van de studieduur tot drie jaar met ingang van het jaar 1972/1973 wordt 
gemeld in het Jubileumboek, dat op het verlanglijstje van directeur Bodewes staat: “Het 
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NWIT zou moeten uitgroeien tot een universiteit voor toerisme en recreatie”. Invulling moest 
geschieden door contacten met Rotterdam en Tilburg en ook was het noodzakelijk om te bou-
wen aan de internationalisering van het instituut. In 1977 verhuist het NWIT naar het gebouw 
Sibeliuslaan, dat anno 2014 wordt gebruikt voor de Hoge Hotelschool en de opleiding Facility 
Management.

In de tweede helft van de jaren ’70 zijn tal van notities geschreven over toekomstige ontwikke-
lingen van het NWIT. Deze hingen onder andere samen met de duur van de opleiding, alsook 
met ontwikkelingen binnen het vakgebied recreatie, wat wellicht het beste te typeren is met 
academische aspiraties.

Vrijetijdskunde
Op 7 juli 1982 werd de samenwerkingsovereenkomst tussen de Stichting Katholieke Hoge-
school te Tilburg en de Stichting NWIT te Breda op het terrein van vrijetijdskunde ondertekend. 
Per 1 augustus 1982 werd door beide instellingen te Breda een gemeenschappelijk centrum 
voor studie van vraagstukken van vrijetijd en vrijetijdsbesteding opgericht. De samenwer-
king had betrekking op leerstofontwikkeling, onderzoek en onderwijs (gemeenschappelijke 
modulen). Doel was te komen tot een stelsel van hoger onderwijs in de vrije tijd. Een deel van 
het toerisme zou hierbij betrokken worden (Kosters, 1985). Het departement van Onderwijs en 
Wetenschappen had realisering van dit centrum mogelijk gemaakt. Dit gebeurde in het kader 
van het streven van het ministerie het HBO te laten samenwerken met het WO bij voorkeur 
in de regio. Zodoende was het NWIT aangewezen op de Katholieke Hogeschool Tilburg. Of-
schoon de KTH een katholieke signatuur had, werd dit door de op gang zijnde deconfessiona-
lisering niet bezwaarlijk geacht. Opvallend, want enige jaren later speelde bij de STC-operatie 
de denominatie nog wel degelijk een rol om een Bredase fusie af te wijzen. De totstandko-
ming van de katholieke hogeschool West-Brabant was toen een van de redenen om daarin 
niet te participeren. Beckers (2013) geeft naast de beschikbaarheid van geldmiddelen ook als 
reden dat Breda door verzelfstandiging van het onderzoeksdeel – het NRIT – behoefte had en 
de noodzaak zag om de ‘W’ in de naam NWIT opnieuw inhoud en invulling te geven. Ook sloot 
het initiatief aan bij de aanwezige pioniersgeest van Breda. Hier werd dus opnieuw invulling 
gegeven aan de positionering als kennisinstelling. Zie ook het gestelde in hoofdstuk 2.4.

Sinds 1976 bestond er al samenwerking tussen het NWIT en de KHT die zich heeft kunnen 
richten op de ontwikkeling van een nieuw studieveld vrijetijdskunde (in de overeenkomst 
punt j). Zo werden al vanaf 1976-1977 studies verricht om te komen tot afstemming, inte-
gratie en samenwerking van de onderwijsprogramma’s vrijetijdsproblematiek (toelichting 
bij de overeenkomst van samenwerking van 7 juli 1982). De bedoeling was om te komen tot 
het samenstellen van leerstofmodulen, die op maar één plaats werden gedoceerd en door 
studenten van beide instellingen konden worden gevolgd. In juli 1979 verscheen deelrapport 
1 van de NWIT/KHT werkeenheid vrijetijdsproblematiek met als titel ‘Naar gedifferentieerde 
multidisciplinaire studieprogramma’s vrijetijdsproblematiek in het hoger onderwijs’. Gevolgd in 
januari 1981 door deelrapport II (eindrapport) met de titel ‘Vrijetijdskunde: een geïntegreerde 
opzet voor een nieuw studieveld in het hoger onderwijs’.

In de genoemde toelichting wordt beschreven dat de KHT wilde starten met een keuzevak, 
dat later zou worden uitgebreid tot het niveau van een doctoraal specialisatie of afstudeerrich-
ting. In de toekomst werd gedacht aan opleidingen in de tweede fase en aan een onderzoe-
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kers- en een lerarenopleiding. De KHT kende sinds 1981-1982 als keuzevak in de doctoraalpro-
gramma’s de bestudering van de vrijetijdsproblematiek.

De aanloop tot deze samenwerking was niet hoopvol. In een notitie van 11 september 1979 
merkte de adjunct-directeur van het NWIT op, dat gemakkelijk de neiging kon ontstaan om 
zich aan de met mankracht en middelen stiefmoederlijk bedeelde zusterinstelling weinig 
gelegen te laten liggen. Aanvullend in een schrijven met dezelfde datum wordt gesproken 
over een principieel onjuiste concessie aan de Katholieke Hogeschool Tilburg betreffende de 
inrichting van de studie. Hierdoor zou het eerste jaar van de NWIT-opleiding in het bestaan 
worden bedreigd. In het verslag van 25 september 1979 staat, dat er een duidelijke vrees 
aanwezig is bij het NWIT-Bestuur/Directie dat het WO (KHT) het NWIT gaat domineren. In 
een krantenbericht van eind december 1981 is de kop ‘Samenwerking NWIT/hogeschool 
in problemen’. Kosters (1985) schrijft dat de samenwerking niet werd bevorderd door de 
gedecentraliseerde beleids- en beheersstructuur van de KHT in faculteiten en vakgroepen. De 
economische faculteit was minder in samenwerking geïnteresseerd dan de sociologische. Bij 
beide faculteiten werd vrijetijdskunde als een doctoraal-keuzevak gedoceerd. De inkleuring 
was echter disciplinair en bij het NWIT juist multidisciplinair. Anno 1985 had de samenwerking 
behoorlijk aan betekenis verloren.

Tussenbalans
Uiteindelijk stopte de samenwerking en verdween het gezamenlijke centrum. Dit valt te be-
treuren, omdat er inhoudelijke goede ontwikkelingen tot stand waren gekomen. Ook was er 
veel geld en tijd geïnvesteerd om allerlei zaken te ontwikkelen. De oorzaak van het stopzetten 
van de samenwerking ligt mede in de directie wisseling midden jaren ’80 binnen NWIT/NHTV. 
Er zat een grote verandering aan te komen in het overheidsbeleid. De STC-operatie met fusies 
tussen instellingen kwam aan de orde. Schaalvergroting en dus verlies van autonomie werden 
het adagium en in de traditie van Breda zit ook nu nog altijd het behoud van onafhankelijk-
heid. Het was dus logisch dat de nieuw aangestelde directeur een andere koers ging varen.

Kosters (2013) geeft als zijn visie voor het stopzetten van de samenwerking, dat universiteiten 
met enige minachting neerkeken op de hogere beroepsopleidingen. Maar ook binnen het 
NWIT was een methodestrijd aan de gang tussen toerisme (commercieel) en recreatie en 
vrijetijdsbesteding (a-commercieel). Tussen die twee was ook een definitiestrijd. Bij de KHT 
viel toerisme min of meer onder de vleugels van de economen en recreatie/vrijetijdskunde 
onder die van de sociologen. Zoals hierboven al verwoord staat, was in Tilburg de disciplinaire 
benadering en in Breda de multidisciplinaire. Ook was bij de KHT de samenwerking tussen de 
faculteiten beperkt en de vraag was daar, of vrijetijdskunde wel als een serieus studieveld kon 
worden gezien. Daarbij kwam dat een medewerker van Tilburg alle informatie aan de Christe-
lijke Hogeschool in Leeuwarden had doorgespeeld. Het gevolg was dat deze hogeschool de 
studie vrijetijdswetenschappen ook ging aanbieden. Een complicerende factor was dat het 
intellectueel eigendom niet was vastgelegd en de overheid de geldmiddelen had verstrekt. De 
verstandhouding tussen Breda en Tilburg zakte als gevolg hiervan naar het dieptepunt.

Overige ontwikkelingen
De nieuwe naamgeving van de studierichtingen midden jaren ’70 blijft hier onbesproken. 
Met ingang van het studiejaar 1986-1987 start de vierjarige opleiding Nationaal Gids. Intensief 
overleg met Guidor, de belangenorganisatie van gidsen ging hieraan vooraf. Eerst was overleg 



nhtv en de rechtsvoorgangers, Fase I 87

hierover met deze organisatie door het college geweigerd. Het gevolg was dat Guidor zaken 
ging doen met de Hogeschool Holland. Dit was voor het NWIT aanleiding ook met deze oplei-
ding te beginnen.

3.3 OPRICHTING EN UITBOUW VAN DE VERKEERSAKADEMIE 
TILBURG (VAT)

Inleiding
Met betrekking tot de historie van Verkeerskunde generiek en van de VAT specifiek zijn ver-
schillende bronnen beschikbaar. Meerdere archieven – Regionaal Archief Tilburg, Archief van 
de Universiteit van Tilburg en het Nationaal Archief – beschikken over tal van originele docu-
menten uit de tijd van de oprichting van de VAT. Een holistisch overzicht geeft de paper van 
Popkema geschreven als bijdrage aan het Nationale Verkeerskundecongres van 3 november 
2010. De notitie is getiteld ‘De ontwikkeling van verkeersonderwijs in Nederland’. Een ver-
volg hierop werd gepubliceerd in het blad Verkeerskunde 6/2012 van Popkema en De Kruijf. 
Specifiek over de oprichting en de uitbouw van de VAT zijn de publicaties ‘De VAT samengevat; 
karakteristiek van 10 jaar Verkeersakademie Tilburg’, een uitgave van de Verkeersakademie 
1982, auteur Korsmit, onder redactie van De Zeeuw en Sliepen. Evenals het boekje ‘Mobiele tijd 
25 jaar sector verkeer, planologie, logistiek’, uitgave NHTV Breda.

3.3.1 Overzicht van het verkeersonderwijs in de beginjaren
Dit historisch overzicht omvat zowel de ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit in het 
algemeen, als de start van het verkeerskundeonderwijs in het bijzonder. Vervolgens wordt de 
specifieke casus VAT besproken en wel in vier opzichten. Op de eerste plaats de aanleiding tot 
de oprichting van deze opleiding in Tilburg en het formele wettelijke traject in het kader van 
de Mammoetwet. Het tweede deel van dit vierluik betreft het initiatief om te komen tot een 
transnationale instelling Nederland-België. Het derde deel handelt over de start van de instel-
ling en in het vierde deel wordt de bijzondere onderwijsvisie behandeld.

Popkema (2010) beschrijft dat de roep om verkeerskundigen op te leiden start in de jaren vijf-
tig van de twintigste eeuw. Ontwikkelingen door de opkomende mobiliteit waren aanleiding 
om dit onderwerp hoog op de maatschappelijke agenda te zetten, waardoor de behoefte aan 
verkeersexperts toenam. Het gevolg was dat in die periode cursussen startten op dit terrein. 
Gehanteerd wordt een driedeling en deze fase wordt getypeerd als de ‘cursusomgeving‘. Aan 
de toen nog geheten Technische Hogeschool Delft kwam het universitair verkeersonderwijs in 
de periode tussen 1960 en 1970 tot ontwikkeling (de omgeving van het academisch onder-
wijs). In 1972 begon door de oprichting van de Verkeersakademie in Tilburg het HBO-verkeers-
onderwijs (de omgeving van het HBO-onderwijs).

Rond 1930 nam de belangstelling voor een economisch perspectief in de benadering van 
verkeersvraagstukken toe. Als redenen worden genoemd:

• De verhoudingen tussen verschillende vervoersvormen kwam onder druk te staan. De op-
komst van de autobus en de vrachtwagen versus de teloorgang van de vervoerders over 
water en het (lokaal) spoor. Mede door de slechte economische situatie in die jaren werd 
de overheid verzocht meer lijn aan te brengen in het vervoer en het verkeer.
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• In Duitsland kwam het Institute für Verkehrswissenschaft in opkomst.

Dit Duitse instituut zorgde ervoor dat, in samenhang met de vandaar afkomstige publicaties, 
ook in ons land belangstelling ontstond om een verkeerswetenschappelijk instelling op te 
richten. Door de Tweede Wereldoorlog werden de plannen vertraagd. In 1947 werd het Ne-
derlands Verkeersinstituut (NVI) opgericht. Voor de oorlog kende men in de Verenigde Staten 
al ‘traffic engineers’ die de nadruk legden op een goed ontwerp van concrete situaties. In 1951 
startte de ANWB geïnspireerd door de ontwikkelingen in de Verenigde Staten de zogenaamde 
‘verkeerstechnische leergangen’. Teneinde deze cursus goed voor te bereiden, zocht de ANWB 
toenadering tot de afdeling weg- en waterbouwkunde van de TH Delft. In 1955 bood het 
Nederlands Verkeersinstituut de opleiding vervoerswetenschappen aan. In de loop van 1962 
begon het PBNA te Arnhem met een door de ANWB ontwikkelde schriftelijke cursus van 26 
lessen met een frequentie van één les per week (ontleend aan Wikipedia/Koninklijke PBNA, 22 
april 2013). De afkorting PBNA staat voor Polytechnisch Bureau Nederland Arnhem. Het ver-
zorgde in de periode 1912 tot 2002 schriftelijk (technisch) onderwijs en het heeft een belang-
rijke rol gespeeld bij de versnelde nascholing van vele Nederlandse technici in vooral de jaren 
na de Tweede Wereldoorlog.
 
Vanaf 1962 wordt er ook postacademisch onderwijs in de verkeerskunde aangeboden. Dit 
kwam voort uit samenwerking tussen de TH Delft en het KIVI (het Koninklijk Instituut Van Inge-
nieurs). Door een fusie met NIRIA - de beroepsvereniging van hbo-ingenieurs – thans geheten 
KVI NIRIA. De laatste afkorting staat voor Nederlands Instituut voor Register-Ingenieurs en 
Afgestudeerden van Hogere Technische Scholen (Wikipedia, 22 april 2013).

In de loop van de jaren zestig wijzigde het onderwijs aan de civiele faculteit van de Technische 
Hogeschool Delft zich van een brede vierjarige opleiding met een specialisatie van een jaar 
naar een opleiding met een basisstudie van drie jaar met een specialisatie van twee jaar.

3.3.2 Oprichting en begin van de Verkeersakademie Tilburg
Tilburg was tot in de jaren zestig van de twintigste eeuw de ‘Wolstad’ van Nederland. Onder 
invloed van de concurrentie uit het buitenland en de ontwikkeling van allerlei synthetische 
vezels zakte deze tak van nijverheid in. Buisman (1975, deel 2, p. 445) geeft het onderstaande 
overzicht:

Wolfabrieken-personeel

jaar wol (waarvan stoffen) Personeel

1960 150 (55) 18.000 (10.000)

1974 55 (15) 8.000 (3.000)

Over de Brabantse industrie wordt begin jaren ’70 nog vermeld: “Tilburg groeide uit tot Neder-
lands eerste wolstad. Ongeveer 60% van al onze wollen stoffen worden daar vervaardigd in 
een 50-tal bedrijven, waaronder enkele zeer grote” (Hadderingh, 1972).

De teloorgang van de wolindustrie betekende een grote aanslag op de werkgelegenheid in 
deze stad.
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Toenmalig KVP-wethouder en ras bestuurder De Grood zag mogelijkheden om Tilburg op de 
kaart te zetten als ‘onderwijsstad’ en op deze wijze te zorgen voor vervangende werkgelegen-
heid. In mei 1969 werd op initiatief van het gemeentebestuur van Tilburg de Stichting Ver-
keersonderwijs Tilburg opgericht. Het doel ervan was de bevordering zonder winstoogmerk 
van middelbaar en hoger beroepsonderwijs ter opleiding onder andere van verkeerskundigen, 
verkeerstechnici en verkeersleraren (Eindrapport Leerplancommissie Verkeersacademie Til-
burg). Na onderzoek was de noodzakelijkheid gebleken om te komen tot een opleiding – op 
de eerste plaats op HBO-niveau - van verkeerskundigen. Daarop nam de stichting het initiatief 
om te streven naar verwezenlijking van een dergelijke opleiding. Het doel was het opleiden 
van functionarissen die een opleiding moesten ontvangen, waarin de bestudering van het 
‘verkeer’ vanuit verschillende gezichtshoeken c.q. disciplines in het leerprogramma was opge-
nomen, zodat een deskundige werd gevormd met een visie vanuit verschillende invalshoeken.

De Leerplancommissie
Op 27 mei 1970 werd door het bestuur de Leerplancommissie Verkeersacademie geïnstalleerd. 
Deze kreeg als opdracht:

• een definitief leerplan op te stellen;
• richtlijnen te geven voor de realisering van het leerplan;
• richtlijnen over de vereiste outillage te formuleren en
• richtlijnen te geven over het aantrekken van leerkrachten.

In mei 1971 verscheen het Interim-rapport en op 21 maart 1972 het eindrapport. Onderte-
kenaars waren Cuperus (voorzitter) en Siemens (secretaris). Het omvatte elf hoofdstukken 
en meerdere bijlages. Aan de orde kwamen onder meer de grondbeginselen, de plaats en 
functie van de afgestudeerden, de doelstelling, de opzet van het leerplan, de verhouding tot 
een reguliere HTS, de plaats in het secundaire onderwijs en inderdaad ook richtlijnen voor het 
docentencorps en voor leermiddelen. Bijzonder was dat ook EHBO en rijvaardigheid tot de 
algemene vorming behoorden.

Officiële aanvraag bij het ministerie
In hetzelfde rapport valt verder te lezen, dat op 18 december 1969 conform artikel 66 WVO 
de aanvraag voor de Verkeersakademie voor opname op het scholenplan 1972-1974 de deur 
uitging. De bekostiging moest ingaan met ingang van het jaar 1972. Op 14 december 1970 
meldden voorzitter en secretaris van het bestuur, dat een Raad van Toezicht en Advies werd 
ingesteld bestaande uit deskundigen en representanten van bonden, instellingen e.d. voor 
contacten en communicatie met het veld. In de jaren ’70 vonden ook veel contacten plaats 
met het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Door de start van dit instituut verwachtte het 
stadsbestuur dat ook andere onderwijsinstituten zich in de ‘Wolstad’ zouden vestigen. De 
aanvraag werd door het ministerie in Den Haag niet direct gehonoreerd. De ambtenaren advi-
seerden hun minister negatief over het Tilburgse verzoek, omdat deze van mening waren dat 
de behoefte aan afgestudeerden te laag was gesteld. Na interventie van De Grood richting de 
directie Technisch Beroepsonderwijs van het departement werden de prognoses op het ge-
bied van de behoefte aan afgestudeerden bijgesteld tot honderd afgestudeerden per jaar. Nu 
kwam er wel een positief advies van de ambtenaren, maar ruimte voor een tweede opleiding 
zou lastig worden (Popkema, 2010).
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Antwoord van het departement
Uit een schrijven van de staatssecretaris van 28 oktober 1971 blijkt dat de school in het plan 
van scholen (en afdelingen) als bedoeld in artikel 65 van de WVO voor de jaren 1972, 1973 
en 1974 was opgenomen. Vermeld stond: “HTO-Verkeersacademie Tilburg van de Stichting 
Verkeersonderwijs Tilburg met naar verwachting 300 leerlingen en met het bekostigingsjaar 
1972”.

Het definitieve besluit van de staatssecretaris conform artikel 73 van de WVO is gedateerd 14 
maart 1972 en vermeldt als startdatum 1 augustus 1972. Op dezelfde datum werd een brief 
ontvangen met kenmerk TBO-518175-II/HTO-2, waarin stond dat moest worden toegezonden 
aan onder meer het ministerie en de inspectie:

a. het ingevulde formulier ‘AA’ (was bijgevoegd);
b. gegevens betreffende het aantal leerlingen;
c. een begroting van inkomsten en uitgaven;
d. een staat van dienst voor elk nieuw benoemd lid van het onderwijzend personeel en van 

het niet-onderwijzend personeel;
e. hoeveel leerlingen totaal zijn ingeschreven en een concept-lessentabel ter goedkeuring 

en
f. een gedetailleerd voorstel in 4-voud omtrent de nodig geachte inventaris.

Popkema (2010) vermeldt op pagina 8 dat er twee gronden waren om de aanvraag te honore-
ren:

• de Verkeersakademie was een toevoeging aan de beschikbare onderwijsvoorzieningen en
• de arbeidsmarktbehoefte aan afgestudeerden zou voldoende zijn.

Start van de Verkeersakademie
Met ingang van het schooljaar 1972-1973 startte de academie met de lessen in een provisori-
um aan de Nieuwe Goirleseweg te Tilburg (brief bestuur, 26 juni 1972 aan B&W) met negentig 
studenten en negen medewerkers onder leiding van Van Gurp. Dezelfde brief maakt melding 
van de opening op 6 oktober 1972 door Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins der Nederlanden. 
In zijn openingstoespraak refereerde de voorzitter van het bestuur aan de Nota Verkeersveilig-
heid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat die in 1968 in het parlement was behandeld. 
De noodzaak tot een hogere opleiding voor verkeerskundigen bleek ook hieruit. De Grood 
benadrukte verder dat het leerplan nu ging over verkeer te land, maar dat men voornemens 
was curricula te ontwikkelen over verkeer in de lucht, op het water en onder de grond. Gelijk-
tijdig met de opening werd een tentoonstelling georganiseerd met als motto: ‘Een verkeers-
kundige… wat doe je ermee?’ (Brief van het bestuur, 10 augustus 1972). De opening van de 
academie haalde het tv-nieuws van de NOS om 20.00 uur.

3.3.3 Transnationale instelling Nederland-België
In de uitnodiging voor de bestuursvergadering van 23 februari 1971 wordt onder punt 2 de 
samenwerking met België genoemd. Er is een overzicht opgenomen van onderwerpen die in 
het kader van die samenwerking moeten worden geregeld, zoals de studenteninstroom, de 
leerkrachten, de diploma-erkenning, de uitbreiding van de leerplancommissie met Belgische 
deskundigen en ruimte in het bestuur voor Belgen. Er werd gesproken over een transnationale 
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instelling. Op 3 maart 1971 werd in een brief van het Belgische Ministerie van Nationale Op-
voeding en Nederlandse Cultuur gesproken over de oprichting van een Belgisch-Nederlandse 
Verkeersacademie. Het doel was te komen tot ‘transnationalisatie’ van een onderwijsinstituut 
(brief Stichting Verkeersonderwijs, 20 december 1973). Ook Prins Bernard had in zijn toespraak 
op 6 oktober 1973 hieraan gerefereerd. In een schrijven van het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen van 4 december 1971 aan het bestuur van de stichting wordt het begrip 
transnationalisatie als volgt gedefinieerd: “een gezamenlijk Nederlands-Belgisch onderwijs 
instituut, dat een opleiding in de verkeerskunde voor studenten uit beide landen kan ver-
zorgen”. Een dergelijk instituut kwam niet van de grond. Popkema (2010) geeft als reden, dat 
er problemen waren over de wederzijdse diploma-erkenning. De minister van OenW Van 
Kemenade noemt in zijn brief van 4 december 1974 met het kenmerk TB-553.309 als reden 
dat het niet het juiste moment was en wel om twee redenen. De academie bevond zich op 
dat ogenblik midden in een fase van opbouw en ontwikkeling. Het derde leerjaar was net in 
september begonnen en pas in 1976 werden de eerste afgestudeerden afgeleverd. Als tweede 
argument wordt genoemd, dat in Nederland een ontwikkeling gaande is naar hoger onderwijs 
‘nieuwe stijl’, waarbij de VAT betrokken is. Zodoende zou transnationalisatie de samenwerking 
en samenhang met instellingen HBO en WO in Nederland kunnen doorkruisen. In een latere 
fase is wel samenwerking geweest met België, mede omdat oud studenten en docenten daar 
onderwijs gingen verzorgen. Sinds 1987 is er bij onze zuiderburen een graduaat verkeers-
kunde op HBO-5-niveau beschikbaar. Deze is verwant aan de universitaire masteropleiding die 
sinds het academiejaar 2004-2005 aan de Universiteit Hasselt is verbonden (Wikipedia Graduut 
Verkeerskunde (België), 8 mei 2013).

3.3.4 Beginjaren van de VAT
Directeur Van Gurp was verkeersplanoloog en had zitting in de leerplancommissie voor de op-
leiding Verkeerskunde. Op het verzoek directeur te worden, zei hij eerst ‘ja’, nadat er onderwijs-
kundige ondersteuning was geregeld. Betrokkene zou negenennegentig maanden directeur 
blijven. Naast deze functie was hij ook ambtelijk secretaris van het bestuur. Deze dubbelrol 
gaf intern verwarring, daarom werd later Koelewijn aangesteld als bestuurssecretaris. Deze 
benoeming geschiedde volgens Van Bekkum (2009) na een bijzonder roerige docentenverga-
dering - de zonsondergang vergadering - waarin de docenten het vertrouwen in de directeur 
opzegden. Veel zaken met de inspecteur regelde Van Gurp op een creatieve manier. Van Bek-
kum (2009) typeert Van Gurp als een echte bouwpastoor, een pionier en visionair, maar niet 
iemand die nodig is voor de continuïteit van alle dag. Proper (2009) typeert de eerste directeur 
als energiek en creatief, iemand die de opleiding neerzette met een heel modern onderwijs-
concept. Sterk praktijkgericht en met een goede integratie van onderwijs en met werk- en 
projectgroepen.

Met twee zaken kon het departement niet overweg: dat was naast de samenwerking met 
België, de invulling van de verplichte stageperiode van een jaar. Van Gurp heeft zich ingezet 
voor een half jaar stage van twee maal drie maanden waarin projectstudies gedaan konden 
worden. Het ingestelde adviescollege was van essentieel belang om het ministerie en de 
inspecteur hiervan te overtuigen.

Proper (2009) deelt mede, dat de VAT als onderdeel van het hoger technisch onderwijs van 
meet af aan een vierjarige opleiding was. De eerste jaren hadden een hoog pioniersgehalte en 
de medewerkers waren vooral afkomstig uit de praktijk (Gurp van, 2009). De eerste adjunct-
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directeur was Karreman, die tot het aantreden van Hanckman het onderwijs en de interne 
zaken regelde (Proper, 2012). Later werd Hanckman (2009) door Van Gurp als adjunct-directeur 
binnengehaald en hij vertelde dat er in het begin geen cijfers werden gegeven, maar alleen de 
vermelding voldoende of onvoldoende en bij uitzonderlijke prestaties ook goed. Hanckman 
vermeldt ook dat het ministerie zich overal mee bemoeide en dat er een soort georganiseerd 
wantrouwen heerste ten opzichte van de opleidingen. De ambtenaren in Den Haag beslisten 
over de investeringen die gedaan mochten worden. Hij zorgde er voor dat na zeven jaar het 
departement het leerplan goedkeurde.

De eerste afgestudeerden konden uit een aantal afstudeerrichtingen een keuze maken: 
verkeersbeheersing, verkeersplanologie, verkeers- en vervoerseconomie en verkeerstechniek. 
Enkele afstudeerrichtingen werden later uitgebouwd tot zelfstandige afdelingen. Na ruim acht 
jaar per 1 januari 1981 trad Reichert aan als de nieuwe directeur. Hanckman was enige tijd op-
getreden als waarnemend directeur. Reichert (2009) typeert Van Gurp als een goed directeur, 
maar ook heel dominant die in inhoudelijke zaken geen tegenspraak duldde en geen interesse 
had in de administratieve kant van het directeurschap. Daarnaast had hij ook de vrijheid geno-
men om niet in de pas met de regels van het ministerie te lopen, daarom ondervond hij nogal 
wat tegenkrachten vanuit het ministerie. Proper (2009) memoreert dat Reichert de juiste man 
was op dat moment. Afkomstig uit de stabiele omgeving van de overheid en gericht op con-
solidatie, op mensen en stabiliteit en minder gericht op de buitenwereld en op output. In 1978 
start de zelfstandige opleiding (Ruimtelijke ordening en) Planologie en in 1979 wordt daar de 
opleiding Logistiek en Technische Vervoerskunde (eerst goederenvervoer geheten) aan toege-
voegd. Wel bleef er een gezamenlijk basis- of propedeutisch jaar. Proper (2012) karakteriseert 
de start van deze nieuwe opleidingen als amputatie van de brede opleiding Verkeerskunde. 
Het gevolg was dat dit een zogenaamde ‘specialistische opleiding’ werd.

Korsmit (1982) maakt melding dat de VAT samen met TUD verkeerscursussen verzorgde. Tot 
juni 1982 werd samen met het Verkeerskundig Studiecentrum van de Rijksuniversiteit Gronin-
gen de verkeersschoutenopleiding aangeboden. Deze laatste was een tweejarige cursus van 
drie dagen in de week. Begin jaren ’70 zijn er gesprekken geweest met het Ministerie van Justi-
tie betreffende een eigen opleiding van toekomstige verkeersschouten (verslag, 18 december 
1972). Deze opleiding is maar van korte duur geweest.

Ten tijde van de STC-operatie bedroeg het totaal aantal studenten van de VAT 573, dus onder 
de door de minister gestelde overlevingsgrens van 600. Het was dus absoluut noodzakelijk 
voor de VAT om te fuseren. In het volgende hoofdstuk wordt deze fusieperiode uitvoerig 
beschreven.

3.3.5 De bijzondere onderwijsvisie
De geschiedenis van de VAT kan niet besloten worden voordat ook aandacht wordt besteed 
aan de gehanteerde onderwijsvisie. Het duidelijkst heeft Korsmit (22 maart 2010) deze gety-
peerd: “het ging om de scholing van breed opgeleide ‘verkeerskundigen’, dus geen ‘verkeers-
deskundigen’”.

Popkema en De Kruijf (2012) vermelden dat de basis voor de visie die ten grondslag lag aan 
het onderwijsplan van de VAT de zogenaamde ‘integrale verkeerskunde’ was. Hierbij werden 
verkeersproblemen vanuit een totaalvisie op het verkeer benaderd. De uitkomst van de in mei 
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1970 samengestelde leerplancommissie onder leiding van Cuperus was, dat integraliteit van 
de benadering van de verkeersproblemen noodzakelijk was. Dit leidde er toe dat in de basis-
studie vakken naast elkaar werden aangeboden, zoals algemene vorming, grondslagen, ver-
keerplanning, verkeerstechniek, verkeersonderzoek, verkeersonderwijs en verkeersbeleid. Maar 
ook voor een technische opleiding juist bijzondere vakken als wiskunde, statistiek, sociologie, 
psychologie en recht. Popkema (2010) citeert uit het Eindrapport van de Leerplancommissie 
Verkeersacademie: het werkterrein betrof: “Voorbereiding en oplossing van vraagstukken met 
betrekking tot het te voeren verkeersbeleid, het vormen van een kader voor het geven van 
onderwijs op verkeersgebied en het geven van begeleidingen met betrekking tot de deel-
name aan het verkeer” (p. 8). Zijn conclusie is dat de afgestudeerden met de integraliteitsvaar-
digheden niet zo zeer in staat zouden zijn om een technisch ontwerp van de infrastructuur 
te maken maar wel het ontwikkelen van een beleidskader waarbinnen verkeersproblemen 
zouden kunnen worden opgelost (Popkema, 2010, p. 8).

Korsmit (1982, p. 9) vatte de onderwijsfilosofie van de VAT (Verkeerskunde) als volgt samen:

• geleidelijke ontwikkeling van het kennen en kunnen;
• in groepsverbanden opereren met accenten op samenwerking en presentatie;
• vertalen van complexe probleemstellingen naar kwantificeerbare probleemstellingen;
• probleemgericht bezig zijn met een accent op probleemoplossing;
• integratie van onderzoek in het ontwerp en
• aandacht voor de gebruiker en belever.

Berenos (Verkeerskunde 3, 2010) vermeldt dat het curriculum was geconcentreerd rond de 
trits mens, maatschappij en techniek. Dat was het adagium van het eerste leerplan. Berenos 
vervolgt dat beschouwingen over wat verkeerskunde nu eigenlijk was, ertoe leidden dat be-
gonnen werd met het kijken naar de maatschappij en de rol van verkeer c.q. mobiliteit daarin. 
Gekeken werd naar het maatschappelijk systeem en wat het verkeerssysteem daarin deed.

Roos (2009), docent economie van 1977 tot 1986, meldt dat in die periode de veronderstel-
ling leefde, dat de samenleving op wetenschappelijke wijze kon worden vormgegeven. Het 
idee van de ‘maakbare samenleving’ was een geweldige drijfveer. Die maakbaarheid werd toen 
vooral wiskundig geformuleerd en de studenten werd geleerd allerlei systemen te bouwen. 
De studenten werden daarin geoefend en in het abstraheren van de moeilijkste vraagstukken. 
Door het hoge niveau konden studenten met succes verder studeren en er waren afspraken 
met de universiteiten om door te stromen. Midden jaren tachtig ging het idealistische en posi-
tivistische mensbeeld kantelen en werd er meer marktgericht gedacht. Volgens Roos leidde dit 
ertoe dat de verkeersacademie meer vervoersacademie werd.

Reichert (Mobiele tijd, p. 18) geeft aan dat niet alleen het hierboven beschreven concept 
vernieuwend was, maar ook de invulling van het onderwijs was dat. Afgeleid van het bekende 
probleemgestuurd en projectmatig onderwijs uit Maastricht werden ook bij de VAT studenten 
aan het werk gezet. Een probleem werd gepresenteerd en de studenten moesten dit dan 
oplossen.

De verdere geschiedenis van de VAT, het fusieproces en het vervolg binnen NHTV Breda ko-
men in de volgende hoofdstukken aan de orde.
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NHTV EN DE RECHTSVOORGANGERS, FASE II
Fase II: hoe overLeven nwIt en vat de operatIe ‘schaaLvergrotIng, 

taakverdeLIng en concentratIe’?

Periode:  1983 – 1998

4.1 HET RELEVANTE ONDERWIJSBELEID
Inleiding
Voor de volledigheid wordt hier genoemd, dat in het tweede kabinet Van Agt (september 
1981 tot mei 1982) Van Kemenade opnieuw als minister aantrad. Eén ontwikkeling uit deze 
periode moet hier vermeld worden. Op 18 mei 1982 bracht deze bewindsman een ontwerp 
Kaderwet Hoger Onderwijs uit (Groen, in ’t & Munnichs, 1984, p. 55), die het mogelijk maakte 
dat HBO instellingen universitaire programma’s zouden gaan verzorgen en universiteiten 
hoger beroepsonderwijs. Daarnaast waren er bepalingen in opgenomen om het HBO en WO 
op een aantal onderdelen te harmoniseren. In het wetsontwerp is een voorkeur te vinden voor 
een binair stelsel, waarin sprake is van gelijkwaardige, maar verschillende sectoren (WRR, W72, 
Den Haag, januari 1993, p. 90). In paragraaf 2.3 is deze Kaderwet al genoemd en daar wordt 
vermeld, dat in 1985 werd besloten om deze niet bij de Staten-Generaal in te dienen.

Het beginjaar 1983 is voor de bespreking van deze periode gekozen, omdat toen Deetman 
(mei 1982 tot september 1989) na korte tijd staatssecretaris te zijn geweest, aantrad als minis-
ter van Onderwijs en Wetenschappen.

De keuze voor het jaartal 1998 als einde van het te behandelen tijdvak hangt samen met be-
langrijke wijzigingen in de bestuursstructuur van NHTV. Ook begon op dat moment de aanpak 
door het bestuur van de financiële crisis op de hogeschool.

Qua overheidsbeleid zou het logischer zijn om de periode af te sluiten in 2002, toen onder in-
vloed van de internationalisering het bachelor-mastermodel wordt ingevoerd. Dan maakt ook 
het visitatiestelsel plaats voor het accreditatiestelsel. Daarom wordt het hoofdstuk besloten 
met een doorkijk naar 2002.

Sociaaleconomische omstandigheden begin jaren ’80
Alvorens specifiek in te gaan op het door Deetman gevoerde beleid, volgt eerst een typering 
van de sociaaleconomische omstandigheden begin jaren ’80. In deze jaren won het New 
Public Management-denken aan populariteit. Kernbegrippen: bedrijfsmatig werken, doelma-
tigheid en doeltreffendheid, publiek ondernemerschap, scheiding van beleid en uitvoering, 
concurrentie en marktwerking. “Een essentieel onderdeel van NPM is een sterke nadruk op 
control. De term ‘audit’ heeft inmiddels een hele verzameling nieuwe termen met zich meege-
bracht: monitoren, best practice, value for money, targets, rankings” (Ruijter de, 2014, p. 14).

Als voorbeeld van herkenning van NPM noemt Korsten (z.j.) de omgang van het ministerie van 
OCenW met de universiteiten. Het sturingsmodel van de overheid werd sturen op afstand en 
de minister maakte afspraken met bestuurders die een ‘ondernemende’ universiteit moesten 



nhtv en de rechtsvoorgangers, Fase II 97

gaan leiden. Er kwamen prestatieafspraken en eens per vier jaar stelden de universiteiten een 
strategisch plan op. Universiteiten en hogescholen moesten veel doelmatiger en goedkoper 
opereren. Het onderwijsbeleid kreeg een duidelijk economische dimensie. De publieke sector 
moest gemodelleerd worden naar het model van de private sector.

Eind van de jaren ’70 steeg de olieprijs sterk en de wereldhandel ondervond grote problemen. 
De economische situatie in Nederland noodzaakte tot bezuinigingen door de overheid.

Ook het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen kon hieraan niet ontkomen. De nota 
Herziening Onderwijs Salarisstructuur van juli 1982 betekende een structurele bezuiniging van 
1,2 miljard gulden. Dit bedrag werd niet besteed aan vermindering van de staatsschuld, maar 
om de gaten in de toenmalige rijksbegroting te dichten (Verbraak, 2013).

Kabinetsperiode Lubbers I (1982-1986)
Om de logge overheid af te slanken, werd tijdens het kabinet Lubbers I (1982-1986) een 
beleid ingevoerd van deregulering, privatisering, vermindering van overheidsbemoeienis en 
decentralisatie. Dit beleid staat onder de naam ‘De Grote Operaties’ bekend. Lubbers wilde in 
januari 1983 haast maken met de deregulering. Daartoe werd de ‘Commissie Vermindering en 
Vereenvoudiging van Overheidsregelingen’ ingesteld. Deze commissie ‘Geelhoed’ kreeg ook 
de taak de onderwijswetgeving onder de loep te nemen. In hun rapport van 1984 kreeg de 
onderwijswetgeving het etiket van complex, moeilijk toegankelijk, onoverzichtelijk, ondoor-
zichtig en autonoom, maar de wetten waren wel zorgvuldig geformuleerd.

Bormans (2013) stelt dat Geelhoed van mening was, dat al die maatschappelijke organisaties 
ten opzichte van de overheid verzelfstandigd moesten worden. Hij typeert dit als het begin 
van het neoliberalisme, van het vrije markt denken, enerzijds VVD, maar anderzijds ook solida-
riteit.

Het declaratiestelsel moest drastisch gaan wijzigen. Deze wijze van bekostiging leidde naar het 
oordeel van de commissie tot gedetailleerde voorschriften, tot controle daarvan en had tot 
gevolg dat de vrijheid van scholen werd ingeperkt.

STC-operatie
In 1983 werd de operatie Schaalvergroting, Taakverdeling en Concentratie door Deetman in 
gang gezet. Een belangrijk doel was de emancipatie van het Hoger Beroepsonderwijs dat in 
een gelijkwaardige positie moest komen naast het Wetenschappelijk Onderwijs en de Open 
Universiteit. Van Kalmthout (2013) wijst erop dat er een relatie was tussen deze operatie en de 
in 1985 uitgebrachte HOAK-nota. Hij deelt mede: “De voorzitter van de HBO-Raad Gevers en 
de directeur-generaal van OCenW In ’t Veld kenden elkaar. Een rol heeft gespeeld het debacle 
bij het scheepsbouwbedrijf Rijn-Schelde-Verolme, dat ondanks financiële steun van de over-
heid ter ziele was gegaan. De les daaruit was dat centraal aansturen vanuit de rijksoverheid 
niet meer adequaat was. Het door de overheid benoemen van regeringscommissarissen in 
bedrijven was fout. In ’t Veld had geleerd van dat debacle en werd voorstander van autonomie 
en decentrale aansturing met verantwoording achteraf. STC en HOAK mondden later uit in de 
WHW”.
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Van der Kemp (2013) noemt het HBO “min of meer het debiele broertje tegenover het WO en 
het wilde serieus genomen worden”. De bestuurders noemt hij “kneuterig, het waren in prin-
cipe onderwijsmensen, die een schooltje van een paar honderd mensen aanstuurden vanuit 
een onderwijskundige achtergrond. Bij het ministerie kwamen de directies van de school niet 
binnen, waardoor hun lobby betreffende eigen denkbeelden geen ingang kon vinden”.

Ook samenwerking tussen het HBO, het WO en OU moest beter gestalte krijgen. De opvatting 
bestond dat het toenmalige Hoger Beroepsonderwijs met zijn vele kleine instellingen niet in 
staat was om de Wet HBO ten uitvoering te brengen. De 413 afzonderlijke HBO instellingen 
moesten gereduceerd worden tot een zeventigtal regionale, multidisciplinaire hogescholen 
(Vos & Linden van der, 2004, p. 210 - 211).

Uitgangspositie bij begin STC-operatie
In de geschiedenis en het ontstaan van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (www.han.
nl, 2013) staat de situatie uit 1983 beschreven:

• In totaal 368 hbo-instellingen, waarvan
• 207 instellingen met minder dan 600 studenten,
• 156 instellingen met tussen de 600 en 2500 studenten en
• 5 instellingen met meer dan 2500 studenten.
• In totaal waren er 621 vestigingsplaatsen en 69 hbo-studierichtingen. 

Andere bronnen (Jager de, 1994, p. 158) maken melding van ongeveer 400 verschillende in-
stellingen met gemiddeld 600 studenten en met meer dan 150 verschillende studierichtingen.

Het ‘Rode Boekje’ van de HBO-Raad
Om overheidsingrijpen te voorkomen bracht het bestuur van de HBO-Raad in september 
1983 het zogenoemde ‘Rode Boekje’ uit. Officieel was de titel ‘Versterking door samenwerking’, 
Beleidsnota voor een krachtig HBO in de jaren negentig (Versterking door samenwerking, sep-
tember 1983). De toekomst van het HBO was, naar het oordeel van het bestuur van de HBO-
Raad, in gevaar door allerlei bezuinigingen en verschraling dreigde. Een vergelijkbare operatie 
als de ‘Taakverdeling en Concentratie’ (TVC) in het Wetenschappelijk Onderwijs zou voor het 
HBO een aanslag op de fundamenten betekenen. Het Bestuur van de HBO-Raad wilde wel 
een veranderingsproces op gang brengen, maar dan ook aan dat proces leiding geven. De 
nota bevatte een veranderingsplan voor de komende vijf jaren. Het Bestuur wilde het initiatief 
naar zich toetrekken (Ten geleide ‘Rode Boekje’, 1983). Blomen (2012) van het bureau Hobéon 
bevestigt dit beeld.

Echt invloed heeft deze nota niet gehad. Bakker (1992) meldt dat de doelstellingen van de 
HBO-Raad door de STC als het ware werden ‘overruled’. Op zich is het dan toch eigenaardig 
dat voorzitter en secretaris van de HBO-Raad de procescoördinatie op zich namen van de STC-
operatie. Zij waren weliswaar niet direct tegenstander van deze operatie, maar wilden deze 
in een rustiger tempo en met meer lokale differentiatie uitvoeren. Door de grote steun in de 
Tweede Kamer voor de plannen van Deetman mislukte de tactiek van het bestuur om het hele 
proces naar de HBO-Raad toe te trekken.
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Doel en aanpak STC-operatie
Terug naar de STC-operatie. Vastgesteld werd daarin, dat in het HBO te weinig bestuurlijke 
kracht aanwezig was en de infrastructurele voorzieningen te gering waren. Elke afzonderlijke 
instelling moest per 1 augustus 1986 600 studenten tellen. Daarnaast kende elke hogeschool 
één bestuur, één directie en één medezeggenschapsraad. Concentratie impliceerde vestiging 
van alle opleidingen in één gemeente. Alleen instellingen met meer dan 2500 studenten 
mochten nieuwe taken uitvoeren als het verzorgen van vervolgonderwijs, het doen van 
onderzoek, het verzorgen van de tweede fase en aandacht voor onderwijsontwikkeling (De 
geschiedenis en het ontstaan van de HAN).

Van Kalmthout (2013) spreekt “Over een soort wortel en stok strategie: Er was de dreiging 
dat de muurbloempjes minder studenten zouden krijgen. Bij de grotere instellingen was iets 
groots en meeslepends aan de gang. Colleges van Bestuur met grotere beleidsvrijheid, die 
eigen beleid konden maken”.

Voorafgaand aan de nieuwe wetgeving werden drie proeftuinen ingericht om te oefenen met 
de schaalvergroting. Deze waren:

• het instituut voor Hoger Beroepsonderwijs te Eindhoven, onder andere met HTS, HEAO en 
een Analistenopleiding;

• de Katholieke Leergangen te Tilburg en
• de - door de minister zelf toegevoegd voor het denominatieve evenwicht - christelijke 

HEAO te Zwolle, waar Vredevoogd de eerste directeur was (Verbraak, 2013 en Kalmthout 
van, 2013).

Door deze scholen werd geklaagd bij de directeur-generaal van OCenW dat de regelgeving 
inadequaat was en dat er ruimte noodzakelijk was om te experimenteren. Deetman werkte 
hieraan mee en zette de Experimentenwet in (Verbraak, 2013). Bij deze drie proeftuinen werd 
geëxperimenteerd met:

• de schaalgrootte;
• de besturing door middel van Colleges van Bestuur en centrale directies en
• met lumpsumachtige systemen.

Het impliceerde het afbreken van het departementale bolwerk. De omvang en de bemoeienis 
daarvan werden teruggebracht (Verbraak, 2013).

Vredevoogd (2013) deelt mede, dat hij als directeur HEAO van de inspecteur meer ruimte 
kreeg om allerlei voorschriften en regels anders in te vullen.

Bormans (2013) stelt, dat de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gevestigd mocht blijven in 
twee gemeentes. Die uitzonderingssituatie was echter niet van toepassing op de VAT in Tilburg 
en het NWIT in Breda (4). Het getalscriterium van 600 studenten veroorzaakte een schokgolf bij 
de onderwijsinstellingen. Het adagium was: “Gij zult wat moeten doen en in beweging komen” 
(Kalmthout van, 2013). Er waren twee uitzonderingen:
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• de Pedagogische Academies Basisonderwijs (PABO’s) en
• de agrarische hogescholen.

Bij de PABO ’s kwam later de zogenaamde lesplaatsconstructie met de eis van 200 studenten, 
waardoor deze opleidingen, hoewel behorende tot één instelling, niet in één plaats behoef-
den te worden geconcentreerd. Zo kende de Hogeschool Leiden lesplaatsen in Den Haag, 
Rotterdam en Heemstede.

Uitvoering STC-operatie
McDaniel (2013) stelt dat als gevolg van de zeer dramatische effecten en ervaringen van de 
operatie ‘Taakverdeling en Concentratie’ (TVC) in het Wetenschappelijk Onderwijs zich bij de 
STC een paradigma wisseling voltrok. Bij de TVC-operatie was vanuit het ministerie tot op 
studierichtingenniveau ingegrepen. Bekend is de opheffing van de opleiding tandheelkunde 
in het nieuwe ‘Ponskaart-gebouw’ van de Universiteit Utrecht, dat inmiddels weer is gesloopt. 
Door deze operatie was de verhouding tussen het departement en de universiteiten drama-
tisch slecht geworden. Dat was de reden voor een radicale ommekeer, waarbij het STC-proces 
van onderaf werd georganiseerd. De instellingen zelf moesten in beweging komen en werden 
in hun waarde gelaten. Van Kalmthout (2013) geeft voor die ommekeer door het departement 
aan, dat dit wellicht te maken had met de confessionele achtergrond van de minister. Immers 
door de operatie zou het bestaansrecht van individuele confessionele scholen kunnen worden 
aangetast. De Katholieke Schoolraad had in wezen door het goedkeuren van de - door de 
fusie gewijzigde - statuten indirect een vetorecht op fusies. Dat is ook de reden volgens Van 
Kalmthout, dat er een tussenpersoon nodig was tussen het ministerie en de instellingen om 
de zaken voor elkaar te krijgen. Van Kalmthout was contactpersoon tijdens de STC-operatie 
voor de regio Arnhem-Nijmegen (STC-bericht 3, 6 april 1984). Van Kalmthout (2013) geeft aan, 
dat hij als stafmedewerker van de HBO-Raad liaison officier was in Gelderland.

Bij brief van 9 februari 1984 met het kenmerk HW/IS-432269 wees Deetman de HBO-Raad aan 
als procescoördinatie van de STC-operatie. In praktijk betekende dit dat voorzitter Gevers en 
de secretaris-directeur Verburgt de leiding namen. Mulders (2012) memoreert dat eerst van de 
algemene vergadering van de HBO-Raad hiervoor instemming moest worden verkregen. Dat 
geschiedde, want anders had de voorzitter een andere rechtspersoon opgericht om deze ope-
ratie te verwezenlijken. Dat de denominatieve achtergrond van de minister een rol speelde, 
geeft ook Mouwen (2013) aan. Volgens Van Kalmthout (2013) was een beruchte uitspraak van 
voorzitter Gevers: “De vijanden van het HBO zitten vooral in de scholen zelf”. Hij vervolgt “dat 
dit werd beschouwd als een soort nestbevuiling”. Gevers wilde volgens Van Kalmthout (2013) 
een eigen bestel voor het HBO met sterke instellingen. Volgens Bormans (2013) functioneerde 
de HBO-Raad tijdens de STC-operatie als een soort mini-ministerie. Kroeger (2012) memoreert 
“dat het als het ware ging om een groeimodel: eerst de Wet HBO met het perspectief de Wet 
Hoger en Wetenschappelijk onderwijs, een geïntegreerd systeem voor HBO en WO”.



nhtv en de rechtsvoorgangers, Fase II 101

Kroeger (2012) noemt drie zaken die bij de STC-operatie speelden:

1. “Er waren nu relatief kleine instellingen, die bloeiden en ingebed waren in een regio/ge-
meente. De daar aanwezige scholen voor voortgezet onderwijs waren vaste leveranciers, 
de groei van het aantal studenten moest opgevangen worden door de oprichting van 
nieuwe opleidingen.

2. Investeringen waren noodzakelijk om het niveau van het hoger onderwijs te verbeteren, 
de internationale relaties aan te halen (Vlaanderen, Engeland, Duitsland) en om de kwali-
teit van de gebouwen te verbeteren.

3. Gewenst was een ander soort pedagogiek in plaats van een voortzetting vergelijkbaar met 
het voortgezet onderwijs”.

 
Deetman heeft Vredevoogd - in die tijd plaatsvervangend directeur-generaal - gevraagd 
om op papier te zetten wat hij als ideaalbeeld voor het HBO zag. Zo ontstond de STC-nota, 
toentertijd de dunste nota van OCenW, maar wel met het meeste effect. Om het proces van 
schaalvergroting in beweging te krijgen, paste Vredevoogd een succesvolle strategie toe. Veel 
HBO-scholen waren gemeentelijke instellingen en vielen dus onder het gezag van wethou-
ders. Deze laatste konden naam maken wanneer zij hun instellingen zouden samenvoegen. 
Zo kwam het proces op gang en het werd duidelijk dat andere scholen nu niet achter konden 
blijven. Tuytel (2013) maakt melding van het ontstaan van een soort angst bij bestuurders, 
dat scholen bij het fusieproces werden uitgesloten, waardoor het proces min of meer vanzelf 
op gang kwam. Vredevoogd (2013) vermeldt dat “de concentratie eis er bij was gehaald om 
te voorkomen dat er als het ware papieren constructies ontstonden en er geen bestuurlijke 
veranderingen op gang kwamen”. Ook geeft hij aan, dat “de STC-nota geen onderwijskundige 
zaken bevatte, dat zou immers alleen maar geleid hebben tot eindeloze discussies. Het was 
wel de bedoeling dat er gekomen zou worden tot dakpanconstructies, waarbij bijvoorbeeld 
tussen HEAO en HTS nieuwe dwarsverbindingen zouden ontstaan en nieuwe innovaties 
konden worden vorm gegeven”. In de eerste jaren na de fusies is daar in de praktijk weinig van 
terecht gekomen. Pas vanaf 2005 weten de hogescholen onderwijskundige meerwaarde te 
creëren, bijvoorbeeld door de introductie van het minor stelsel. Hierdoor kunnen studenten 
een studieonderdeel bij een andere opleiding van de eigen hogeschool of van een andere 
hogeschool volgen. Twintig hogescholen hadden zich daartoe verenigd in de Stichting ‘Kies 
op Maat’.

Opbrengsten STC-operatie
Bij brief van 2 januari 1986 aan de Tweede Kamer biedt Deetman zijn definitieve oordeel aan 
over de fusievoornemens (Tweede Kamer 1985-1986, 18049). In hoofdstuk 4.10 Bestuur en 
organisatie onder het kopje Vrijheid van inrichting staat:

“De organisatorische inrichting van HBO-instellingen wordt door de overheid nauwelijks aan 
regels onderworpen. Slechts in een voorwaardenscheppende sfeer heeft de overheid de 
gewenste versterking van bestuur en beheer geregeld door de installatie van een << College 
van Bestuur>> mogelijk te maken”. Onder het kopje College van Bestuur staat vermeld: “Dat 
wil zeggen dat het College van Bestuur op eigen naam de aan haar overgedragen taken en 
bevoegdheden van het bevoegd gezag kan uitoefenen”.
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Brouwer (2012) vindt de winst van de STC-operatie eruit bestaat dat de autonomie van de 
instellingen werd vergroot, waardoor de mogelijkheid ontstond om zelf het opleidingspro-
gramma te ontwerpen.

Blomen (2012) memoreert dat Deetman wel vanuit zijn achtergrond rekening heeft gehouden 
met het christelijk karakter van een aantal instellingen. Deze kregen extra ruimte bijvoorbeeld 
om nieuwe opleidingen te starten, als zij niet zouden opgaan in grote algemene instellingen.

De confessionele scholen in Leeuwarden moesten van de beleidsmakers buiten de fusie blij-
ven met de neutraal-bijzondere instellingen. Als blijk van waardering voor het tot stand komen 
van de fusies in de Friese hoofdstad kreeg de voormalige Christelijke Hogeschool Noord-Ne-
derland (CHN), thans Stenden Hogeschool, in die tijd de derde Hoge Hotelschool toegewezen. 
Verder was opvallend dat de Haagse Hogeschool ter compensatie van de Haagse Leergangen, 
waarvan de befaamde School voor Taal en Letterkunde (de zeer succesvolle MO-lerarenoplei-
ding) een onderdeel was, de Hogere Europese Beroepen Opleiding (HEBO) kreeg toegewezen. 
Blomen (2012) wijst erop dat deze hogeschool ook bewegingstechnologie mocht starten als 
compensatie voor fysiotherapie. De Christelijke academie voor lichamelijke oefening ging van 
Arnhem naar Zwolle.

Scholingstraject voor bestuurders
Door de STC-operatie moesten er andersoortige schoolleiders aantreden die begrepen hoe de 
instelling op basis van de nieuwe ontwikkelingen geleid moest worden. Zeker op bedrijfseco-
nomisch gebied zou er veel gaan veranderen. Gevers van de HBO-Raad was van mening dat 
de hogescholen zelf voor scholing moesten zorgen. Via een tender kwam het opleidingstraject 
terecht bij de commerciële afdeling van de toenmalige Hogeschool Haarlem (anno 2013 zelf-
standig onder de naam Change Management Consultants). De cursus bestond uit manage-
menttheorie en omvatte ook een studiereis, eerst gehouden naar Engeland en later naar de 
Verenigde Staten. Eén van de deelnemers Breebaart, oud bestuursvoorzitter van de Haagse 
Hogeschool, meldt dat allerlei relevante onderwerpen aan de orde kwamen zoals de nieuw 
verworven autonomie, het belang van rankings, de gevolgen van de overgang van het decla-
ratiestelsel naar de lumpsumfinanciering en de nieuwe meer zakelijke contractverhoudingen 
tussen het College van Bestuur en personeelsleden. Mertens trad als een van de docenten op. 
Van der Ploeg (2013) was een van de cursusleiders. De cursus werd wel een keer of tien aange-
boden. Daarnaast werd ook scholing voor bestuurders aangeboden door de HBO-Raad.

Nota Hoger Onderwijs: Autonomie en Kwaliteit
Ook het Hoger Beroepsonderwijs ontkwam niet aan verdere bezuinigingen. In 1986 kwam 
de bezuinigingsoperatie ‘Groei en Krimp’. In ’t Veld, directeur-generaal Hoger Onderwijs en 
Wetenschappelijk Onderzoek, was voorstander van globale wetgeving met weinig uitvoe-
ringsvoorschriften. Arbeidsvoorwaarden, bouwactiviteiten en financiële controle moesten niet 
meer onder de minister vallen. De instellingen verkregen meer autonomie door middel van de 
lumpsumfinanciering en meer verantwoordelijkheid voor hun eigen onderwijsontwikkeling.

In maart 1985 presenteerde de minister de concept-beleidsnotitie ‘Hoger onderwijs: Auto-
nomie en Kwaliteit’ (HOAK). Dit was slechts één van de naamgevingen. Op de nota zelf staat: 
‘Hoger onderwijs autonomie en kwaliteit’ en in de aanbiedingsbrief d.d. 16 oktober 1985 aan 
de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal wordt de naam ‘Hoger onderwijs, 
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autonomie en kwaliteit’ gebezigd. In de concept HOAK-nota werden voorstellen gedaan tot 
wijziging van de besturing van het hoger onderwijs, nader uitgewerkt in:

a. de introductie van een op versterking van autonomie gericht en samenhangend plan-
ningssysteem;

b. voorstellen tot vergroting van de onderwijskundige autonomie;
c. de verdere uitwerking van de kwaliteitsbewaking en
d. de vergroting van de samenwerking tussen HBO, WO en OU.

Als planningsdocument wordt in hoofdstuk 6.5b van de HOAK-nota Het Hoger onderwijsplan 
geïntroduceerd (HOP). Dit is het document waarin de overheid haar visie op het totale hoger 
onderwijssysteem neerlegt. Het HOP heeft een planperiode van vier jaar en wordt tweejaar-
lijks uitgebracht tegelijk met de begroting (HOAK, p. 24). Bormans (2013) memoreert dat door 
de status van de aparte directie Wetenschapsbeleid binnen het ministerie van OCenW over 
onderzoek in het HO(O)P niets terug te vinden was. In september 1987 presenteerde Deetman 
een concept ‘Hoger Onderwijs- en Onderzoek Plan’.

In hoofdstuk 12.4 (p. 45 - 46) getiteld ‘Het interne management’ van de instellingen wordt 
aangegeven dat het aan de instellingen zelf is om, gezamenlijk en afzonderlijk, bestuurlijke 
consequenties te trekken uit het in de nota voorgestelde.

In hoofdstuk 12.4.2 wordt opgemerkt dat een centrale vraag is hoe een instelling voor hoger 
onderwijs geleid moet worden. Vervolgd wordt dat dit vraagstuk voor de meeste HBO-instel-
lingen van groot actueel belang is. Deze scholen kunnen immers in mindere mate bogen op 
een adequate eigen bestuursorganisatie. Voor het instellingsmanagement ligt er een grote op-
gave voor het creëren en in stand houden van goede, op wederzijds vertrouwen gebaseerde, 
verhoudingen tussen enerzijds bestuurders en managers en anderzijds professionele groepen 
en studenten.

Invulling van autonomie en kwaliteit
De handelingsvrijheid van de instellingen werd dus vergroot. Op het departement werden 
verschillende scenario’s ontwikkeld, waarbij het departement wel zeggenschap zou moe-
ten houden, want anders was er niet in te grijpen als het mis ging. Nodig was een systeem 
van checks and balances. Tegenover het geven van autonomie van de instellingen ex ante 
werd een evenwicht gezocht en dat werd kwaliteit, en wel kwaliteitsmeting ex post. Dat was 
zonder meer evident. Daarom de titel met dubbele punt: autonomie en kwaliteit. Een systeem 
van accreditaties werd toen nog als te bureaucratisch ervaren. Uiteindelijk werd ingezet op 
peer review door middel van visitatiecommissies, want dat zou een nieuwe dynamiek geven 
(McDaniel, 2013). Om kwaliteitszorg op deze manier in te richten, was geadviseerd door In ’t 
Veld. Deze had een opdracht gekregen van de HBO-Raad om op dit terrein met een voorstel te 
komen. In 1989 werd dit stelsel ingevoerd (Kalmthout van, 2013).

Zowel Bormans (2013) als McDaniel (2013) maken er melding van, dat er nog een tweede nota 
binnen het departement in die tijd circuleerde. Deze nota was verbonden met de HOAK-nota, 
maar is nooit gepubliceerd. De titel was: ‘Ondernemende instellingen voor hoger onderwijs’. 
Mertens (2013) licht de achtergrond van deze niet verschenen nota toe. Het was immers de 
bedoeling dat de instellingen commerciële activiteiten gingen ontplooien en dus geconfron-
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teerd werden met zowel publieke als ook private geldstromen. Bekostigde en niet-bekostigde 
onderdelen kwamen bij elkaar in de instelling. Bestuur en management kregen te maken 
met publieke en private activiteiten. Hij stelt dat in de nota bijvoorbeeld onderwerpen aan 
de orde kwamen betreffende patenten, auteursrechten, bestemming geldelijke opbrengsten 
van onderzoeksactiviteiten en allerlei randvoorwaardelijke zaken. De HBO-Raad en dan Gevers 
en Verburgt zagen geen heil in deze nota. “Zij vonden de nota te sturend, omdat deze allerlei 
technische randvoorwaarden bevatte waaraan bestuur en inrichting moesten voldoen”. Dat 
werd niet als passend ervaren. Vooral Gevers was van mening dat het ministerie zich sterk 
afzijdig moest houden. De nota ordende de problemen van bestuurlijke en organisatorische 
aard voor ondernemende instellingen. Deetman vond de problematiek over de inrichting van 
de instellingen te ingewikkeld en wilde niet op de zaken vooruit lopen (Mertens, 2013).

Naamgeving HBO
Met invoering van de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs in 1986 kregen de instellingen 
van Hoger Beroepsonderwijs officieel de naamgeving ‘hogescholen’ en heetten alle instellin-
gen voor Wetenschappelijk Onderwijs universiteiten (Wikipedia, Hogeschool, 27 maart 2013).

De termen ‘hogeschool’ en ‘universiteit’ waren van oudsher min of meer inwisselbaar. De 
Universiteit Leiden werd tot in de negentiende eeuw ook aangeduid als de ‘Hogeschool van 
Leiden’. Door de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs van 1986 kwam er een einde aan 
de naamgeving hogeschool aan instellingen voor hoger onderwijs die op universitair niveau 
functioneerden, maar niet het brede aanbod hadden van de ‘klassieke’ universiteit. Deze 
hogescholen waren meestal gespecialiseerd in een bepaald vakgebied, zoals de Technische 
Hogeschool Delft, de Landbouwhogeschool Wageningen en de Katholieke Economische 
Hogeschool Tilburg.

Kabinetsperiode Lubbers II (1986-1989)
Op 15 januari 1988 werd het concept van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschap-
pelijk onderzoek (WHW) gepubliceerd. In de wet bleven de twee deelsystemen, namelijk het 
Wetenschappelijk Onderwijs en het Hoger Beroepsonderwijs naast elkaar bestaan. Wel moest 
tussen deze twee onderwijstypen een intensieve samenwerking en uitwisseling plaatsvinden. 
Door de val van het kabinet Lubbers II werd Ritzen in Lubbers III (1989-1994) belast met de 
behandeling van de wet in het parlement.

Op 8 mei 1988 “Toen publiceerden minister Deetman en staatssecretaris Ginjaar-Maas het 
discussiestuk ‘De school op weg naar 2000, een Besturingsfilosofie voor de Negentiger Jaren’” 
(Knippenberg en Ham van der, 1993, p. 700).

Geschetst werd als ideaalbeeld de autonome school met aan het hoofd een professionele lei-
ding. Deze moest goed thuis zijn in managementtechnieken, onderwijskundige ontwikkelin-
gen, personeelsbeleid en financieel en materieel beheer. Scholen zouden met elkaar moeten 
gaan concurreren op basis van de kwaliteit van het onderwijs. Om dat te verwezenlijken was 
naast lumpsumfinanciering het kunnen voeren van een eigen personeelsbeleid noodzakelijk.

Kabinetsperiode Lubbers III (1989-1994)
Zoals hierboven al gesteld, was het aan Ritzen om de WHW door de Eerste en Tweede Kamer 
te loodsen. Kroeger (2013) stelt dat Ritzen wijzigingen aanbracht in het wetsvoorstel, die het 



nhtv en de rechtsvoorgangers, Fase II 105

mede mogelijk hebben gemaakt dat zijn opvolger in Paars II een liberale koers kon inzetten. In 
hoofdstuk 2.2 bij fase 3 zijn deze aanpassingen al beschreven.

Van Wageningen (2003, p. 50) beschrijft dat deze wet aanleiding heeft gegeven tot parle-
mentair debat over het onderscheid tussen universiteit en hogeschool. Dit dispuut ging over 
het verschil tussen het Wetenschappelijk Onderwijs en het Hoger Beroepsonderwijs en over 
het verschil tussen universiteiten en instellingen voor Hoger Beroepsonderwijs. In de Tweede 
Kamer was er verdeeldheid in de standpunten op het gebied van binariteit. Sommige partijen 
wilden een duidelijke scheiding tussen beide typen, terwijl andere voorstander waren van een 
gradueel verschil. In het ontwerp WHW is een fusieverbod tussen WO en HBO opgenomen 
(WRR, W 72, 1993, p. 91). Het aanbod van hoger onderwijs moest gedifferentieerd zijn door 
middel van een stelsel van hoger onderwijs van twee verschillende maar gelijkwaardige secto-
ren (p. 91). Er werd onderscheid gemaakt tussen programmadifferentiatie (studieprogramma’s) 
versus systeemdifferentiatie (structuur).

Hierop aansluitend het gestelde in het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan van 31 januari 
1990 op de bladzijden 5 en 6 onder punt 14 ‘Tweedeling in het bestel‘: “De huidige tweedeling 
in het bestel wordt wenselijk geacht voor een zo goed mogelijke taakverdeling en concen-
tratie op de onderscheiden doelgroepen. Binnen een binair systeem zou echter de variëteit 
moeten toenemen. Overlap in het systeem voor zover ondoelmatig moet zoveel mogelijk 
worden beperkt”. Ook wordt verder in het document vermeld, dat het streven naar autonomie 
met kracht wordt voortgezet.

Ofschoon niet alle wijzigingen van Ritzen op parlementaire steun konden rekenen, werd door 
beide Kamers de WHW in 1992 aanvaard. Op 31 juli 1993 (Stb., 1993, 224) werd de wet - op een 
aantal uitzonderingen na - ingevoerd voor het Hoger Beroepsonderwijs. Voor de andere sec-
toren, het Wetenschappelijk Onderwijs en de Open Universiteit, was de datum van in werking 
treden 31 augustus 1993 (KB, 5 april 1993, Staatsblad 224). Hierdoor werd een groot aantal 
wetten, maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen vervangen.

Gevolgen van de WHW
De bestuurlijke relatie tussen de instellingen en de overheid werd drastisch gewijzigd. Instel-
lingen kregen nu meer vrijheid voor het voeren van eigen beleid; arbeidsvoorwaarden en 
huisvestingsbeslissingen werden gedecentraliseerd. De overheid zou een selectief sturende 
rol gaan vervullen. Twee vormen van sturing door de overheid werden ingevoerd. Enerzijds 
de normale begrotingscyclus en anderzijds de tweejarige plancyclus door middel van het 
Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan, dat het beleid voor een periode van vier jaar bevatte. 
Dit plan was in de HOAK-nota al aangekondigd. Een van de uitgangspunten van de WHW is 
de programmeervrijheid van het onderwijsaanbod door de hogescholen. Daaraan waren wel 
beperkingen verbonden, zoals de macro-doelmatigheidstoets en de kwaliteitseis. De scho-
len laten hun opleidingen registreren in het CROHO, dit is het Centraal Register Opleidingen 
Hoger Onderwijs. De minister laat de doelmatigheid van de aangemelde opleiding beoor-
delen. De Adviescommissie Onderwijsaanbod (ACO) verrichtte de beoordeling en bekeek de 
behoefte gelet op het geheel en de spreiding van de bestaande en de nieuw aangevraagde 
opleidingen over het land. Ook de belangstelling van potentiële studenten speelde een rol bij 
het besluit van de ACO, evenals de behoefte van het werkveld.
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HOOP-1992
In het HOOP van 31 januari 1992 meldt Ritzen, dat ‘onderwijs centraal’ het uitgangspunt is. De 
afgelopen jaren had de overheid sterk ‘randvoorwaardenscheppend’ geopereerd (bijlage A: 
Algemene conclusies UCV, 27 januari 1992, p. 1 onder punt 3). Met betrekking tot het binaire 
stelsel wordt in dit HOOP gesteld, dat er een breed maatschappelijk draagvlak is voor een 
helder onderscheid tussen HBO en WO. Twee vragen staan daarbij centraal, namelijk of het 
onderscheid op dit moment helder genoeg is en welk ontwikkelingsperspectief daarbij geldt. 
Op pagina 2 wordt gemeld, dat door dit onderscheid wordt aangesloten bij de behoefte van 
de student. Deze geeft door zijn capaciteiten en wensen de voorkeur aan een herkenbaar 
onderwijsaanbod en het huidige aanbod draagt daaraan bij. Onderkend wordt, dat bepaalde 
studenten behoefte hebben aan intensieve samenwerking tussen HBO en WO, vooral waar het 
gaat om verwijzing en selectie tussen subsystemen.

In het ontwerp-HOOP 1992 van 12 december 1991 (onder B. Agenda met toelichting, p. 8) 
worden onder punt 6 Specifieke punten HBO vermeld, namelijk:

6.1. dat het streven naar verdergaande schaalvergroting voor de overheid een belangrijke zaak 
is.

6.2. dat fusies worden bevorderd door het aanbieden van incentives.

Deze zullen worden gestimuleerd door het soepel hanteren van het vestigingsplaatsprincipe 
en het vergroten van de planningsvrijheid.

Omkering Kapitaalsdienst Financiering
In 1993 wordt de Omkering Kapitaalsdienst Financiering, kortweg OKF, ingevoerd. Juridisch 
waren de gebouwen wel eigendom van de onderwijsinstelling, maar economisch berustte 
het eigendom bij het rijk. Hierdoor behoefden alle veranderingen en aanpassingen goedkeu-
ring van het departement. Huisvesting werd à fonds perdu gefinancierd door het ministerie. 
Bij oplevering was het pand onmiddellijk geheel afgeschreven. De investeringsmiddelen 
werden op kasbasis beheerd en daardoor een gemakkelijke post voor bezuinigingen. Tijdelijke 
huisvestingsproblemen werden opgelost door toepassing van het huurartikel, zodat tijdelijk 
gebouwen konden worden gehuurd met een verkregen vergoeding van het rijk. Verbraak 
(2013) noemt de toen nog bestaande procedure betreffende het scholenbouwplan zeer on-
rechtvaardig. “Sommige scholen en regio’s werden benadeeld, omdat daar geen of nauwelijks 
investeringen plaatsvonden. Door met honoreringen voor aanvragen voor nieuw- en verbouw 
te sturen, werd het plan indirect ook benut in het kader van de macrodoelmatigheid”. Van der 
Kemp (2013) stelt hoe door een jarenlange investeringsstop en betuttelende overheid het 
HBO-veld op achterstand was gezet. Blomen (2012) bevestigt dat. Met de OKF-operatie werd 
het economisch claimrecht overgedragen aan de scholen zelf. Hierdoor konden de besturen 
zelf over hun huisvesting beslissen en werden zij ook verantwoordelijk voor de financiering 
van hun huisvesting (Aa van der, 2009). Verbraak (2013) geeft aan “dat deze operatie financiële 
en mentale ruimte gaf en volstrekt logisch was gezien de subjectieve beleving bij de vroeger 
bestaande procedure. De overheid heeft hierdoor 1,2 miljard gulden (Van der Kemp noemt 1,7 
miljard gulden) bij de instellingen weggehaald, die de instellingen weer moesten proberen te 
lenen bij de banken. Het opgehaalde geld werd niet gebruikt voor het aflossen van de staats-
schuld, maar om het tekort in de rijksbegroting te dichten. Dit was diefstal van het Nederland-
se volk”. Nederland moest zich begin jaren ’90 van de vorige eeuw kwalificeren voor toelating 
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tot de Europese Economische en Monetaire Unie. Voorwaarde hiervoor was dat het tekort op 
de Rijksbegroting niet groter mocht zijn dan 3% van het bruto binnenlands product.

Van der Kemp (2013) was ten tijde van de OKF-operatie senior huisvestingsmanager OCW/
DGHW. Hij memoreert dat de OKF tegen de zin was van de toenmalige minister van financiën 
Kok, die sprak over uitverkoop van het tafelzilver. Het was premier Lubbers die druk uitoefende 
op minister Kok waardoor deze toch akkoord ging. “Het HBO was eager (en ook wel naïef ), 
zag een enorme investeringsimpuls aan de horizon, en stortte zich via de HBO-Raad met volle 
overgave – en samen met het ministerie – op de opgave die al snel complexer en omvangrij-
ker bleek dan gedacht” (Kemp van der, 2013).

Voorzitter van de HBO-Raad Kemner ging met volle overtuiging en energie aan de slag om de 
OKF te realiseren. De instellingen kregen een aparte huisvestingsvergoeding - een rentever-
goedingsgarantie – die hen in staat moest stellen op de kapitaalmarkt te lenen. Bij die reken-
regel was nog uitgegaan van een rentepercentage van 9%, terwijl deze bij de uitvoering veel 
lager lag. Blomen (2012) meldt dat de gedachte ook was, dat door nieuwbouw en concentra-
tie in één plaats er kruisbestuiving tussen de opleidingen kon plaatsvinden.

Het Waarborgfonds
In 1993 werd de Stichting Waarborgfonds HBO opgericht. Deze stichting stond borg richting 
geldgevers voor de geldleningen die werden verkregen door de bekostigde hogescholen 
(site Waarborgfonds, 4 april 2013). Bij de oprichting werd door het ministerie van OCenW 
en het toenmalige ministerie van LNV een bedrag gestort van ruim 26 miljoen euro. Van de 
hogescholen werd een bankgarantie gevraagd ter grootte van 1% van de in 1993 geldende 
rijksbijdrage en 2% van het restant van de hoofdsom van de nadien, in het kader van het zoge-
naamde B-traject (nieuwe leningen), geborgde leningen. Met de invoering van de Wet Verster-
king Besturing verviel op 1 september 2010 de wettelijke verplichting tot het in stand houden 
van een waarborgfonds bij hogescholen. In de Algemene Vergadering van de HBO-Raad van 
2 december 2010 is na een zorgvuldige voorbereidingsperiode het principebesluit genomen 
tot opheffing van het Waarborgfonds. Het definitieve besluit tot opheffing is genomen in de 
Algemene Vergadering van 28 april 2011 (Jonkman, 2013). De verplichte aansluiting bij het 
Waarborgfonds is per 1 januari 2013 beëindigd en de aanwezige middelen zijn verdeeld over 
de participerende hogescholen.

Keerzijde economisch eigendom
Op bladzijde 16 van het rapport van Ecorys (Aa van der, 2009) wordt opgemerkt dat de slaag-
kansen van de beoogde effecten van autonomievergroting in belangrijke mate afhankelijk zijn 
van het beleidsvoerend vermogen binnen de instellingen. Financiële risico’s die gepaard gaan 
met een grotere autonomie kunnen bij onvoldoende beleidsvoerend vermogen als negatief 
worden ervaren. Op bladzijde 18 van dit rapport staat: “De gebouwen van de scholen dragen 
bij aan het imago van de school en worden steeds vaker gezien als het visitekaartje van de 
instelling”.

Tussenbalans
Anno 2014 kan worden gesteld, dat de nieuwe gebouwen niet alleen als visitekaartje werden 
gezien, maar helaas soms ook als prestige objecten. Enkele keren kwam in het nieuws, dat in 
sommige plaatsen met twijfelachtige financieringsconstructies gebouwen op toplocaties tot 
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stand waren gekomen. Megalomane bouwprojecten, soms zelfs niet voor onderwijsdoelein-
den, maar voor het huisvesten van de overhead. De verkregen autonomie werd dus lang niet 
altijd adequaat gebruikt.

HOOP-1994
In het HOOP van 31 januari 1994 op bladzijde 2 wordt het begrip integraal management als 
volgt omschreven: “Verantwoordelijkheden moeten samengaan met het beschikken over de 
bevoegdheden en instrumenten om de betreffende taak ook naar behoren te kunnen uitvoe-
ren”.

Wet Kwaliteit en Studeerbaarheid
In 1996 werd het door de Wet Kwaliteit en Studeerbaarheid, een wijziging op de WHW, mo-
gelijk, dat de hogescholen een aanvullende rijksbijdrage ontvingen. Deze werd toegekend als 
erverbeteringen werden aangebracht in de kwaliteit van het onderwijs, in de organisatie en 
de inrichting van de onderwijsprogramma’s. Zo moest er een plan voor kwaliteitsmanagement 
worden opgesteld met daarin doelstellingen en prioriteiten voor kwaliteitsverbeteringen. Ook 
werden de regelingen voor het studentenstatuut en de afstudeerfondsen verbeterd.

Door deze wet moesten de instellingen allerlei aanvragen indienen en later over de uitvoering 
en de besteding van de gelden uitvoerig verslag doen. Het was een typisch voorbeeld van 
oude overheidspolitiek. Wellicht nog een oprisping van de ‘maakbare samenleving’. Er werd 
weer afstand genomen van de lumpsumfinanciering, want er werden doelsubsidies toege-
kend voor allerlei projecten. In hoofdstuk 5.1 wordt uitvoeriger aandacht besteed aan het 
Studeerbaarheidsfonds en in hoofdstuk 6.2 wordt dit specifiek voor NHTV nader toegelicht.

4.2 VAN NWIT EN VAT TOT DE NATIONALE HOGESCHOOL 
VOOR TOERISME EN VERKEER (NHTV), 1 AUGUSTUS 1987

Inleiding
Het fusieproces in het kader van de STC-operatie wordt vanuit twee invalshoeken verwoord. In 
deze paragraaf wordt de gang van zaken van het hele proces beschreven, zoals dat in diverse 
documenten vastligt. In de volgende paragraaf wordt het traject belicht met als bron herinne-
ringen van meerdere direct betrokken personeelsleden van de VAT.

Noodzaak
Voor de Verkeersakademie Tilburg was het noodzakelijk om te fuseren om boven de vereiste 
getalsnorm van zeshonderd studenten uit te komen. Voor het Nederlands Wetenschappelijk 
Instituut voor Toerisme en Recreatie (NWIT) te Breda was dat minder noodzakelijk. De directie 
hiervan verwachtte op tijd voldoende studenten te kunnen inschrijven om zelfstandig te 
blijven voortbestaan. Deze paragraaf geeft het chronologisch overzicht van het fusietraject 
tussen het NWIT en de Nationale Academie voor Planologie, Verkeer en Vervoer - later ook 
aangeduid als de Verkeersakademie (VAT) - te Tilburg. Dit deel is ontleend aan de zogenaamde 
Schaalvergroting, Taakverdeling en Concentratie Berichten (STCB) van de HBO-Raad. Vervolgd 
wordt met de Hogeschoolberichten nummers 9 en 53, een gedeelte over het Samenwerkings-
orgaan Hoger Beroepsonderwijs in Breda en de fusienota. Gegevens uit de akte van oprichting 
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van NHTV en uit de Hogescholenstamboom van het ministerie complementeren het geheel. 
Afgesloten wordt met een tussenbalans.

Chronologisch overzicht
Sinds 1 februari 1984 was de HBO-Raad door de Minister van Onderwijs en Wetenschappen 
belast met de coördinatie van het STC-proces. Teneinde het veld informatie te verschaffen 
over het werk van de procescoördinator verschenen met enige regelmaat bovengenoemde 
berichten. Jaargang 1, nummer 1, waaraan bovenstaande informatie is ontleend, verscheen op 
24 februari 1984. Het laatste nummer - 80 - is verschenen op 30 maart 1987. In deze berich-
ten werd de voortgang van het proces beschreven. In deze paragraaf wordt de ontwikkeling 
behandeld van de twee relevante regionale fusieprocessen en dan alleen vanuit de optiek van 
NWIT en VAT.

De relevante berichten
STCB 9 d.d. 23 oktober 1984 vermeldt op pagina 3 de verslagen van regionale werkbijeenkomsten 
onder andere te Tilburg (9 oktober 1984). 
Melding wordt hierin gemaakt van de aanwezigheid te Tilburg van de Verkeersakademie met 
de vermelding dat deze van algemeen bijzondere signatuur is en dat overleg plaatsvindt om 
te komen tot fusie. Wel wordt een complexiteit erkend door gesprekken van de Katholieke 
Leergangen met de PABO over samenwerking, waardoor er twee clusters zouden kunnen 
ontstaan.

STCB 10 d.d. 20 november 1984 geeft op pagina 8 de verslagen van regionale werkbijeenkomsten 
onder andere te Breda weer (2 november 1984).
Het NWIT wordt genoemd als een van de acht aanwezige HBO-instellingen. Vermeld wordt dat 
in deze stad al voor de STC-nota de mogelijkheid is onderzocht om te komen tot samenwer-
king tussen de HBO’s in Breda en in de regio. De wenselijkheid om te komen tot een Hoge-
school West-Brabant werd door alle instellingen benadrukt. Het NWIT maakte daarbij wel de 
hierna volgende opmerking:

“Vanuit het NWIT werd daarbij aangegeven dat onderzocht moet worden of het landelijk 
unieke karakter van deze instelling binnen een groter instituut bewaard kan blijven. Daarbij 
speelt wat betreft het NWIT ook het probleem van de denominatie, deze instelling is alge-
meen bijzonder van karakter, zes van de andere instellingen zijn katholiek, terwijl de Academie 
voor Gezondheidszorg, uit een eerdere fusie van een combinatie van rk en pc is voortgeko-
men. Gestreefd wordt in Breda naar een instituut van katholieke signatuur”.

STCB 12 d.d. 3 december 1984 met op pagina 20 de tussenstand van de STC-operatie in West-Brabant.
In de rubriek ‘andere feiten’ staat vermeld: Een groot aantal instellingen in West-Brabant zal 
een intentieverklaring betreffende een voornemen tot fusie gericht op de vorming van een 
hogeschool West-Brabant tekenen. De tiende instelling in het overzicht van de te fuseren 
instellingen is:

Het Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme en Recreatie (NWIT) Breda met 
vermelding: OV (overig) en AB (algemeen bijzonder).
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Wel wordt als probleem hierbij genoemd de positiebepaling van het NWIT. Gemeld wordt dat 
dit landelijk instituut een aanzienlijke verrijking van het te vormen Bredaas instituut zou vor-
men. Voor het NWIT vormen de mogelijkheid om zelfstandig voort te bestaan en de kwestie 
van de algemeen bijzondere signatuur in een overwegend RK cluster begrijpelijke punten van 
overweging.

STCB 12 d.d. 3 december 1984 met op pagina 22 de tussenstand van de STC-operatie in Tilburg.
Er wordt een overzicht gegeven van vijftien instellingen met onder het tweede punt:

De Nationale Academie voor Planologie, Verkeer en Vervoer Tilburg met vermelding HTO (Ho-
ger Technisch Onderwijs) en AB (algemeen bijzonder).

Beschreven wordt dat deze instelling voor 15 december 1984 een intentieverklaring zal teke-
nen om samen met drie andere instellingen in nauwe samenwerking te streven naar een fusie. 
Het is de bedoeling om per 1 augustus 1986 daadwerkelijk over te gaan tot fusie.

STCB 14 d.d. 21 december 1984, het Interimrapport STC, deel 2 Fusieplannen van de instellingen.
Op pagina 22 bij West-Brabant staat dezelfde tekst als in het hierboven weergegeven nummer 
12.

Op pagina 24 bij Tilburg staat dezelfde tekst als in het hierboven weergegeven nummer 12.

STCB 29 d.d. 3 september 1985, het Concepteindrapport STC.
In het overzicht van instellingen die vooralsnog niet voldoen aan de omvangsnorm van zes-
honderd studenten, staat op pagina 12 bij de Regio Breda e.o.:

Het NWIT met vijfhonderd studenten kiest mede vanwege de landelijke betekenis en de 
algemeen bijzondere grondslag voor zelfstandig voortbestaan. Op 15 september 1986 wordt 
verwacht dat aan de getalsnorm wordt voldaan. De procescoördinator acht de beslissing van 
de instelling verdedigbaar.

In deel II, Instellingen en fusies punt 1 regionaal overzicht, wordt op pagina 89 onder het kopje 
West-Brabant melding gedaan van het voornemen, dat het NWIT met de nieuw te vormen 
instelling van negen gefuseerde scholen een samenwerkingsverband wil sluiten.

Op pagina 90 wordt het NWIT vermeld met de aanduiding Breda Bijzonder 500 (studenten).

Op pagina 93 wordt de Nationale Akademie voor Planologie, Verkeer en Vervoer vermeld met 
de aanduiding Tilburg Bijzonder 2700 (studenten). Deze instelling zal onder andere met de 
Dag-HTS (HTO/RK) en twee andere scholen per 1 augustus 1986 fuseren.

STCB 33 d.d. 30 september 1985, het Eindrapport STC. Deel II Instellingen en fusies, 1 Regionaal over-
zicht.
Op pagina 86, Noord-Brabant wordt vermeld dat het NWIT buiten de fusie in Breda blijft.

Pagina 87 en 88 geven dezelfde tekst als in aflevering 29, maar nu met de vermelding dat het 
NWIT 600 studenten heeft.
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Op pagina 91, Tilburg is dezelfde tekst opgenomen als in aflevering 29.

STCB 44 d.d. 9 januari 1986, Ministers geven definitief oordeel over de voorstellen voor de STC in het 
HBO. In de bijlage is het overzicht van de instellingen opgenomen.
Op pagina 15 en 16 West-Brabant, nr. 33 staat de opmerking, dat het NWIT kiest voor zelfstan-
dig voortbestaan.

Op pagina 16 Tilburg, nr. 35 staat de vermelding van de fusie van de Nationale Academie voor 
Planologie, Verkeer en Vervoer met drie andere instellingen.

Dit wordt ook in de brief van de minister van 2 januari 1986 aan de Tweede Kamer in de bijlage 
met het overzicht van de instellingen gemeld.

STCB 63 d.d. 15 augustus 1986, De HBO-wet in werking.
Op pagina 10 onder instellingsinformatie bij Tilburg, staat de vermelding, dat het bevoegd 
gezag van de Verkeersakademie thans een voornemen tot fusie met het NWIT te Breda heeft 
uitgesproken.

STCB 72 d.d. 23 januari 1987, verdere procedure reorganisatie HBO-Raad.
Pagina 16 meldt onder instellingsinformatie: Breda/Tilburg, dat definitief is besloten om voor 1 
augustus 1987 het NWIT te Breda samen te voegen met de Verkeersakademie Tilburg.

Pagina 16 noemt bij de rubriek benoemingen, dat als leden van het College van Bestuur 
van de hogeschool die ontstaat door fusie tussen het NWIT en de Verkeersakademie zullen 
optreden drs. P.C. Huilmand (voorzitter) en ir. Th. Reichert (lid). Deze waren toen respectievelijk 
directeur van het NWIT en van de Verkeersakademie.

De Hogeschoolberichten
Na de STC-berichten verschenen van 6 april 1987 tot en met juni 2009 318 zogenaamde Ho-
geschoolberichten. Hierin werd de informatievoorziening met betrekking tot de STC-operatie 
voortgezet.

In nummer 9 van 8 juli 1987 staat in het overzicht van de hogescholen op bladzijde 17 de 
Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer vermeld. Het College van Bestuur bestond bij 
de oprichting uit Huilmand (voorzitter) en Reichert (lid). Bij de fusiegegevens staat het onder-
staande overzicht:

Datum besturenfusie: 1 augustus 1987 
Datum instellingenfusie: 1 augustus 1987 
Rechtsvorm: Stichting 
Fusiepartners: 
1.    Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme en Recreatie (Breda) en 
2.    Nationale Academie voor Planologie, Verkeer en Vervoer (Tilburg) 
Het totaal aantal fulltime studenten bedroeg 1350. De hoofdvestiging was Breda en de neven-
vestiging Tilburg (Sector Planologie Verkeer Vervoer).
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Hogeschoolbericht 53 d.d. 24 januari 1989 meldt, dat Kosters met ingang van 1 januari 1989 is 
benoemd tot lid van het College van Bestuur van de Nationale Hogeschool voor Toerisme en 
Verkeer. Hij was daarvoor plaatsvervangend directeur van de sector toerisme en recreatie van 
de hogeschool.

Het Samenwerkingsorgaan Hoger Beroepsonderwijs in Breda en omstreken (SOB)
Het NWIT participeerde in het Samenwerkingsorgaan Hoger Beroepsonderwijs in Breda en 
omstreken (SOB), zoals blijkt uit het beleidsplan van deze stichting d.d. 17 maart 1984. In 
oktober 1984 legde het SOB-bestuur aan de betrokken HBO-instellingen, waaronder het NWIT, 
een ‘verklaring van voornemen tot fusie’ voor. Op 24 mei 1985 werd het principebesluit tot 
fusie voorgelegd, evenals het ‘Model Hogeschool voor Beroepsonderwijs West-Brabant’. De 
aanbiedingsbrief hiervoor was mede ondertekend door Bodewes, secretaris (en directeur van 
het NWIT).

Na rijp beraad en herhaaldelijk en diepgaand overleg met de medezeggenschapsraad, deelde 
het NWIT-bestuur op 19 juni 1985 aan het bestuur van het Samenwerkingsorgaan HBO Breda 
mede, dat:

1. Het NWIT niet zal toetreden tot de voorgestelde hogeschool en
2. Het NWIT wel met kracht aandringt op samenwerking met de nieuwe hogeschool en met 

de KMA op onderwijskundig, administratief en technisch gebied.
 
Als motivatie voor dit standpunt van het NWIT werd mede door het bestuur ter voorkoming 
van legendevorming gesteld, dat:

1. “Het NWIT vanaf het vroegste begin krachtig heeft meegewerkt tot vergaande vormen van 
coöperatie.

2. Door de eis van de minister tot volledige fusie en de keuze door de andere partners voor 
een katholieke grondslag deelname aan een zodanige fusie voor het NWIT steeds minder 
mogelijk werd”. Gedacht werd door het college dat een rechtstreekse band met de rijks-
overheid en het eigen beroepenveld door de fusie zou worden afgesneden. Deelname kon 
het bijzonder-neutrale en nationale karakter aantasten en zou een uitnodiging vormen aan 
hogescholen voor niet-katholieke signatuur om zich op hetzelfde studieveld te begeven.

3. “De keuze voor een centralistische en unitaire bestuursvorm deelname door het NWIT 
afsloot”.

4. De autonomie van NHTV werd zo aangetast en de signatuur zo duidelijk katholiek-christe-
lijk, dat het bevoegd gezag toetreden onmogelijk vond.

Nota Hoofdlijnen Fusieverband NWIT-VAT
Uiteindelijk werd dus gekozen voor een fusie tussen NWIT en VAT. Om dit te realiseren werd op 
8 december 1986 de Nota Hoofdlijnen Fusieverband NWIT-VAT uitgebracht. Hieronder worden 
vier deelonderwerpen daaruit belicht.

A. Perikelen rond de naamgeving
In de notitie wordt voorgesteld om als nieuwe naam voor de Hogeschool te kiezen: ‘De Lage 
Landen’ met als ondertitel ‘Nationale Hogeschool voor Toerisme, Recreatie, Planologie, Verkeer 
en Vervoer’. Bijlage 3 van de nota bevat de achtergronden over het advies voor de nieuwe 
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naam en huisstijl. Er worden in totaal zes voorstellen gedaan. Als derde mogelijkheid wordt 
genoemd ‘Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer’. Gelet op de steeds weer terug-
kerende discussie over deze naam volgt nu integraal het commentaar van de commissie die 
toen belast was met het doen van voorstellen voor de nieuwe naam.

Commentaar van deze commissie bij de naam NHTV: “Met enige goede wil laten alle studie-
richtingen zich in deze begrippen persen. Intern zal men noch binnen de VAT, noch binnen 
het NWIT met deze naam gelukkig zijn (de VAT heeft zelfs besloten van de aanduiding ‘verkeer’ 
af te stappen). Een eventuele uitbreiding leidt echter altijd tot naamswijziging. Ook in dit geval 
is de afkorting moeilijk: NHTV roept associaties op met de beeldbuis en omgekeerd, NHVT, 
roept als afkorting associaties op met de vrije tijd. Beide zijn niet gewenst”.

De Zeeuw (2012), lid van die toenmalige commissie, meldt dat op neutraal terrein tussen 
Breda en Tilburg in, namelijk te Gilze-Rijen toch de keuze voor de naam NHTV bekend werd 
gemaakt.

In de oproep voor de gemeenschappelijke vergadering CvB/MR van 1 december 1989 wordt 
melding gemaakt onder punt 9 dat de sector Planologie, Verkeer en Vervoer heeft verzocht 
om aanpassing van deze naam. De huidige naam Verkeer werd gezien in het perspectief van 
toerisme. Voor de technische sector riep de naam in ieder geval een verkeerd beeld op. Gesug-
gereerd werd te komen tot een verschuiving in de richting van Nationale Hogeschool gevolgd 
door, (buiten het logo), toerisme, recreatie en vrijetijdskunde en als tweede regel planologie, 
verkeer, vervoer en logistiek. Deze twee regels konden dan per sector worden gewisseld. In 
het verslag CvB/MR van 26 maart 1990 wordt hierover het volgende gemeld:

“Het medewerkersberaad Planologie, Verkeer en Vervoer kiest voor handhaving van de huidige 
naam, maar met nadrukkelijker profilering van sector, afdeling, richting etc. Apart briefpapier 
per afdeling”. Op 15 december 1989 besluit het Algemeen Bestuur tot de naam ‘nationale 
hogeschool’ als roepnaam, met buiten het logokader aanduiding van de werkvelden.

B. Fusie redenen en uitgangspunten
In hoofdstuk I van de nota worden de specifieke redenen genoemd waarom juist voor een 
fusie tussen deze beide instellingen werd gekozen: ”De specifieke redenen waarom juist voor 
een fusie tussen VAT en NWIT wordt gekozen, zijn gelegen in het nationale en bijzonder-
neutrale karakter van de beide instituten, de verwante cultuur, de multidisciplinaire, probleem-
gerichte opzet van de studieprogramma’s en de op elkaar aansluitende werkvelden, waardoor 
het realiseren van een gezamenlijke meerwaarde wordt vergemakkelijkt, met niettemin de 
mogelijkheid in ruime mate een eigen identiteit te behouden”.

Bij de uitgangspunten op bladzijde 8 wordt vermeld dat het centrale niveau voor wat betreft 
het onderwijsinhoudelijke beleid een voorwaardenscheppende functie zal hebben. Centraal 
komen te liggen: financieel beleid, personeelszaken, organisatie en bestuurszaken, beleid ten 
aanzien van inhoudelijke zaken, P.R.-beleid en huisvestingsbeleid.

Op decentraal niveau komen: onderwijsbeleid, onderwijsuitvoering, regeling examen, kwali-
teitsbewaking, voorlichting/werving, toelatingsbeleid en begeleiding. Afgeleide functies op 
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decentraal niveau zijn: financieel beleid en beheer, personeelsbeleid en de interne organisatie 
van de sector.

Er werd gekozen voor een duaal bestuursmodel met twee tamelijk autonome bestuursniveaus. 
Er kwam een Algemeen Bestuur en een College van Bestuur, dat belast is met de voorberei-
ding en uitvoering van de besluiten van het Algemeen Bestuur en de dagelijkse leiding heeft. 
Op sectorniveau zijn er sectordirecties en sectorraden (5). In het leven zal worden geroepen 
een zogenaamd Centraal Overleg, waarvan alle sectordirectieleden en de leden van het Col-
lege van Bestuur deel uitmaken. De twee dienstverlenende (contract)stichtingen, te weten het 
Dienstencentrum bij het NWIT en de Stichting Informatievoorziening met betrekking tot de 
Ruimtelijke Ordening en het Verkeer (SIROV) worden op termijn samengevoegd.

Op bladzijde 31 wordt vermeld dat het uitgangspunt is zo spoedig mogelijk een locatie te 
zoeken voor het nieuwe instituut te Breda. Vermeld wordt dat per 1 augustus 1986 het aantal 
studenten bij het NWIT zevenhonderd is en bij de VAT vijfhonderdentachtig.

Door de gekozen verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen centraal en 
decentraal is de autonomie van de voormalige fusiepartners gewaarborgd. Door het voorge-
stelde Centraal Overleg werd een nauwe band gecreëerd tussen bestuur en directies.

C. Onderwijsinhoudelijke meerwaarde
Bijlage II behandelt de (specifieke) onderwijsinhoudelijke meerwaarde van de fusie tussen 
NWIT en VAT. Onderstaande passages zijn representatief en gesteld kan worden dat het ge-
noemde nauwelijks gerealiseerd is.

“Een belangrijk gegeven is in elk geval dat de studievelden van beide instituten voor een deel 
als het ware in elkaars verlengde liggen en meer complementair dan overlappend zijn”.

“De werkvelden sluiten van nature op elkaar aan en hebben gemeenschappelijke elementen. 
In de relatie toerisme-vervoer is dit evident, evenals in de relatie planologie-recreatie; in ont-
wikkelingsplannen speelt ook de relatie toerisme/recreatie en verkeer een belangrijke rol”.

“Het is de combinatie van verwantschap in multidisciplinair denken en van verwantschap in 
studievelden, die als het ware een uitnodiging vormt tot het realiseren van een aanzienlijke 
meerwaarde”.

Op drie niveaus leken initiatieven tot ontwikkeling te kunnen komen:

1. Het combineren van bestaande opleidingsmogelijkheden: nieuwe clusters van geïnte-
greerde deelprogramma’s/vervlechtingen van studieonderdelen;

2. Het gezamenlijk opzetten van nieuwe studierichtingen. Genoemd wordt een manage-
mentopleiding in het personenvervoer en

3. Het aanpakken van de extra taken van de hogeschool.
 
D. Geldmiddelen
Tot slot een kort gedeelte uit de nota over de geldmiddelen. Twee administrateurs en een 
directeur van een van de instellingen hadden de financiële paragraaf over de verdelingsstruc-
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tuur van de subsidiegelden opgesteld. De taken van de twee financieel deskundigen zouden 
als volgt verdeeld worden. De administrateur van de VAT zou de financieel-economische kant 
voor zijn rekening nemen. Die van het NWIT meer de financiële kant van het personeel. Met 
deze verdeling kon de VAT-administrateur zich niet verenigen en nam mede daardoor ontslag. 
Door het college en de accountant werd een nieuwe administrateur benoemd. Er moest een 
gezamenlijke balans en jaarrekening worden opgesteld. Ook moesten er een inventarisatie 
worden opgemaakt van het onroerend goed en de daaraan verbonden schulden die door de 
overheid betaald werden. De pas aangestelde administrateur werd ontslagen. In de door de 
accountant voorgestelde Administratieve Organisatie/Interne Controle werd door het bestuur 
niets gezien, zodat ook een andere accountant werd aangesteld. Tijdelijk nam een administra-
tiekantoor de zaken waar totdat een nieuwe administrateur werd benoemd.

Akte van oprichting
In de Akte van oprichting van de Stichting Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer, 
Planologie, Recreatie en Vervoer van 29 juni 1987 zijn twee opvallende artikelen te noemen.

Artikel 6: In het algemeen bestuur hebben tenminste tien leden zitting en wel
a. drie sectorgebonden leden; en
b. vier leden die geen directe binding hebben met enige sector (onafhankelijke leden).

Deze samenstelling heeft doorgewerkt tot medio 2012. Pas toen is een einde gekomen aan de 
aanwezigheid van leden in de Raad van Toezicht met een specifieke vakinhoud en met directe 
verwantschap met bepaalde opleidingen.

Artikel 24: In het algemeen bestuur is benoemd:
5. de heer Theodorus Gerardus Wilhelmus Bodewes. 
Op 2 juli 1987 maakte het dagblad ‘De Stem’ melding van de fusie.

De OCW-Hogescholenstamboom (2013)
Dit is een overzicht van het ministerie van OCenW, dat van de huidige HBO’s hun geschiede-
nis weergeeft. Precies is te volgen uit welke instellingen de huidige school is samengesteld en 
wanneer eventuele fusies hebben plaatsgevonden.

Op bladzijde 4 onder punt 8 staat:

NHTV Internationale Hogeschool Breda, tot 1-9-2000 Nationale Hogeschool voor Toerisme en 
Verkeer te Breda (op 01/08/87 ontstaan uit):

8.1. Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme en Recreatie te Breda (opgericht in 1966). 
8.2. VAT-Nationale academie voor planologie, verkeer en vervoer te Tilburg, op 06/10/1972 geopend 
als Verkeersakademie Tilburg.

Tussenbalans
Uit het bovenstaande komt duidelijk het beeld tevoorschijn, dat beide directies gelaveerd 
hebben om aan de gevolgen van de STC-operatie te ontkomen. Het NWIT deed voorkomen 
of een fusie in Breda tot de mogelijkheden zou kunnen behoren. De directeur van de school 
was zelfs medeondertekenaar van de aanbiedingsbrief om tot fusie te komen. Toen uiteindelijk 
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kleur bekend moest worden, werden er allerlei redenen genoemd waarom het NWIT niet kon 
participeren. Bestuur en directie hebben blijkbaar eerst willen afwachten of het reëel zou zijn 
als zelfstandige school het getalscriterium te halen. Dan zou immers het ‘zwaar weer’ over-
waaien. Ook de VAT bleef liever zelfstandig, maar deze haalde de getalsnorm niet. De redenen 
om niet in het Tilburgse te fuseren zijn zeer plausibel. Dat geldt ook voor de argumenten 
om wel met het NWIT samen te gaan. De gehanteerde argumenten uit de fusienota om het 
samengaan van de twee instellingen te legitimeren, zijn echter te typeren als gelegenheidsar-
gumenten. In hoofdstuk 9 bij het tweede thema wordt dit verder uitgewerkt. Het was evident 
dat ieder zijn eigen gang wilde blijven gaan en dat meer sprake was van een besturen- dan 
van een scholenfusie. Onderwijskundige samenwerking is nauwelijks van de grond gekomen. 
Het ongelukkige personeelsbeleid op het financiële vlak en het negeren van adviezen van 
diverse deskundigen zijn mede verantwoordelijk geweest voor de financiële problemen die 
later ontstonden. Er werd geen krachtige organisatie op dit terrein neergezet en onvoldoende 
prioriteit gegeven om de boekhouding adequaat en transparant in te richten. Hierdoor was 
geen duidelijk beeld van de beschikbare geldmiddelen beschikbaar.

Door handhaving van de twee vestigingsplaatsen werd ook tijd gekocht en bleef ‘zwaar weer‘ 
voorlopig uit. Immers bij veel fusies was “het motto van de organisatie ‘decentraal tenzij’, maar 
de instellingen interpreteerden dit devies als ‘niets centraal, tenzij’” (Bruggeman, 2012, p. 14 - 18). 
Toen eind 1998 de nieuwe voorzitter aantrad, vond hij in het gebouw Hopmansstraat twee volle-
dig gescheiden functionerende scholen. Ieder met bijvoorbeeld een eigen jaarplanning, een an-
der vakantierooster en regels met betrekking tot de personele inzet. Het voormalige VAT had de 
gehele eerste etage en claimde deze verdieping hoe dan ook. Terecht merkt Proper (2012) op dat 
de beleving van de fusie in twee fases geschiedde. Bij de overplaatsing van Tilburg naar Breda 
begon het ‘zwaar weer‘ pas echt. Toen als gevolg van de financiële problematiek een tweede fu-
sie in 2000 noodzakelijk leek, kwam ook de frustratie van de eerste fusie weer boven. Toen werd 
het laveren in dubbel ‘zwaar weer‘ of eigenlijk in ‘donderweer’. Immers, de negatieve ervaringen 
bij de VAT met de fusie met het NWIT kwamen weer boven. De verplaatsing naar Tilburg en het 
opgeven van het eigen gebouw waren nog niet verwerkt. De oude en een mogelijk nieuwe fusie 
zorgden bij de personeelsleden van de VAT opnieuw voor een negatieve stemming.

Zo een attitude is op zich niet verwonderlijk. Bij de fusie om te komen tot de Haagse Hoge-
school in 1987 was ook de Academie ‘De Laan’ (HBO-opleidingen Voeding en Diëtetiek en 
Toegepaste Huishoudwetenschappen) betrokken. Over dat fusieproces zegt de voormalige 
directeur van de Academie voor Gezondheid van de Haagse Hogeschool het onderstaande:

“Zij maakten dan wel officieel deel uit van de Haagse Hogeschool, maar zo zal het niet gevoeld 
hebben. De opleidingen zaten nog in hun eigen schoolgebouw en sfeer. Pas in 1996, nadat 
de verhuizing vanuit de Morsestraat ook een ‘fysieke fusie’ tot stand bracht, werden deze 
opleidingen echt onderdeel van de grote hogeschool. Maar voordat ook alle docenten en 
medewerkers zich aan die nieuwe situatie en identiteit hadden overgegeven, ging er nog 
eens ongeveer zes jaar overheen. Zo’n verhuizing is natuurlijk een grote verandering. Nieuwe 
dingen zijn vaak ‘anders’ en worden als een ‘bedreiging’ gevoeld. Het is niet gek dat het een tijd 
heeft geduurd voordat iedereen open stond voor de mogelijkheden die een zodanige nieuwe 
situatie eigenlijk biedt. Het kost tijd en moeite, maar dan zien velen ook het positieve avontuur 
van samenwerken met andere opleidingen wel zitten. Het is de kunst om je eigen expertise te 
verbinden aan de expertise van andere opleidingen” (Bilkes, 2012).
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Het bovenstaande typeert precies de problematiek bij de medewerkers van de VAT tijdens 
en na de fusie met het NWIT. Tijdens de Tilburgse nafusieperiode bleef de eigen cultuur en 
werkwijze overeind. Bij de ‘fysieke fusie‘ veranderde dat ingrijpend en werd op de eigen eerste 
etage in het gebouw Hopmansstraat in Breda vastgehouden aan het eigene en zette de 
medewerkers zich af tegen het voormalige NWIT en NHTV. Daarbij kwam dat de geldmiddelen 
in de ogen van de medewerkers van de voormalige VAT verkeerd werden besteed. Het College 
van Bestuur uit die periode had systematisch tijd en moeite moeten besteden om integratie 
en meerwaarde van de fusie tot stand te brengen. Bij de tweede fusie ontstonden mede hier-
door grote problemen.

Opgemerkt moet nog worden dat het, in het kader van de huidige governanceregels, bui-
tengewoon merkwaardig is dat Bodewes, die tot vlak voor de fusie als directeur van het NWIT 
had gefungeerd, werd benoemd in het algemeen bestuur van NHTV. De vraag is of dan wel 
voldoende op afstand en neutraal kan worden gefunctioneerd.

4.3 HET FUSIEPROCES BELICHT DOOR ENKELE 
HOOFDROLSPELERS

Inleiding
Voor de VAT was het een absolute noodzaak om te fuseren, aangezien niet werd voldaan aan 
het getalscriterium, zoals opgelegd door de STC-operatie. Uit de analyse van het historisch 
proces, zoals beschreven in paragraaf 4.2, blijkt dat de VAT zich eerst uitdrukkelijk georiënteerd 
heeft op andere instellingen in de stad Tilburg. Uiteindelijk culmineerde deze zoektocht toch 
in een fusie met het NWIT in Breda. Op zich toch een eigenaardige beweging of eigenlijk een 
noodsprong. Immers hiermede werd het belang voor de werkgelegenheid in Tilburg toch wel 
verloochend. Hetzelfde geldt voor het uitgangspunt dat mede door de VAT de stad aantrekke-
lijk moest zijn voor andere onderwijsinstellingen. De voorzitter van het bestuur trok er dan ook 
zijn conclusie uit en legde zijn functie neer. Na de gegevens in paragraaf 4.2 komen nu enkele 
hoofdrolspelers aan het woord.

De eerste hoofdrolspeler Reichert
Reichert (2009, 2012) was ten tijde van de fusie directeur van de VAT en was als zodanig de 
eerst aangewezene om in de STC-operatie het initiatief te nemen. Hij noemt onderstaande 
punten die als leidraad zijn gebruikt om in het zuidelijk deel van Nederland - en dan in het 
bijzonder in Brabant - te bezien met welke instellingen in zekere gelijkheid verder zou kunnen 
worden opgetrokken. Hierbij moet men zich realiseren, dat zowel door medewerkers als door 
studenten de gedachte om te fuseren werd verworpen.

De uitgangspunten waren:

• er was een grote weerstand tegen ‘het terecht komen’ in een te traditioneel/conservatief 
onderwijsmilieu en

• het was geen optie om te verdwijnen in een groot geheel, waarin de eigenheid van de VAT 
nauwelijks viel te handhaven.
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Lange tijd werd ingezet op een fusie met onder andere de HTS in Tilburg. Deze fusie ging 
volgens Reichert (2009, 2012) uiteindelijk niet door, omdat:

• de HTS-Tilburg voor de VAT te technisch gericht was, waardoor de vrees bestond dat de 
vakgebieden te zeer in deze zuiver technische hoek terecht zouden komen;

• bij de VAT de sociaal-maatschappelijke benadering voorop stond en niet de technische;
• de drie opleidingen van de VAT als drie afzonderlijke opleidingen zouden worden opgeno-

men, waardoor de bestaande verbindingen en de synergie verloren zouden kunnen gaan 
en de VAT kon verworden tot dependance van de HTS en

• de rooms-katholieke denominatie van de HTS als bezwaar werd gezien.

Bij de afscheidsreceptie van de toenmalige directeur van het NWIT, Bodewes, werd een 
gesprek gevoerd over een mogelijke fusie tussen het NWIT en de VAT. Bodewes deelde mede 
dat daar altijd over te spreken viel. Bij de VAT werd de manier van werken, de sfeer en het 
enthousiasme bij het NWIT aantrekkelijker gevonden dan bij de potentiële fusiepartners in het 
Tilburgse. De bereidheid bij het NWIT was oorspronkelijk niet groot. De opvolger van Bode-
wes als directeur - Huilmand - was nieuw voor de VAT. Bovendien was hij nog niet voldoende 
bekend met de situatie. Tijdens de inleidende gesprekken was er nogal wat druk vanuit het 
ministerie op het NWIT uitgeoefend om binnen Breda te fuseren. Bij het NWIT was de behoefte 
om te fuseren gering en waarschijnlijk dacht de nieuwe directeur dat het dan toch beter was 
om samen te gaan met de VAT. Wellicht speelde bij hem een rol dat het NWIT de grootste 
partij was en de VAT zich dat goed realiseerde. De druk op de VAT om tot fusie te komen was 
vanuit Den Haag groot. Er werd zelfs gedreigd met het dichtdraaien van de geldkranen. Om 
niet in een isolement te geraken, werd tot fusie met het NWIT besloten (Reichert 2009, 2012).

De tweede hoofdrolspeler Bodewes 
Dat de bijzonder-neutrale VAT in Tilburg geen partner kon vinden met dezelfde denominatie 
en daarom met het NWIT wilde spreken over samenwerking, wordt bevestigd door Bodewes 
(2009). In een bedankbriefje ter gelegenheid van zijn afscheid schrijft Bodewes aan de direc-
teur van de VAT (23 januari 1986):

“Gisteren heb ik nog met Frans Hanckman (adjunct-directeur VAT) nagepraat over reserve-
mogelijkheden, als het bij jullie en ons niet lukken mocht om het fiere hoofd recht overeind te 
houden. Wij zijn nu een ook 4-jarige school (per 1 augustus 1986) met (nu al) 700 studenten. 
En zeer gehecht aan onze bijzonder-neutrale identiteit. Maar ook wel aan ons gebouw in 
Breda. You never know”.

De derde hoofdrolspeler Van Gurp
De eerste directeur van de VAT Van Gurp (2009) kwam tot de volgende analyse: “Het vak-
kenpakket van de VAT was afwijkend van de HTS en door de fusie zou dat misschien moeten 
veranderen. Daarnaast was deze technische school een kolos, waardoor de VAT maar een 
beperkte inbreng zou hebben. Het gebruikmaken van de rooms-katholieke denominatie als 
reden voor afwijzing van de HTS, was een oneigenlijk argument”. Interessant is zijn medede-
ling, dat ook in zijn directeursperiode overleg was geweest om te komen tot samenwerking 
met het NWIT. Van Gurp was echter van mening dat beide instituten niet op elkaar aansloten 
in cultuur en onderwijsopvattingen.
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De vierde hoofdrolspeler Hanckman
Adjunct-directeur, Hanckman (2009), voerde namens het VAT de gesprekken met de Academie 
Mens-Arbeid, de Academie voor Bouwkunst, de HTS, de Bibliotheek- en Documentatie Acade-
mie, het conservatorium en de Academie voor Beeldende vorming. Al deze instellingen waren 
gevestigd in Tilburg. Bestuursvoorzitter De Grood was, gelet op zijn sterke banden met de stad 
Tilburg en als oprichter van de VAT, een groot voorstander van het behoud van de band met 
deze stad. De gesprekken verliepen voorspoedig totdat het Mollerinstituut, onderdeel van de 
Katholieke Leergangen, op het toneel verscheen. De leiding hiervan deed er alles aan om de 
potentiële partners van het VAT over te halen om met hen samen te werken. Dit gelukte bij 
meerdere instellingen, zodat uiteindelijk als fusiepartners overbleven de HTS en de Biblio-
theek- en Documentatie Academie. In juni 1986 was het complete fusiedocument uitgewerkt 
en werd aangeboden aan het management en het bestuur. Het bestuur zou op korte termijn 
een beslissing nemen. Buiten Hanckman om ontstond op de al genoemde afscheidsreceptie 
van Bodewes contact tussen de directeur van de VAT en de oude en nieuwe directeur, respec-
tievelijk Bodewes en Huilmand, van het NWIT. Het was Reichert die op basis van de eerder ge-
noemde factoren besloten had niet verder te gaan met het fusietraject in Tilburg. Vlak daarna 
hingen er spandoeken aan het gebouw van de VAT aan de Stappegoor in Tilburg met leuzen 
zoals “Wij willen niet samen met de HTS”. Er kwam verzet, omdat het gerucht ging dat de HTS 
de VAT wilde opsplitsen en in de structuur van de HTS wilde opnemen. Bestuursvoorzitter De 
Grood had juist verzekerd dat deze zaken waren afgedekt bij een fusie met de drie instellingen. 
Uiteindelijk viel bij de stemming in het bestuur met één stem verschil de uitslag uit in het 
voordeel van het NWIT.

Deze uitslag was het gevolg, volgens Hanckman, van onderlinge afstemming van de ANWB-
bestuurders, die in beide besturen een afgevaardigde hadden. Hanckman werd in één klap 
persona non grata bij de VAT en hij werd van zijn taken als adjunct-directeur ontheven. Hij 
werd slachtoffer van zijn acties richting een fusie met de Tilburgse instellingen. Uiteindelijk 
werd Hanckman na de fusie met het NWIT toch directeur van de VAT. Door zijn ervaringen 
als adjunct-directeur was Hanckman immers de meest logische kandidaat om directeur te 
worden.

De vijfde hoofdrolspeler Proper
Proper (2009), lector bij de Academie Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit (SLM), noemt als 
redenen voor het fuseren met het NWIT:

• het NWIT zat in Breda en de VAT in Tilburg en waren dus op veilige afstand van elkaar 
gevestigd;

• beide opleidingen waren ongeveer even groot en door deze gelijkwaardigheid was er bij 
de fusie minder een gevoel van overname;

• er waren geen concurrerende technische opleidingen bij het NWIT;
• het NWIT kende ook een moderne onderwijsfilosofie en
• de instelling had een internationale oriëntatie.

Proper geeft aan dat bij het personeel de fusie met het NWIT in twee fases werd ‘beleefd’. 
Afgedwongen door de STC-operatie eerst de fase van de juridische fusie, waarbij de twee 
oorspronkelijke entiteiten in Tilburg en in Breda gescheiden bleven. Buiten een aantal formeel 
juridische zaken en natuurlijk de verandering van de naamgeving merkten de personeelsle-
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den van deze fusie heel weinig. De tweede fase kwam enige jaren later bij de verhuizing naar 
Breda, toen het eigenlijk pas duidelijk werd, dat de VAT niet meer zelfstandig was en zich bin-
nen het nieuwe geheel moest voegen.

Vermeldenswaardig is nog de opmerking van Van Bekkum (2009), die de fusie als een ver-
standshuwelijk typeert.

Het beleidsplan begin jaren ’90
Na de totstandkoming van de fusie verscheen begin jaren ‘90 het beleidsplan voor die periode, 
getiteld ‘Doelgericht onderweg’ (NHTV, z.j.). Het behoud van de zelfstandige positie werd hierin 
benadrukt. Over de financiën wordt vermeld dat de personeelskosten te zwaar op het budget 
drukten. Er was te weinig ruimte voor investeringen. De overheadkosten moesten beperkt 
worden, de doorstroomsnelheid bevorderd en de organisatie verder gestroomlijnd.

4.4 CONCENTRATIE IN TILBURG OF BREDA?
Uitgangssituatie
Ofschoon bij de STC-operatie de nadruk lag op schaalvergroting, was uitgaande van de ’C’ van 
concentratie ook de bedoeling dat de nieuw gevormde instellingen zich op één plaats zouden 
vestigen (artikel 14). Door de fusie tussen het NWIT te Breda en de VAT te Tilburg was er bilo-
catie ontstaan. Bovendien waren de instellingen in beide plaatsen niet optimaal gehuisvest. In 
Tilburg was er onderkomen in nood bouw aan het Stappegoor. In Breda was voor de vierjarige 
opleidingen het gebouw aan de Sibeliuslaan, dat wegens aanbouw, outillage en grootte ook 
niet optimaal was. De opleiding Kort-HBO was gehuisvest in een niet aan de eisen voldoend 
gebouw aan de Boeimeersingel. Dit betekende dat voor het hele instituut nieuwe huisvesting 
gevonden moest worden in één van de twee plaatsen. Het fusiedocument van 8 december 
1986 meldt op pagina 31 onder punt X: “Er wordt vanuit gegaan dat zo spoedig mogelijk één 
locatie wordt gerealiseerd. Deze wordt gezocht in Breda”. In de Akte van oprichting van de 
Stichting Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer, Planologie, Rekreatie en Vervoer van 
29 juni 1987 is in artikel 2 Naam en zetel onder lid 2 het volgende opgenomen:

“2. Zij is gevestigd in de gemeente Breda, doch kan, met inachtneming van het bepaalde in de 
wet, elders vestigingen hebben”.

 Tilburg
Uit een schrijven met het kenmerk Besco 3332 van 11 december 1989 van de burgemeester 
van Tilburg aan het bestuur van NHTV blijkt, dat “Teneinde de vestiging voor uw hogeschool 
in Tilburg mogelijk te maken wil ik mij sterk maken voor het aanbieden van het benodigde 
terrein, onder dezelfde erfpachtsvoorwaarden als in Breda”.

“……staat echter het voordeel van de mogelijkheid tot vestiging in de directe nabijheid van 
de Katholieke Universiteit Brabant (KUB)”.

“Tevens ben ik bereid de inspanningsverplichting op mij te nemen om een ook financieel 
passende oplossing te vinden met betrekking tot de problematiek ten aanzien van het, door u 
met eigen middelen gefinancierde, pand aan de Sibeliuslaan te Breda”.
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“Vervolgens wil ik bewerkstelligen dat ten aanzien van de procedures met betrekking tot het 
verkrijgen van bouwvergunningen e.d. de nodige spoed wordt betracht”.

 Op deze wijzen wilde burgemeester Brokx bevorderen dat NHTV zich in zijn gemeente kon 
huisvesten.

Breda
De notulen van de gemeenschappelijke vergadering CvB/MR van 9 januari 1988 vermelden, 
dat het CvB in overleg is met het College van B&W Breda over een vestigingsplaats van de 
nieuwe Hogeschool (p. 2). Op bladzijde 1 van het kort verslag van de gemeenschappelijke 
vergadering d.d. 11 december 1989 staat vermeld, dat de MR nog geen uitspraak doet over de 
huisvesting, omdat geen aandacht was geschonken aan de problematiek van de studenten-
huisvesting van vooral de Planologie, Verkeer en Vervoer studenten. De notulen van 18 decem-
ber 1989 melden dat de medezeggenschapsraad instemming heeft gegeven voor huisvesting 
in Breda, mits wordt voorzien in een gefaseerde verhuizing van Planologie, Verkeer en Vervoer 
om problemen met de instroom in deze sector te voorkomen. Het verslag van de vergadering 
van het Algemeen Bestuur van 15 december 1989 vermeldt onder punt 8a., Huisvesting, een 
duidelijke motivatie van de keuze voor Breda. Gemeld wordt dat het CvB van het AB en MR 
het consigne had gekregen om op zijn minst tot 1 januari 1990 te onderzoeken of er passende 
huisvesting van de hogeschool in Breda gevonden kan worden. Gekeken is ook naar andere 
mogelijkheden. Het aanbod van Tilburg werd echter veel minder aantrekkelijk bevonden. Ook 
gaf deze plaats geen duidelijkheid over het bedrag dat op tafel gelegd zou moeten worden 
voor het pand Sibeliuslaan. Interessant is de zinsnede dat genoemd pand wellicht behouden 
dient te blijven voor Kort-HBO.

Besluit van het Algemeen Bestuur
De voorzitter van het AB vindt het op 15 december 1989 het juiste moment om Breda als of-
ficiële vestigingsplaats te kiezen. Er werden de volgende afwegingen gemaakt:

• de vestiging in Tilburg heeft niet meer voordelen dan in Breda;
• de mogelijkheden van het openbaar vervoer zijn in beide steden goed;
• het terrein in Breda heeft het voordeel dat er meer expansiemogelijkheden zijn bij groei 

van de hogeschool;
• ten aanzien van het met eigen middelen gefinancierde gebouw Sibeliuslaan ligt vanuit 

Breda een concreet aanbod, dat voor het ministerie aanvaardbaar lijkt;
• er zijn toezeggingen van de burgemeester van Breda, dat bij het niet overdoen van de 

Sibeliuslaan aan deze gemeente een financiële tegemoetkoming in verband met de eigen 
investeringen in het pand bespreekbaar is;

• naar alle waarschijnlijkheid zijn de verhuiskosten van Breda naar Tilburg veel hoger en
• weliswaar heeft de studentenhuisvesting in Tilburg meer aandacht, maar de gemeente 

Breda heeft toezeggingen gedaan metterdaad te zullen zorgen voor adequate huisvesting.

Na een discussieronde besluit het AB het voorstel (6) van de Gemeente Breda te accepteren en 
wordt Breda definitief als vestigingsplaats gekozen. Dit onder voorbehoud dat de MR hieraan 
instemming zal geven. Dat geschiedde, zoals hierboven al verwoord, op 18 december van dat 
jaar.
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Nieuwbouw Breda
In 1992 kreeg de architect de opdracht om in ieder geval geen traditioneel onderwijsgebouw 
te ontwerpen. Op 17 januari 1995 vond de officiële opening van de nieuwbouw aan de Hop-
mansstraat in Breda plaats door de minister van Verkeer en Waterstaat Jorritsma, de hoofddi-
recteur van de ANWB Nouwen en de toenmalige burgemeester van Breda Nijpels.

De begane grond was voor de algemene diensten, het College van Bestuur en de daarbij 
behorende ondersteuning. Ook de bibliotheek en de kantine waren daar gevestigd. De VAT uit 
Tilburg werd gehuisvest op de eerste etage en beschouwde dat als hun territorium. Hiervan 
mochten de economische opleidingen geen gebruikmaken. Het NWIT kreeg een plaats op de 
overige etages, terwijl Kort-HBO elders in Breda een gebouw had. Voor het Dienstencentrum 
was een deel van het zogenaamde B-deel van de nieuwbouw, dat tegenover het klooster in 
de Hopmansstraat lag, beschikbaar.

4.5 OPRICHTING VAN DE CONTRACTSTICHTING 
DIENSTENCENTRUM TOERISME EN VERKEER (DTV-
CONSULTANTS)

Inleiding
In deze paragraaf wordt eerst in het kort de historie van de contractstichtingen binnen de 
twee instellingen behandeld. Daarna komt de fusie tussen de twee stichtingen aan de orde. In 
hoofdstuk 5.4 wordt het afstoten van de contractstichting besproken.

In de fusienota NHTV - VAT van 8 december 1986 staat op pagina 22 onder Hoofdstuk V 
’Hoofdlijnen van de organisatie op decentraal niveau’ onder punt C ‘de structuur t.a.v. de 
dienstverlening’ verwoord. Gerefereerd wordt aan de WHBO artikel 3, waarin staat, dat al dan 
niet met overheidsgeld het verrichten van onderzoek en het bevorderen van kennisoverdracht 
verband dient te houden met het onderwijs. Op pagina 23 van de fusienota wordt vermeld, 
dat het NWIT het Dienstencentrum (waarbij ook nog een reisbureau hoort) kende en de VAT 
het SIROV (Stichting Informatieverzorging m.b.t. de Ruimtelijke Ordening en het Verkeer).

Oprichting van de twee contractstichtingen
Uit de akte van oprichting blijkt dat de Stichting Dienstencentrum NWIT op 28 augustus 1986 
werd opgericht. Dit gebeurde door Bodewes, secretaris en Klerks, penningmeester van het 
bestuur van de Stichting NWIT. De eerste persoon maakte later geen deel uit van het bestuur 
van de Stichting Dienstencentrum NWIT.

De oprichting van het Stichting Informatieverzorging met betrekking tot de Ruimtelijke 
Ordening en het Verkeer (SIROV) vond plaats op 6 oktober 1983. Een notitie aan het bestuur 
van 17 november 1980 bevat een advies om te starten met een Instituut voor Verkeerskundig 
Onderzoek. Deze oprichting werd vanuit verschillende invalshoeken gemotiveerd. Zo voerde 
bij de docenten de onderwijsproductie te veel de boventoon en raakten de vakontwikkeling 
en het onderzoek op de achtergrond. Hierdoor kon het inhoudelijk niveau van de opleiding 
dalen en verstarde het onderwijs. Ook verdwenen de raakpunten met de academische oplei-
dingen. Daarnaast had de auteur van de tekst – Van Zuylen - zelf ook grote belangstelling voor 



nhtv en de rechtsvoorgangers, Fase II 123

onderzoek. De notitie gaf in het kort de mogelijke doelstelling voor een op te richten insti-
tuut, een schets van de voorlopige opzet, de financiële consequenties en een overzicht van 
mogelijke projecten. Op 20 november 1980 schreef de voorzitter van het bestuur van de VAT 
een brief aan de leden van het Dagelijks Bestuur en aan de directie met dezelfde gedachte. Im-
mers in de beginperiode van de school was nog wel gesproken over de wenselijkheid van een 
’verkeerskundig technologisch laboratorium’ en een ‘experimententuin’. Echter verder dan de 
ideefase was dit toen niet gekomen. Van Zuylen (2013) meldt dat het bestuur van de VAT niet 
formeel heeft gereageerd op het voorstel om een stichting voor onderzoek en advisering op 
te richten. Het resultaat was dat een aantal docenten zelf een onafhankelijke stichting (SIROV) 
oprichtten. De directeur van de VAT was een van de bestuurders. Er werden twee adviserende 
bestuurders benoemd, waaronder de voorzitter van het bestuur van de VAT. De stichting had 
als haar zetel Hilvarenbeek (artikel 2). Het doel van SIROV was alle mogelijke informaties op 
het werkterrein te geven, het verrichten van onderzoek, het organiseren en het geven van 
nascholingscursussen en het houden van ‘spreekuren’ (statuten SIROV). Vragen vanuit het veld 
werden doorgespeeld aan SIROV. De door docenten bestede tijd aan SIROV-activiteiten werd 
vergoed aan de VAT. De ontvangen middelen werden benut voor zaken die niet uit de rijks-
vergoeding konden of mochten worden betaald, zoals de aanschaf van een computer. Ook in 
Vlaanderen werden activiteiten gedaan. Door de oprichting van SIROV kwam een einde aan 
het geven van advies en het doen van onderzoek binnen de VAT. Hierdoor waren ondoorzich-
tige geldstromen ontstaan, die door de accountant niet werden toegestaan.

Fusiebeleid en de beginperiode
Het beleid bij de fusie tussen het NWIT en de VAT was er op gericht om de beide stichtingen 
op termijn samen te voegen. Op 16 april 1987 werd hierover in het Dagelijks Bestuur van de 
VAT gesproken. Uit de notulen van deze vergadering blijkt dat verzoeken tot advieswerk zou-
den worden doorverwezen naar de VAT die het vervolgens weer moest doorsturen naar het op 
te richten Dienstencentrum. Het SIROV zou met de cursusactiviteiten als een apart profitcentre 
in dat Dienstencentrum worden gepositioneerd.

Conform de fusienota werd op centraal niveau een transferpunt ingericht met het doel de 
kwaliteit en de efficiëntie te bewaken. Gesproken werd in dat kader over een organisatorische 
vorm in een soort accoladefunctie. Die functie kreeg het ‘Bureau Dienstverlening’.

De bezetting bestond uit een directeur van elke sector. Het centrum ressorteerde recht-
streeks onder het college en via deze onder het Algemeen Bestuur. De vergaderingen van de 
besturen van de twee stichtingen werden bijgewoond door een docent en een student met 
adviserende stem. Deze assessoren hadden inzage in alle stukken (Fusienota, p. 22 - 25). Een 
unieke constructie op dat moment toen immers de governance hiervoor nog moest worden 
ontwikkeld.

Volgens de direct betrokkene, de voorzitter van SIROV Van Grinsven (2013), is er geen fusie 
geweest en was er ook geen profitcentre binnen DTV voor SIROV gereserveerd. Door de be-
stuursleden van SIROV is rustig gekeken naar welke kant het Dienstencentrum zich zou gaan 
ontwikkelen. De activiteiten werden op den duur niet meer vanuit het gebouw van NHTV 
verricht.
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Na de fusie van NWIT en VAT tot NHTV werden de consultant- en cursusactiviteiten lijdzaam 
overgedragen aan het opgerichte Dienstencentrum. In beperkte mate werden vroegere 
werkzaamheden van SIROV overgeheveld naar een nieuwe stichting: de Stichting Adviesgroep 
Vervoer en Verkeer. Deze werd eind jaren ‘90 opgeheven. Anno 2013 bestaat SIROV nog steeds 
en het is deze stichting die bij de faculteit SLM van NHTV de Ed. de Groodprijs uitreikt.

De Stichting Dienstencentrum voor Toerisme en Verkeer, Planologie, Rekreatie en Vervoer werd 
opgericht op 29 juni 1987. Het doel was om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van 
de Stichting NHTV tot een veelzijdig centrum van opleiding, studie, documentatie, onderzoek, 
beraad en advies op het terrein van toerisme, rekreatie en vrije tijd, planologie, verkeer en ver-
voer. Met ingang van het boekjaar 1988 werden de activiteiten ondergebracht in deze nieuwe 
stichting.

Er werden drie bureaus onderscheiden:

• het bureau onderzoeks- en onderwijsactiviteiten in Tilburg;
• het onderzoeksbureau in Breda en
• het cursusbureau.
(Jaarverslag, 1988).

Het onderdeel reisbemiddeling en reisorganisatie van het vroegere Dienstencentrum NWIT 
werd ondergebracht in een aparte stichting (Jaarrekening, 1988). De oprichting van het Dien-
stencentrum betekende tevens het einde van de Stichting Vrijetijdsonderzoek. Deze organisa-
tie was opgericht door een aantal docenten en studenten op basis van vrijwilligheid (25 jaar 
NHTV, 1991, p. 23).

Het afstoten van het door de fusie opgerichte Dienstencentrum komt in hoofdstuk 5.4 aan de 
orde.

4.6 KORT-HOGER BEROEPSONDERWIJS (KHBO)
Inleiding
Bij de oprichting van de opleiding Kort-HBO heeft zich een geschil voorgedaan tussen het 
bestuur en de medezeggenschapsraad. Dit betrof de positionering van de opleiding Kort-
HBO binnen de hogeschool. Het bestuur was van mening dat deze opleiding een zelfstan-
dige sector moest zijn. De medezeggenschapsraad stond echter op het standpunt dat de 
opleiding binnen de toenmalige sector toerisme & recreatie moest worden aangeboden (5 
jaar kort-HBO, NHTV, 1995). Hoewel deze problematiek niet direct het uitvloeisel is van een 
geschil tussen de overheid en het bestuur is het illustratief voor de wijze waarop het bestuur 
moest laveren als gevolg van gewijzigd overheidsbeleid. Er was een grote mate van vrijheid 
ontstaan voor de organisatie inrichting van de instelling, waarbij het college te maken had met 
medezeggenschap, zoals de overheid dat had opgelegd. Daarnaast geeft deze casus een goed 
beeld hoe het College van Bestuur als gevolg hiervan moest laveren tussen de medezeggen-
schapsraad, het Algemeen Bestuur, de sectordirectie toerisme & recreatie en (in)direct toch 
ook met het ministerie.
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Historie van Kort-HBO binnen NHTV
De Wet Hoger Beroepsonderwijs uit 1986 bood scholen onbedoeld de mogelijkheid ook 
opleidingen te verzorgen met een kortere studieduur dan vier jaar en met minder dan 168 
studiepunten. Het bestuur van NHTV vond deze optie interessant, omdat er signalen waren 
vanuit het werkveld dat afgestudeerden onvoldoende specifiek geschoold waren. Voor som-
mige functies ontbrak de vereiste specialistische kennis. De vierjarige opleiding richtte zich 
meer op managementfuncties en minder op specifieke beroepen. Ook de kwaliteit van de 
vele particuliere instituten leverde bedenkingen op. De drie cursorische dagopleidingen onder 
de koepel van de Stichting Vakopleiding voor Toerisme en Recreatie (SVATOR) duurden immers 
maar een klein jaar (Kosters, 1985). Wellicht speelden hier ook concurrentie overwegingen een 
rol. In een notitie van 19 april 1989 werd door het bestuur opgemerkt dat tal van hogescholen 
grote belangstelling hadden om vierjarige opleidingen toerisme en recreatie aan te bieden.

Door met de tweejarige opleiding te starten, gaf het bestuur een signaal zowel naar andere 
scholen als naar het toeristisch-recreatief werkveld. Het college wilde de markt niet overvoeren 
met afgestudeerden van de lange opleiding en ook laten zien dat maatwerk werd geleverd 
aan het bedrijfsleven. Bij de tweejarige opleiding werd hetzelfde niveau bereikt als bij de 
vierjarige, maar kennis in de breedte werd ingeruild voor specifieke beroepskennis. Dit werd 
geadstrueerd met een tekening, waarbij Kort-HBO werd gesymboliseerd als een piramide die 
geplaatst werd in het vierkant van de vierjarige opleiding. Een lacune in de wet had dus tot ge-
volg dat een novum, een tweejarige HBO-opleiding, ontstond. Overleg met het departement 
vond plaats in januari 1987, maar het was duidelijk dat de minister gezien de wet toestemming 
moest geven. De Wet Hoger Beroepsonderwijs bood immers de formele gelegenheid daartoe 
en de minister vond een goedkopere vorm van HBO wel interessant. Er werden wel door de 
bewindspersoon drie voorwaarden geformuleerd:

• het HBO-niveau moest worden gehaald;
• de opleiding moest voldoende breed zijn en
• er moest een markt zijn voor afgestudeerden.

Op 28 februari 1989 werd door het bestuur de aanvraag bij het ministerie ingediend. Dit wordt 
gemeld in een notitie van 19 april 1989 van het bestuur, getiteld: ‘Kort hoger onderwijs of 
kader onderwijs aan de NHTV’.

Programma
Eerst werd het programma ontwikkeld van de studierichtingen manager reisbureau, mana-
ger recreatie-onderneming en manager toeristische informatie. De richting tour manager 
startte een jaar later. Op 27 augustus 1990 ging de opleiding Kort-HBO toerisme en recreatie 
van start met 174 studenten en 19 medewerkers. Huisvesting werd gevonden in een oude 
huishoudschool aan de Boeimeersingel 10 te Breda. Het verbouwde pand aan de Sibeliuslaan 
werd in 1995 in gebruik genomen. In een schrijven van de sectordirectie toerisme & recreatie 
van 28 november 1991 aan de directie Kort-HBO wordt gemeld dat het onverstandig is om de 
nieuwe studierichting management entertainment, animatie en recreatie te starten. Er is dus 
sprake geweest van uitbreiding van het aantal studiemogelijkheden. Uiteindelijk is de school 
deze richting niet begonnen. Meijer (2013) meldt, dat uit onderzoek van het Dienstencentrum 
Toerisme en Verkeer (DTV) - de contractstichting van NHTV- was gebleken dat het arbeids-
marktperspectief onvoldoende goed was. De inhoud kwam te dicht bij de al bestaande recrea-



LAVEREN IN ZWAAR WEER De wisselwerking tussen overheidsbeleid en bestuurlijk optreden in het HBO126

tierichting te liggen. De positionering van Kort-HBO binnen de instelling leidde echter wel tot 
een conflict tussen het bestuur en de medezeggenschapsraad.

Geschil tussen College van Bestuur (CvB) en medezeggenschapsraad (MR)
In de brief van de voorzitter van het College van Bestuur van 31 juli 1990 aan de Geschil-
lencommissie medezeggenschap algemeen onderwijs HBO te Woerden wordt het geschil 
beschreven. Hierin valt te lezen, dat het bestuur de opleiding wilde onderbrengen in een af-
zonderlijke organisatorische eenheid. De medezeggenschapsraad bleef van mening dat KHBO 
moest starten onder de bevoegdheid van de sectordirectie toerisme & recreatie. Hieronder 
volgt een chronologisch overzicht van de meest relevante passages uit verslagen en nota’s e.d. 
om de achtergronden van het geschil te kunnen begrijpen en het laveren door het college, als 
gevolg van gewijzigd overheidsbeleid, beter te kunnen duiden.

Begonnen wordt met een notitie van Kosters aan het Algemeen Bestuur en de leden van de 
MR van 21 september 1989. Onder het kopje Kort H.B.O. op de bladzijdes 2 en 3 staat vermeld: 
“Het CvB denkt de Korte HBO-opleidingen (twee jaar) onder te brengen in een aparte organi-
satorische eenheid en dus los van de T & R sektor. De reden is het afwijkende karakter van deze 
opleidingen en de daarmee samenhangende identiteit. Wel moet een goede afstemming met 
het docentencorps in Breda tot stand komen”.

In de notulen van de gemeenschappelijke vergadering van CvB en MR van 2 oktober 1989 op 
bladzijde 2 onder de titel Kort en deeltijd HBO is opgenomen: “Plan kort hbo is eigen verant-
woordelijkheid van CvB dat instemming vraagt van MR. Standpuntbepaling van deelraden 
t.a.v. kort hbo kan niet bepalend zijn”.

In de brief van 25 oktober 1989 meldt het college dat in verband met de eigen identiteit en de 
nog maar recent gerealiseerde vierjarigheid in de sector toerisme & recreatie het aanbeveling 
verdiende de korte opleiding in een eigen sector onder te brengen. Aangevuld werd met het 
gegeven dat deze opleiding een eigen deelmarkt had in de banensfeer. In de oproep voor de 
gemeenschappelijke vergadering van CvB/MR van 1 december 1989 wordt vermeld onder 
punt 7b, dat een extern deskundige was aangetrokken in de persoon van Prof. Hartman. Deze 
werd verzocht om met een constructie te komen die een oplossing zou kunnen bieden voor 
de verschillen van inzicht.

Hieronder volgt een passage - ‘de voorgestelde marsroute’- uit het opgestelde RAPPORT IN-
ZAKE ‘KORT HBO’ van Prof. W. Hartman RA van 5 december 1989 (Paardekooper & Hoffman).

“8 Voorgestelde marsroute voor ‘Kort Hbo’. 
Indien de ‘actieve’ oplossing wordt gekozen, tekent zich de volgende marsroute voor het ‘Kort 
HBO’ af:
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1. Identiteit definiëren.
2. Eigen naam kiezen (bijv. ‘De Bredase School voor assistent-managers’ of ‘Het Breda Instituut 

voor management-opleiding’ met ‘Kort-HBO’ als ondertitel).
3. Afzonderlijke sector oprichten.
4. Naar behoefte hierbinnen vakgroepen oprichten (TR*, PVV*,…) * = andere namen!
5. Een leiding die zich meer als projectmanager en niet zozeer als sectorbeheerder zal opstel-

len.
6. Voltijds docenten voor kernvakken. Service-onderwijs uit de andere sectoren voor overige 

vakken.
7. Inrichten van een overlegvorm tussen de beide bestaande sectoren en ‘Kort-HBO’ voor die 

terreinen waarop samenwerking en afstemming is geboden.
8. ……
 
De actieve oplossing beoogt om in een beperkt aantal jaren een volgroeide sector ‘Kort HBO’ 
te verkrijgen”.

Nu wordt vervolgd met de relevante passages uit de agenda’s en verslagen van de bijeenkom-
sten van CvB en MR betreffende de positionering van Kort-HBO.

Op de agenda voor de gemeenschappelijke vergadering van CvB en MR van 11 december 
1989 is onder Punt 7b op bladzijde 2 Kort HBO opgenomen:

“T.a.v. het wel of niet plaatsen van KHBO binnen de Sektor TR blijken de standpunten nog 
uiteen te liggen. Een extern deskundige (Prof. Hartman) is aangetrokken om te proberen een 
zodanige constructie te bedenken dat de voordelen zoveel mogelijk gerealiseerd worden en 
de nadelen zoveel mogelijk geëlimineerd”.

Het kort verslag van de gemeenschappelijke vergadering van College van Bestuur en Mede-
zeggenschapsraad d.d. 11 december 1989 meldt op pagina 1 onder punt Ad 7b. Kort HBO:

“De voorzitter van de MR verklaart dat de MR zich nog onthoudt van een standpuntbepaling 
in deze omdat de thans verstrekte informatie, naar de mening van de MR, nog ontoereikend 
is. In een volgende vergadering zal de KHBO-zaak opnieuw aan de orde komen, mits het CvB 
tijdig voor voldoende additionele informatie zorg draagt, in het bijzonder op de volgende 
punten:

• consequenties KHBO in de personele sfeer
• financiële aspecten
• zicht op programma-inhoud en eindtermen
• gegevens over marktsituatie
• consequenties van KHBO voor de voltijdse opleidingen”.

In het verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 15 december 1989 onder Ad. 
10 Kort HBO staat vermeld:

“Standpunt AB: hoewel het AB begrip heeft voor het standpunt van de sectordirectie, spreekt 
men zich toch unaniem uit voor in elk geval een voorlopige onderbrenging van het Kort HBO 
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in een aparte eenheid, echter – vanzelfsprekend – in goed overleg met de sectordirectie TR. 
Het AB stelt zich niet onvoorwaardelijk achter het advies van Hartman en legt zich niet vast 
voor de toekomst. Sectorraad zal gevraagd worden het proces inhoudelijk te begeleiden”.

Uit de notulen van de vergadering MR en CvB van 18 december 1989. 
Ad 3) Kort HBO 
“De MR is in principe tegen de ontwikkeling van kort HBO binnen de hogeschool. Uitvoering, 
organisatorisch als inhoudelijk, alleen dan na overleg en instemming van de sectoren”.

Ad 12) Rondvraag 
“CvB: Dhr. P Huilmand: Na een strubbeling einde van 1988 is de start voor 1989 niet makkelijk 
geweest. Het college van bestuur heeft terugkijkend op het afgelopen jaar de MR ervaren als 
enerzijds een nuttig doch anderzijds een lastig orgaan.

Daar waar het CvB twee stappen voorwaarts maakte dwong de MR het college vaak anderhal-
ve stap terug te doen. Het college vraagt of de MR zich volgend jaar meedenkend en kijkend 
wil opstellen naar het college. Aan de andere kant komt het college, door de druk die de MR 
heeft uitgeoefend, tot het besef dat er een noodzaak is tot wederzijdse informatiestroom”.

Uit het verslag van 5 februari 1990 blijkt, dat het college vaart wilde maken en wilde doorzet-
ten. De MR gaf aan dat er kans was dat de zaak niet doorging.

Uit het verslag van de gemeenschappelijke vergadering van CvB en MR d.d. 5 februari 1990. 
Ad.3. Berichtgeving KHBO. 
“CvB stelt dat KHBO a priori geen sectoraangelegenheid is.

MR: d.w.z. dat het een MR-zaak is en MR heeft alleen principeinstemming verleend en kan nog 
altijd ‘nee’ zeggen. Gezichtsverlies is voor rekening van het CvB. Dat door haar handelwijze 
relatie met MR ernstig heeft verstoord”.

Op 16 maart 1990 bracht het college ten behoeve van de medezeggenschapsraad een notitie 
uit over Kort-HBO. Allerlei aspecten werden hierin behandeld, zoals personeelsbezetting, 
selectie en aanmelding, doorstroom (geen ‘gesjeesde‘ studenten die willen overstappen), 
huisvesting en studenten. Gestart werd opnieuw met het herhalen en het motiveren van het 
standpunt van het college over de organisatie. ”Reeds bij de verkennende besprekingen op 
het Ministerie van O & W in januari 1989 werd er door de ambtenaren met klem op gewezen 
dat het KHBO geen afvalbak zou mogen worden van de vierjarige HBO. Daarom heeft het CvB 
voorgesteld van het KHBO een zelfstandige component te maken onder een eigen directie 
met een eigen verantwoordelijkheid, maar ook met een goede samenwerking met de sector 
TR”. Uit de mededeling van het standpunt van de ambtenaren blijkt de invloed van de over-
heid op de besluitvorming door het college.

Op 26 maart 1990 vond in de vergadering CvB/MR een herhaling van zetten plaats. Op 27 
maart 1990 richtte de MR zich in een schrijven tot het Algemeen Bestuur en noemde vier 
argumenten voor hun standpunt.

“Het CvB stelt een organisatiestructuur voor waarin Kort HBO een aparte sector is.
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De MR is van mening, dat het Kort HBO beter ondergebracht kan worden bij de sector. De 
manager Kort HBO wordt dan adjunct-directeur Kort-HBO binnen de sector.

De MR heeft ook bezwaren tegen het voorstel van het CvB in deze.

1. Het CvB wordt direct belast met de onderwijsuitvoering en dit is in essentie niet de verant-
woordelijkheid van het CvB.

2. Er ontstaan 2 organisatorische eenheden, die zich richten op hetzelfde werkveld, maar on-
afhankelijk van elkaar kunnen opereren. Identiteitsverlies en verwarring in het veld zullen 
een gevolg zijn.

3. Door belangenverstrengeling kunnen de sectoren elkaar gaan beconcurreren. Natuurlijk 
kan dit voorkomen worden, maar dat is eenvoudiger en sneller binnen één sector.

4. Uitwisseling van inhouden, docenten, faciliteiten e.d. wordt bemoeilijkt. Daar waar uitwis-
seling en gebruik van leerstofeenheden essentieel is, ligt het toch voor de hand deze delen 
organisatorisch bij elkaar onder te brengen”.

 
Het verslag CvB/MR van 14 mei 1990 meldt dat de MR geen instemming verleende met de 
organisatiestructuur. Er werd een kleine gemengde commissie door het bestuur in het leven 
geroepen om als nog tot een oplossing te komen, anders werd de zaak aan de Geschillencom-
missie voorgelegd.

Op 2 juli 1990 deelde de MR mede dat instemming werd onthouden. Het was vooral de ver-
tegenwoordiging vanuit de sector toerisme & recreatie die tegen was. De afgevaardigden van 
de technische sector hielden zich afzijdig bij onderwerpen van de andere sector, maar waren 
meestal wel solidair bij de besluitvorming. Ook wilde de MR vooral unaniem besluiten nemen. 
Het CvB was teleurgesteld over de onverzoenbare opstelling van de MR. “Het CvB zal het con-
flict voorleggen aan de Geschillencommissie. Het CvB is verantwoordelijk voor de juiste gang 
van zaken t.a.v. de te volgen procedure”.

Informatie-uitwisseling van College van Bestuur aan Algemeen Bestuur
In de stukken voor het Algemeen Bestuur werden door het college een andere voorstelling 
van zaken gegeven. In de notitie van 14 september 1988 staat vermeld, dat NHTV gepolst 
was, of er belangstelling bestond om de opleiding toeristisch-recreatief informateur/-trice 
als zogenaamd Kort-HBO van de Algemene Vereniging van VVV’s over te nemen. Als locaties 
werden Amersfoort genoemd, waar de ANVV-opleiding gehuisvest was, en wellicht ook Breda. 
Gezien de precaire verhoudingen met de MR was het toen niet verstandig om deze daarover 
te informeren. Het overleg met de ANVV was ook pas in een verkennend stadium. Het AB werd 
wel alvast om zijn mening daarover gevraagd (Kosters, 2013). In 1991 ging de ANVV-opleiding 
toch failliet en hetzelfde lot onderging later ook de ANVR Vakschool en Kort-HBO werd als de 
logische opvolger gezien (Meijer, 2013).

In een notitie van 14 september 1988 van het college aan het AB staat het volgende argument 
om Kort-HBO te starten: “De hogeschool kan een aantal zwakke studenten uit de vierjarige 
opleiding een overstapmogelijkheid naar Kort-HBO bieden, zodat de effecten in negatieve zin 
voor de onderwijsvraagfactor iets kunnen worden ingedamd”.



LAVEREN IN ZWAAR WEER De wisselwerking tussen overheidsbeleid en bestuurlijk optreden in het HBO130

Deze mededeling is geheel tegengesteld aan de belofte aan de MR op het gebied van 
‘gesjeesde‘ studenten en de opmerking van de ambtenaren, dat het geen ‘afvalbak’ mocht 
worden.

Uit het verslag van 5 februari 1991 van de Vereniging van hogescholen met betrekking tot een 
bijeenkomst met het College van NHTV op 7 november 1990 wordt het volgende vermeld: 
“Instroom (uit de tweejarige) in de vierjarige voltijdopleiding is niet mogelijk, evenmin als een 
tussentijdse overstap van de vierjarige opleiding naar de kort-hbo-opleiding” (Verslag inter-
view ten behoeve van het Rapport vooronderzoek hbo-opleidingen ‘toerisme en recreatie’, 
HBO-raad, maart 1991).

Procedure bij de Geschillencommissie
Op 27 augustus 1990 meldde de Geschillencommissie medezeggenschap algemeen onder-
wijs hbo dat het verzoekschrift over het geschil van 31 juli 1990 op 16 augustus 1990 was 
ontvangen. Op 11 oktober 1990 vond de mondelinge behandeling plaats. In een brief van 
6 oktober 1990 schrijft de voorzitter van de sectorraad TR Bodewes aan het college, dat de 
sectorraad instemt met de rechtstreekse aansturing van Kort-HBO door het bestuur. Tevens 
werd het bevoegd gezag een positieve uitslag in het geschil toegewenst. Op 1 november 
1990 sprak de Geschillencommissie haar oordeel uit, dat op 7 november 1990 schriftelijk werd 
toegestuurd. De commissie gaf beide partijen gedeeltelijk gelijk, maar ook weer ongelijk.

Oordeel Geschillencommissie en vervolg
Het oordeel luidde: “Op grond van bovenstaande overwegingen spreekt de Commissie als 
haar oordeel uit dat het bestuur na afweging van de betrokken belangen in redelijkheid tot 
zijn voorstel heeft kunnen komen, maar tevens dat de MR hieraan in redelijkheid zijn instem-
ming heeft onthouden, op grond waarvan de Commissie bindend voorstelt dat het voorgeno-
men besluit van het bestuur eerst wordt omgezet in een besluit als door de MR instemming 
is verleend aan een schriftelijk stuk, dat de structurele binding khbo/sector T&R en de taakstel-
ling en bevoegdheden van de begeleidingscommissie vastlegt”.

Aan een brief met de datum 15 november 1990 van ‘De Brauw Blackstone Westbroek, advo-
caten & notarissen’ aan de voorzitter van het College van Bestuur van NHTV is het volgende te 
ontlenen.

“De Geschillencommissie maakt zich schuldig aan het in dit soort zaken helaas nogal gebrui-
kelijke ‘in-en-uit-gepraat’ dat eigenlijk geen boter en geen vis is. Echter: zoals ik (R. A. A. Duk) de 
uitspraak begrijp, wordt daarbij het College toch aanzienlijk meer in het gelijk gesteld dan de 
Medezeggenschapsraad”.

Op 26 februari 1991 stuurden de voorzitters van het College van Bestuur en de MR aan de 
Geschillencommissie een exemplaar van de notitie ‘Structurele binding KHBO/sector toerisme 
& recreatie nr. CvB/90/645/ch’, waarin werd aangegeven op welke wijze het College van Be-
stuur en de MR vorm wilden geven aan de voorwaarden zoals vermeld in de uitspraak van de 
commissie. Hun uitspraak hield het midden tussen enerzijds het standpunt van het college en 
anderzijds de eisen van de MR. Een aparte sector, maar wel heel duidelijk ingekaderd. Daartoe 
werd een begeleidingscommissie ingesteld met de opdracht: “De commissie dient advies 
(geen bindend advies) uit te brengen inzake de definitieve plaats van KHBO als blijvende 
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zelfstandige organisatorische werkeenheid, of als deel van de sector TR dan wel in een nieuwe 
organisatorische samenwerkingsvorm. Dit advies moet voor 1 maart aan CvB en MR zijn 
uitgebracht. De commissie zal haar taak uitvoeren door periodiek te evalueren hoe het overleg 
verloopt en desgewenst adviseren hoe een en ander kan worden verbeterd”.

Start van de opleiding
De notitie betekende het einde van de crisisperiode en Kort-HBO ging nu als aparte sector 
onder leiding van de extern aangetrokken manager De Koning van start. Een jaar later trad 
Meijer vanuit het docentenkorps aan als adjunct-manager. Hartman had immers in zijn rappor-
tage aanbevolen dat de leiding zich meer als projectmanager moest opstellen. De benaming 
‘manager’ sloot aan bij de tijdgeest. Het was de periode dat in het onderwijs de aanduiding 
van leidinggevenden gewicht en status moest geven. Ook sloot het aan bij de gedachte dat 
Kort-HBO een andersoortige beroepsopleiding was. Bovendien hield deze naamgeving reke-
ning met de gevoeligheden bij de vierjarige opleiding en werd zo verwarring met de directie 
toerisme & recreatie voorkomen. De benoemden in deze functies hadden geen moeite met 
deze titulatuur. Kosters (2013) meldt dat door het deskundig en tactisch manoeuvreren van 
de twee betrokkenen de verschillen in benaming minder relevant werden. Hierdoor kon later 
gewoon de aanduiding directeur/adjunct-directeur worden gebruikt.

Salariëring van het personeel
Een tweede geschil bij deze opleiding deed zich voor bij de salariëring van het personeel. Voor 
het college was dit een geheel nieuwe situatie, omdat altijd de inschaling moest geschieden 
op basis van ministeriële regels. Door het gewijzigde overheidsbeleid was het bestuur nu zelf 
aan zet en kon het zich niet meer beroepen op overheidsregels.

Bij de start kregen de docenten een aanstelling met uitzicht op schaal 11. Besloten was 
namelijk voorlopig alle functies te kenmerken als docent B functies. De reden hiervoor was 
de beheersing van het salarisvolume en het maken van enig verschil tussen Kort-HBO en het 
vierjarig HBO. Ook de aanstelling van veel jonge docenten zonder formele onderwijsbevoegd-
heid had mogelijk invloed. De aanloopkosten moesten worden beheerst. De aanstelling van 
praktijkdocenten gaf ook andere salarismogelijkheden. Deze leraren waren afkomstig uit het 
reisbureauwezen, een provinciale VVV, de Kampeerraad en een recreatiebedrijf (Kort-HBO, 
CvB/328/90). Wielders (2013) meldt dat besloten was om de functie van docent Kort-HBO te 
kwalificeren als leraar praktische toepassing (maximaal schaal 11). Deze functie bestond toen 
binnen het hoger technisch onderwijs. Dit was gelet op het sterk functiegerichte karakter van 
de opleiding geen onlogische keuze. In de vacatures kon snel en succesvol worden voorzien.

Geschil over de salariëring
Na het eerste jaar tekenden de docenten bezwaar aan tegen de functiewaardering. Zij ver-
richtten hetzelfde werk als de andere docenten en deden daar ook kwalitatief niet voor onder. 
Procedureel was niet de koninklijke weg gevolgd bij het invoeren van de docent B functie. Er 
had geen overleg plaatsgevonden met de MR en ook niet met het Instituut Georganiseerd 
Overleg (IGO), zoals dat door gewijzigd overheidsbeleid was voorgeschreven. Dit overleg was 
al vastgelegd in artikel 56 van de WHBO en stond ook in de Wet Hoger en Wetenschappelijk 
onderwijs in artikel 4.5.5. In artikel 56 lid 2 staat vermeld: “Over aangelegenheden van alge-
meen belang voor de bijzondere rechtstoestand van het personeel van de instelling wordt 
door of namens het bevoegd gezag volgens bij algemene maatregel van bestuur te stellen 
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regels overleg gevoerd met de daarvoor in aanmerking komende personeelsorganisaties”. Als 
uitwerking hiervan is nog steeds in de CAO-HBO 2012-2013 in bijlage VII de overeenkomst 
opgenomen met betrekking tot de regeling arbeidsvoorwaardenoverleg op instellingsniveau. 
In dit op overeenstemming gerichte lokale overleg tussen bestuur en centrales had de functie-
waardering en het -bouwwerk moeten worden besproken.

Het college had overleg met het IGO vermeden, omdat er dan kans was dat informatie bij der-
den terecht kwam. Dit was een procedurele fout en uit de uitslag van het functie-onderzoek 
bleek dat ook inhoudelijk de inschaling te laag was. Het college kon niet anders besluiten dat 
de docent functies met terugwerkende kracht gewaardeerd werden als docent A functies met 
het uitzicht op schaal 12. Op 19 maart 1991 kregen de docenten bericht dat de inschaling 
was herzien naar deze schaal (Wielders, 2013). Door dit besluit van het bevoegd gezag werd 
een mogelijke escalatie van het conflict vermeden. Wel hield het bestuur de mogelijkheid 
nadrukkelijk open dat binnen Kort-HBO de functie van docent B alsnog later werd ingevoerd. 
Meijer (2013) noemt dat het uiteindelijk niet houdbaar bleek om binnen een werkgever twee 
verschillende soorten arbeidscontracten te hebben en begin jaren ’90 werd dat dan ook gelijk 
getrokken.

Tussenbalans
Door het toenmalige bestuur werd daadkrachtig opgetreden en adequaat gebruik gemaakt 
van de lacune in de wetgeving, waardoor het mogelijk werd de opleiding Kort-HBO te starten. 
Door deze opleiding ontstond er voor studenten een extra mogelijkheid naast de vierjarige 
opleiding, daarnaast voorzag de opleiding in de behoefte van het werkveld. Bovendien wer-
den andere hogescholen door de start afgetroefd. De informatie-uitwisseling van het college 
naar het AB en de MR verliep niet altijd synchroon. De aanpak door het bestuur had toch meer 
weg van ‘laveren’. De gang naar de geschillencommissie was onvermijdelijk, wellicht mede 
door de uitspraken van de voorzitter van het bestuur over de werkwijze van de MR. Deze 
beslechtte uiteindelijk met een opmerkelijke uitspraak de impasse. Een tweede geschil over de 
salariëring werd vermeden. Het was een verstandig besluit van het bestuur om toe te geven 
aan de eisen van het personeel, omdat de koninklijke route duidelijk niet was gevolgd. Vastge-
steld kan worden, dat het college nog moest wennen aan medezeggenschap en aan het IGO, 
en nog moest leren omgaan met de verkregen autonomie.

De verdere ontwikkeling van de opleiding Kort-HBO en de omvorming tot de vierjarige Func-
tiegerichte Bachelor Toerisme en Recreatie (FBTR) en de introductie van het Associate degree 
programma komen in hoofdstuk 6.1 en 6.2 aan de orde.
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NHTV EN DE RECHTSVOORGANGERS, FASE III
Fase III: herrIJzen aLs FenIks!

Periode: 1998 - 2001

5.1 HET RELEVANTE ONDERWIJSBELEID
Inleiding
Dit gedeelte over het onderwijsbeleid beslaat het eerste kabinet Kok (augustus 1994 – augus-
tus 1998), waarin Ritzen opnieuw als minister aantreedt. Nuis van D’66 wordt benoemd als 
een van de twee staatssecretarissen. In het kader van deze studie worden in deze paragraaf 
nog drie onderwerpen besproken. In de hoofdstukken 4.1 en 6.1 komt het onderwijsbeleid uit 
deze periode al voldoende aan de orde.

Ontwikkelingen
Het zijn vooral internationale ontwikkelingen die in deze periode een rol spelen. Door het 
akkoord tussen de lidstaten van de World Trade Organisation, getiteld ‘General Agreement on 
Trade in Services‘ hebben ruim twintig lidstaten de afspraak gemaakt de markt voor het hoger 
onderwijs open te stellen voor buitenlandse aanbieders.

In paragraaf 2.2 bij fase 3 is beschreven, dat in de loop van 1996 de aanbevelingen uit de nota 
’Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit’ van minister Weijers van Economische 
Zaken door het kabinet werd overgenomen. Deze nota had de intentie de ongelijke concur-
rentie-verhoudingen tussen het bekostigde en het niet-bekostigde hoger onderwijs zo veel 
mogelijk tegen te gaan. Van Kalmthout (2013) deelt mede, dat de scholen in het kader van 
deze regeling middelen kregen voor contractactiviteiten.

Studeerbaarheid in het onderwijs
Zoals gesteld in hoofdstuk 4.1 komt in dit gedeelte de regeling ‘Studeerbaarheidsfonds hoger 
onderwijs’ uit 1996 uitvoeriger aan de orde. Het is niet de bedoeling om deze regeling in ex-
tensie te bespreken en de plannen en de opbrengsten per thema de revue te laten passeren. 
Deze regeling is een voorbeeld van sociaaldemocratische politiek, waarbij de ‘maakbare sa-
menleving’ op de voorgrond staat. Tevens is het een voorbeeld van niet consistent overheids-
beleid, omdat in het tijdperk van autonomie en deregulering ineens weer overheidssturing de 
boventoon ging voeren. Eerst werden door de minister flinke bezuinigingen aangekondigd 
en vervolgens werden toch aanvullende doelsubsidies beschikbaar gesteld. In het tijdperk 
van lumpsumfinanciering, autonomie en deregulering moesten dus weer aanvragen - het 
Kwaliteitsmanagementplan (KMP) - door de instellingen worden ingediend. Op basis van die 
plannen moesten de besturen projectvoorstellen maken en indienen. Deze werden beoor-
deeld, alvorens de middelen werden vrij gegeven en achteraf vond monitoring plaats van de 
bereikte doelen en de behaalde resultaten. De ingestelde tijdelijke adviescommissie ‘Beoorde-
ling Projectvoorstellen Studeerbaarheidsfonds’ onder leiding van Wijnen bracht in december 
1998 het eindrapport uit met de titel: ‘3000 X beter Slotrapport studeerbaarheidsfonds’. In april 
2003 verscheen het inspectierapport ‘Studeerbaarheid in het hoger onderwijs’.
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Met deze regeling kwam in 1996 een rijksbijdrage beschikbaar van 500 miljoen gulden voor 
het bevorderen van de kwaliteit en de studeerbaarheid van de opleidingen in het hoger 
onderwijs. Totaal werd een bedrag van 538 miljoen gulden aangevraagd door de instellingen 
voor hoger onderwijs en als ‘dual committment’ van de hogescholen en universiteiten voerde 
de minister 168 miljoen gulden op. Totaal dus een som van 706 miljoen gulden. Dit was de 
reactie van de regering op de protesten, vooral van studenten, over het gestelde in het regeer-
akkoord van het kabinet Kok I in 1994. Besloten was namelijk een prestatiebeurs in te voeren 
en daarmede een miljard gulden te bezuinigen naast een generieke bezuiniging in het hoger 
onderwijs van een half miljard gulden. De studenten waren van mening dat de koppeling van 
studiefinanciering en prestatiebeurs alleen verdedigbaar was als in het hoger onderwijs ook 
zaken, zoals de programmering van opleidingen, duidelijk geformuleerde eisen en passende 
werkvormen goed waren geregeld.

Er werd een Studeerbaarheidsfonds ingesteld met het doel ‘een dynamisch proces tot stand 
te brengen dat gericht was op structurele verbeteringen van de kwaliteit en studeerbaarheid 
van de opleidingen’. In totaal werden precies 3000 projectplannen ingediend, verdeeld over de 
jaren 1996, 1997 en 1998. Bij de beoordeling van de projecten hanteerde de daartoe tijdelijk 
ingestelde adviescommissie de volgende doelstelling: ‘een bijdrage geven aan impulsen voor 
het primaire proces van het hoger onderwijs door de kwaliteit van het onderwijs en de stu-
deerbaarheid van de onderwijsprocessen te verhogen’ (3000X, 1998). De commissie was van 
mening dat, door deze plannen, het projectmatig werken aan gerichte verbeteringen binnen 
de opleidingen breed ingevoerd zou worden en dat daarvan in de jaren daarna profijt kon 
worden getrokken. Daartoe werd ook een gegevensbestand ontwikkeld, dat in de periode na 
1998 geraadpleegd kon worden.

De 12 thema’s
De commissie rangschikte de projectvoorstellen naar hun inhoud rond twaalf thema’s. Er 
waren negen primaire thema’s en drie aspectthema’s.De primaire thema’s:

1. De propedeuse
2. Begeleiding
3. De zelfstandige student
4. Studievoorzieningen
5. Herziening van het onderwijsprogramma
6. Stage en scriptie
7. Toetsing
8. Relatie met de arbeidsmarkt en
12. De lerarenopleidingen; dit aparte thema werd in een latere fase nog toegevoegd.

De aspectthema’s:
9. Informatie-en communicatietechnologie
10.  Deskundigheidsbevordering
11.  Kwaliteitszorg.
 
Thema 3, de zelfstandige student, omvatte in het WO vele projecten die specifiek ingingen op 
het leren van academische vaardigheden. Deze plannen beoogden enerzijds onderzoek vaar-
digheden, en anderzijds mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden bij te brengen. 
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Onderwerpen, waarmee de universiteiten dus worstelden en die volledig passen in het kader 
van ‘NHTV als academische hogeschool’.

De inspectie uitte de vrees dat verbetering van de studeerbaarheid zou kunnen leiden tot een 
onverantwoorde verlaging van de studielast (Inspectierapport, 2003). Studeerbaarheid wordt 
in dat rapport omschreven als een polyinterpretabel begrip. Deze kwalificatie is ook indirect 
van toepassing op de term studielast. De inspectie vreesde blijkbaar voor verlaging van het 
niveau van de eindtermen, waardoor aan de studenten minder eisen werden gesteld en de 
studies als te licht moesten worden aangemerkt.

Tussenbalans
Zowel het eindrapport van de commissie, als het rapport van de inspectie zijn positief over de 
behaalde resultaten. Toch kan niet aan de indruk worden ontkomen, dat een bureaucratisch 
proces in gang werd gezet om de invoering van een politieke doelstelling, de prestatiebeurs, 
te legitimeren. Werkwijze en doelstelling waren passend onder een minister van sociaaldemo-
cratische huize en terug te voeren op het idee van de maakbaarheid van de samenleving. Ook 
de hele methode van de financiële verantwoording was een stap terug in de tijd. Het geheel is 
een voorbeeld van inconsistent overheidsbeleid, waarbij van de bestuurders laveerkunst werd 
gevraagd om het oude métier van directeur te reactiveren en de doelsubsidie voor de instel-
ling veilig te stellen (7) (8).

5.2 FINANCIËLE HUISHOUDING VAN NHTV
Achtergrond
Midden jaren ‘90 raakte NHTV steeds meer in het financiële moeras en waren er ook regelma-
tig liquiditeitsproblemen. Meerdere oorzaken zijn hiervoor aanwijsbaar:

• Het onvoldoende inspelen door bestuur en directie op de lumpsumfinanciering van de 
overheid en het ontbreken (en naleven) van de daarbij noodzakelijke Administratieve 
Organisatie/Interne Controle;

• De invoering van de T-2 bekostiging die voor een groeiende hogeschool nadelen had. 
Hierdoor werd de kloof tussen het aantal studenten dat onderwijs volgde (T) en het aantal 
door de overheid bekostigde studenten (T-2) vergroot (9). Dit besluit had tot effect dat 
bijna 1,5 jaar aanzienlijke voorfinanciering nodig was, want alleen de baten aan collegegel-
den liepen recht evenredig met de studentenaantallen. Later kwam daar de gelijkschake-
ling van de deeltijd- en voltijdbekostiging nog bij. De eerst genoemde studentenpopulatie 
was bij NHTV relatief maar heel klein, zodat de totale overheidsfinanciering aanzienlijk 
daalde;

• De lasten van de leningen voor de nieuw- en verbouw mede geplaatst in het tijdperk van 
de Omkering Kapitaalsdienst Financiering (OKF)-operatie en

• In de organisatie was onvoldoende kostenbewustzijn aanwezig met zicht op de noodzaak 
en op het rendement van diverse uitgaven.

Aanvullende factoren
Wienhoven (2013) is van mening dat door het personeelsbeleid bij het Dienstencentrum een 
probleem ontstond. Als dit centrum een medewerker wilde aanstellen voor een aantal uren 
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en de beoogde kandidaat een volledige baan eiste, werd deze bij NHTV voor de overige uren 
aangesteld. Het totale contract werd dan meestal bij NHTV ondergebracht. Voor het deel dat 
betrokkene voor het Dienstencentrum werkzaam was, vond op declaratiebasis doorbelasting 
plaats. Of de sector het nieuwe personeelslid ook daadwerkelijk nodig had en kon inzetten, 
was vraag twee. Later is deze constructie door het college verboden.

Daarnaast waren er ook nog andere componenten. In het loongebouw van het docerend per-
soneel was te weinig differentiatie en de formatieomvang van het niet onderwijzend perso-
neel groeide te sterk (Wienhoven, 2013). Van overheidszijde waren er de budget(korting)factor 
en de inhouding voor de collectieve wachtgelduitgaven. De besteding van het inventarisbud-
get gebeurde binnen NHTV per sector zonder te bezien of gezamenlijk beleid tot optimalise-
ring van de middelen en dus tot kostenbesparing kon leiden.

Wienhoven (2013) vermeldt dat hij de directeur van het NWIT bij de fusie tussen deze school 
en de VAT had aanbevolen om zo snel waar mogelijk was zaken te integreren om zodoende 
het volle profijt van het samengaan binnen te halen. De reactie van de toenmalige directeur 
was “over mijn lijk” en dat brengt Wienhoven (2013) tot de uitspraak dat integreren een gods-
lastering was.

Het nieuwe bekostigingsstelsel
Met ingang van 1 januari 1986 werd voor het hele HBO de lumpsumfinanciering ingevoerd, 
waardoor het declaratiestelsel verviel. Onderdeel hiervan werd per 1 januari 1994 ook de nor-
matieve bekostiging van de huisvestingskapitaallasten (brief minister OenW, 16 augustus 1991, 
kenmerk HW/H 9107.3317). Door een schatting werd voor groeischolen het aantal studenten 
bepaald per 1 januari van het eerste lumpsumbekostigingsjaar. In 1987 werd het T-1 (Wien-
hoven, 2013). De invoering van dit nieuwe financieringsstelsel had grote gevolgen voor de 
financiële huishouding van NHTV en vereiste een heel ander regime.

Tussenbalans
Vastgesteld moet worden dat bestuur en directie zich onvoldoende bewust zijn geweest van 
de consequenties van dit nieuwe stelsel, zowel administratief als ook qua bekostigingseffecten 
op de korte en langere termijn. Het tot dan toe door de overheid gehanteerde declaratiestelsel 
met een staat van baten en lasten met maandelijkse bevoorschotting had de organisatie vele 
jaren op een verkeerd financieel been gezet.

De interne financiële aanpak
Aan de gewenning aan het declaratiestelsel kwam niet direct een einde. Steenvoorden (2013) 
maakt melding van het feit dat er gewoon werd doorgegaan met de personele formatiebe-
rekeningen uit het declaratiestelsel. Door toeval kwam Wienhoven (2013) erachter dat de for-
matieberekening bij het NWIT niet gebaseerd was op de HEAO-formule, maar zes fte’s minder 
bedroeg. Bij berekening van de lumpsumfinanciering werd dit net op tijd recht getrokken. 
De opleiding Kort-HBO werd in 1990 gestart met een lening ad 1.2 miljoen gulden bij de ABN 
(verslag vergadering AB, 29 juni 1990). Door de relatief ongunstige bekostiging van dit type 
onderwijs was er in de eerste jaren een financieringsbehoefte begroot van ruim een miljoen 
gulden (Toelichting bij de Kort-HBO begroting 1999-1995, Meyer de, juni 1990). Het vermogen, 
dat was opgebouwd om budgettair de negatieve afwijkingen van de onderwijsvraagfactor 
voor de faculteiten te kunnen opvangen uit de jaren 1992/1993 werd in 1994 ingezet om de 
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inrichting van de nieuwbouw te financieren. Het vermogen in die jaren bestond uit (groten-
deels oninbare) vorderingen op de gelieerde stichtingen.

Verschuiving teldatum van T-1 naar T-2
Met ingang van het bekostigingsjaar 1996 verschoof de teldatum van 1 oktober T-1 naar 1 
oktober T-2. Het bestuur van de HBO-Raad was voorstander van deze verschuiving, ondanks 
de negatieve budgettaire consequenties voor een aantal hogescholen met opleidingen die in 
het stadium van opbouw verkeerden. De voordelen lagen vooral in het beheersbaar maken 
van de wachtgelduitgaven (Hogeschoolbericht 190, 19 september 1995, p. 1 - 2).

In 1997 bleek dat de formatie bij de faculteiten gericht was op de studentenaantallen per T-1. 
De personele lasten liepen dus vooruit op de bekostiging (Steenvoorden en Wienhoven, 2013). 
Met behulp van het bestuur van de HBO-Raad werden met het ministerie twee maatregelen 
overeengekomen om de negatieve gevolgen van de verschuiving van de teldatum op te 
vangen. Deze waren:

• Het tot stand komen van een kasschuif, waardoor de hogeschool de rijksmiddelen niet 
verspreid over het jaar ontving, maar in één keer in de maand januari (brief HBO-Raad, 14 
mei 1996, kenmerk 96.1025/bs).

• Het beschikbaar stellen van een renteloze lening van 1 miljoen gulden, die in september 
2002 moest worden afgelost (Jaarrekening 1997, p. 12).

Leningen voor de nieuw- en verbouw
Precies op het moment van de invoering van de OKF-operatie stond bij NHTV de nieuwbouw 
op stapel aan de Hopmansstraat te Breda. Bij beschikking Financiering (nieuw)bouw (HW/H) 
van 11 januari 1993 met het kenmerk CFI-I-HIG-93000713 van het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen werd een krediet beschikbaar gesteld van 23 miljoen gulden in het kader van 
de definitieve goedkeuring van de nieuwbouw. Dit betekende een tekort van 9 miljoen gul-
den. Door de OKF vond eind 1993 met het departement een afrekening plaats van de nieuw-
bouw (brief NHTV, 5 september 1994, kenmerk FA/94034/hs). Op 6 september 1994 deelde de 
secretaris van het College van Bestuur aan de Stichting Waarborgfonds HBO mede, dat NHTV 
zelf in de hypotheek van de gebouwen had voorzien. Daardoor vormden de gebouwen geen 
zekerheid van het Waarborgfonds tegenover de afgegeven borgstelling. Door dit besluit over 
de hypotheek kon de hogeschool niet profiteren van een lagere rente door de borgstelling bij 
het Waarborgfonds. Bij de Westland/Utrecht Hypotheekbank was een lening afgesloten van 
30 miljoen gulden met een rentepercentage per kwartaal vooraf van 6,83% ten behoeve van 
het pand Monseigneur Hopmansstraat. Daarnaast was er een lening van 4.240.000 gulden met 
een rentepercentage vooraf van 8,11% per kwartaal ten behoeve van de financiering van de 
verbouwing van het pand Sibeliuslaan te Breda. Er moest dus ook vooraf rente over de aflos-
sing betaald worden. De aflossingen door middel van annuïteiten waren per kwartaal 410.946 
gulden en 95.966 gulden.

Twee aparte stichtingen
Om de BTW van de nieuwbouw en de verbouw te kunnen terugvorderen, werd een inge-
wikkelde constructie opgezet. Twee stichtingen werden opgericht, te weten de Stichting 
Nieuwbouw NHTV en de Stichting Exploitatie NHTV. De eerste stichting zou de bouw van de 
nieuwe hogeschool mogelijk maken en in dat kader alle financiële middelen verwerven. Deze 
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Stichting verhuurde het gebouw belast met BTW aan de tweede Stichting. Deze Stichting 
Exploitatie NHTV ging het gebouw op haar beurt, als huurster, onderverhuren belast met BTW 
aan de NHTV en DTV Consultants (de contract-stichting) (brief Paardekooper & Hoffman, 3 
januari 1994). Bij brief van NHTV d.d. 10 mei 1994, nummer CvB/PH/mh C94/453 werd verzocht 
de naam van de eerste stichting te veranderen in Stichting Huisvesting. Het bestuur wilde 
namelijk ook de verbouwing van het pand Sibeliuslaan onder de BTW-constructie brengen. De 
lasten die samenhingen met het aflossen van de leningen en de vooraf te betalen rente waren 
een molensteen om de nek van NHTV.

Jaarrekening 1997
Om een goed inzicht te krijgen in de financiële situatie volgen hieronder de belangrijkste 
gebeurtenissen uit dat jaar. Door de veranderde bekostigingsteldatum werd het volgende 
besloten. Het verschil tussen de aantallen onderwijsvragende studenten van T-1 en T-2 werd 
vermenigvuldigd met de bekostiging per student en voor een gedeelte van 80% als voorfinan-
ciering geactiveerd. Dit leidde ertoe dat het financiële beeld rooskleuriger werd voorgesteld 
dan de werkelijkheid. Zuivere balansen met de werkelijke stand van zaken werden terzijde 
geschoven (Steenvoorden, 2013). De nieuwe voorzitter van het bestuur sprak eind 1998 over 
een opgeblazen balans en hij vond dat het net was of bij een loterij de kans op de hoofdprijs 
al in de boeken was verwerkt. Per 1 januari 1997 bedroeg dit (fictieve) voorfinanciering budget 
3.056.394 gulden. De toenmalige accountant had voor de jaarrekening wel een goedkeurende 
verklaring afgegeven. Verder wordt gemeld dat ABN/AMRO bank een krediet had afgegeven 
van 6 miljoen gulden. Uit het erratum bij het financieel verslag 1997 blijkt dat de huisvestings-
lasten begroot waren op 5.757.000 gulden en in werkelijkheid 7.124.457 gulden bedroegen.

De Winterbrieven
De toenmalige penningmeester van de Raad van Toezicht Van der Werf deelde eind 1998 de 
nieuwe voorzitter mede dat de hogeschool de facto failliet was. Deze startte onmiddellijk met 
het in beeld brengen van de financiële situatie. Deze werd gepubliceerd op 2 december 1998 
in ‘De Winterbrief 1998’. De algemene conclusie hierin was dat de financiële positie zwak was 
en de Administratieve Organisatie/Interne Controle (AO/IC) onvoldoende was ontwikkeld. Op 
dat terrein werd direct een handboek ontwikkeld.

Onderstaand overzicht geeft een beeld van de verschillende ratio’s (gemiddeld HBO en NHTV):

Ratio 1996 1997

gemiddeld NHTV gemiddeld NHTV

Rentabiliteit 2,6% - 7,0% 1,8% - 1,0%

Solvabiliteit 26,6% 0,0% 25,8% 2,0%

Liquiditeit 1,5 0,4 1,3 0,4

De Winterbrief had vooral tot doel om inzicht te geven in de geldelijke omstandigheden, het 
probleem transparant te maken en om te komen tot een dialoog met alle medewerkers. Het 
motto was ‘gezamenlijk de handen uit de mouwen steken om de tering naar de nering te zet-
ten’.
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Ruim een maand later op 2 februari 1999 verscheen de Tussenrapportage Winterbrief 
1998/1999. De brief gaf een opsomming van mogelijk te nemen maatregelen en van alle 
ideeën geopperd door medewerkers. Enerzijds waren er in opgenomen suggesties om de 
inkomsten te verhogen en anderzijds om de lasten te verlagen. De nota was vooral bedoeld 
om draagvlak te krijgen voor de maatregelen die er verder in het proces aan zouden komen. 
Op 29 maart 1999 verschenen de besluiten en de intenties voor een gezonde financieel-
economische basis in de 21ste eeuw. In totaal waren er 29 besluiten op allerlei terreinen. 
Begonnen werd bij het primaire proces, maar ook personele maatregelen en besluiten over 
de huisvesting en de contractactiviteiten stonden verwoord. Ook nu was de meest adequate 
route aangegeven om de besluitvorming rond te krijgen. Op 14 juni 1999 kwam de Voorjaars-
brief 1999 uit, waarin ’the state-of- the-art’ stond beschreven. Tal van mee- en tegenvallers 
passeerden de revue en besloten werd met de zin, “dat alleen structureel een oplossing kan 
worden gevonden door strategische herpositionering, waarbij het essentieel blijft eerst orde in 
eigen huis te brengen”. Deze opmerking was geen eufemisme zijn, maar eigenlijk de opmaat 
om te komen tot een fusie. De voorzitter van het college had vernomen van het Ministerie en 
de Vangnetcommissie dat een fusie noodzakelijk was.

Jaarrekening 1998
De jaarrekening 1998 stond in het teken van het maken van schoon schip. Het bestuur had be-
sloten om alle tegenvallers dan ook maar in één keer te nemen. De ingeboekte baten van de 
T-2 bekostiging moesten door het ministerie worden gecorrigeerd. De gebouwen werden nu 
lineair afgeschreven, de ICT-inventaris werd in drie jaar in plaats van in vijf jaar afgeschreven, er 
werd een voorziening bovenwettelijk getroffen en een vordering uit 1986 werd afgeboekt. Het 
gevolg was een negatief exploitatieresultaat van ruim zeven miljoen gulden. Door de over-
heid werd de deeltijd- en de voltijdbekostiging gelijk getrokken, wat voor NHTV toen jaarlijks 
een verliespost betekende van een half miljoen gulden. NHTV was de enige instelling die in 
aanmerking kwam voor het overgangsregime, dat bestond uit aanvullende middelen vanuit 
de overheid. Het negatief eigen vermogen was ultimo 1998 een kleine zeven miljoen gulden. 
Allerlei gelieerde stichtingen hadden een negatief effect op de moederstichting.

Jaarrekening 1999
Deze jaarrekening maakte melding van het keren van het tij. Dit werd toegeschreven aan 
de ‘schaarbeweging’. Hiermede werd bedoeld dat enerzijds de baten stegen en anderzijds 
de lasten naar beneden gingen. Positief waren het uitbetalen van de inflatiecorrectie en 
het beschikbaar stellen van een extra budget door het departement, het liquideren van de 
nevenstichtingen en het gebruikmaken van de trekkingsrechten van het landelijke personele 
‘Mobiliteitsfonds’ over meerdere jaren. Ook was van belang dat het ergste nadeel van het T-2 
effect nu met een jaar pas op de plaats was verdwenen. De liquidatie van de nevenstichtingen 
was net op tijd gebeurd, omdat anders de Commissie Schutte deze ook in beschouwing en 
controle had meegenomen. De besluiten uit de Winterbrieven zorgden voor een structurele 
verlaging van de uitgaven en daarnaast werd ook een straffe begrotingsdiscipline gehand-
haafd. Praktisch alle maatregelen, waaronder het niet betalen van de reiskosten, konden wor-
den geëffectueerd. Alleen het stopzetten van het kerstcadeau – een doos met allerlei verras-
singen – haalde het niet, dat was te veel een Brabantse en NHTV traditie. Het was echter nog 
geen tijd voor een hosanna stemming, want het vermogen bleef 4,5 miljoen gulden negatief, 
maar er was wel een positief resultaat behaald van ruim 3,5 miljoen gulden. Gelukkig bleven 
door drie oorzaken liquiditeitsproblemen nu achterwege:
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• de betaling in september van de collegegelden door de studenten, van wie het aantal 
jaarlijks groeide;

• de rente-effecten van het arrangement met het ministerie en
• de positieve cashflow ten gevolge van de afschrijvingen.

Het directieverslag op pagina 5 sloot toch met de zin: “Mede in dit licht zal het bevoegd gezag 
in onderhandelingen blijven betreffende de mogelijkheden van strategische samenwerking, 
waardoor de continuïteit van de NHTV gewaarborgd zal zijn”.

Het jaar 2000
De Zomerbrief
Op 6 juli 2000, toen duidelijk was dat fuseren niet meer opportuun was, verscheen de Zo-
merbrief met de titel ‘NHTV-nieuwe stijl’. Een nieuwe start richting de toekomst werd aan-
gekondigd. Van belang was de mededeling dat per 31 mei een einde was gekomen aan de 
beschermde positie van de school, waardoor concurrentie door andere hogescholen mogelijk 
was. Dit regardeerde in het bijzonder de monopoliepositie voor de toeristische opleiding. Dit 
was het gevolg van de door Hermans voorgestane marktwerking en concurrentiebeginsel 
tussen hogescholen. De Zomerbrief wordt op pagina 4 afgesloten met een overzicht van de 
ontwikkeling van de financiële parameters van NHTV in de periode 1996 tot en met 1999. 
Hieronder aangevuld met de cijfers van 2000, ontleend aan het Jaarverslag 2000, pagina 16.

Ratio 1996 1997 1998 1999 2000

Rentabiliteit -6,9% -3,0% -3,8% 8,1% 16,38%

Solvabiliteit 2,2% 2,3% -15,8% -8,1% 4,16%

Liquiditeit 0.4 0.4 0.4 0.5 0.8 

Er trad een nieuwe accountant aan die niet belast was met allerlei afspraken met het vorige 
bestuur. Veel eerder dan door het bestuur werd verwacht, kon de financiële huishouding op 
orde worden gebracht. In 2000 kon de urgentie voor het financieel gezond maken van NHTV 
behoorlijk verminderen. Dit was ook noodzakelijk, omdat het beleid van Hermans in Paars 
II, zoals verwoord in het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 2000, voor NHTV bedreigend 
was. Zoals al eerder gesteld, kwam er een einde aan de monopoliepositie van de vierjarige 
opleiding Toerisme. Ook het zeer succesvolle Kort-HBO Toerisme werd in het bestaan be-
dreigd. Immers de standaard voor alle opleidingen werd 168 studiepunten. In 2000 werd een 
positief resultaat behaald van bijna 6,5 miljoen gulden en het eigen vermogen bedroeg bijna 
2,0 miljoen gulden. Hieronder viel een bestemmingsreserve van 1,2 miljoen gulden om de 
ontwikkeling en de start van nieuwe opleidingen – als reactie op de bedreigingen – mogelijk 
te maken. Voor diverse zaken stond voor ruim 4,5 miljoen gulden aan voorzieningen op de 
balans. Er werden meer baten verkregen vanuit de overheid en de inhoudingspercentages 
– de budgetfactor en de wachtgeldfactor – waren lager dan begroot. Hogere rentetarieven 
veroorzaakten meer baten en ook het ‘Mobiliteitsfonds’ genereerde weer extra inkomsten. 
Apart moet genoemd worden een incidentele baat door een gerechtelijke uitspraak, die zelfs 
het RTL-journaal haalde. Samen met de toenmalige Christelijke Hogeschool Noord-Nederland 
was een kort geding aangespannen tegen de Hogeschool Holland in Diemen (nu onderdeel 
van Inholland). Deze instelling had de afspraken over het aantal studenten bij de opleiding 
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Vrijetijdsmanagement aan de laars gelapt. De rechter wees een schadevergoeding toe aan 
NHTV en aan de CHN van elk 250.000 gulden.

Het directieverslag in de jaarrekening wordt op pagina 6 afgesloten met de zinnen:

“De continuïteit en de stabiliteit van de NHTV zijn, met het oog op de verdere toekomst, nog 
niet voldoende verzekerd. Mede in dit licht blijft het bevoegd gezag zich oriënteren op moge-
lijkheden van strategische samenwerking“.

Van rood naar zwart
Interessant is het antwoord op de vraag hoe de financiën zo snel van ‘rood’ naar ‘zwart’ kwa-
men. Uiteraard speelt de bekostiging van de overheid hierbij een belangrijke rol, maar hiervan 
geabstraheerd, kunnen de volgende redenen worden genoemd:

• Door grote discipline en betrokkenheid van alle medewerkers werden begrotingsposten 
niet overschreden en vielen sommige kosten zelfs lager uit. Iedereen was overtuigd van 
de noodzaak om een steentje bij te dragen en werkte mee aan de bezuinigingsmaatrege-
len. Wellicht speelde hierbij ook de gedachte, dat het personeel absoluut wilde dat NHTV 
zelfstandig bleef;

• Het uit- en doorvoeren van de besluiten, zoals verwoord in de zogenaamde ‘Winterbrie-
ven’;

• De groei van het aantal studenten zorgde voor meer inkomsten door de collegegelden 
en ook vertraagd voor meer T-2 financiering door de overheid. Deze baten werden niet in 
evenredigheid benut;

• Door het liquideren van de nevenstichtingen - SBS Stichting Banen Signalering, NHTV 
reisbureau en NHTV International Services - verdwenen diverse verliesposten;

• De verkoop van DTV Consultants door een management buy out;
• Het beëindigen van samenwerkingsverbanden met andere (kleine) hogescholen, de 

Dutch Quality Schools, die wel zorgden voor lasten, maar nauwelijks immaterieel rende-
ment opleverden;

• Uitnutting van alle mogelijkheden om aanvullende baten te verkrijgen, zoals het verzilve-
ren van de middelen uit het ’Mobiliteitsfonds’ en optimalisering van de besteding van de 
gelden van de Stichting Steunfonds;

• Efficiency in het onderwijsproces en het een beroep kunnen doen op het personeel om 
zich extra in te zetten voor het verzorgen van het onderwijs. NHTV was dan wel een relatief 
kleine hogeschool, maar had bij de opleidingen Toerisme en Vrijetijdsmanagement wel 
zeer grote opleidingen met mogelijkheden voor ´economies of scale´. Tevens werd in 
overleg met de vertegenwoordigers van het lokale Arbeids Voorwaarden Overleg toen de 
functie van studiebegeleider in schaal negen ingevoerd. Deze deed de begeleiding van de 
werkgroepen en ook organisatorische taken;

• De hogeschool kende in de onderwijsondersteunende functies een bouwwerk met relatief 
lage beloning. Hoofden van dienst maximaal in schaal twaalf en soms nog daaronder;

• De beloning van de opleidingsdirecteuren in schaal 13;
• De verhoudingsgewijs lage Gemiddelde Personele Last door het jonge personeelsbestand. 

Wel was er hierdoor een hoge periodiekenstijging van bijna 2% per jaar. Van de overheid 
werd toen nog een Incidentele Looncomponent verkregen. Deze bestond uit een vergoe-
ding gebaseerd op het landelijk gemiddelde van nog geen half procent;
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• Een (voorbeeld)beleid van soberheid, transparantie en integriteit door alle leidinggeven-
den en alle andere personeelsleden. Normale arbeidsvoorwaarden voor een ieder passend 
bij een onderwijsorganisatie met toch een goede rechtspositie;

• De invoering en het naleven van de AO/IC-procedures en
• Het versneld terugbrengen van de huisvestingslasten door in 1997, 1998 en 2000 een extra 

aflossing te doen voor een bedrag van 3 miljoen gulden. De hoogte van het bedrag aan 
leningen was in een aantal jaren gedaald met ongeveer 12 miljoen gulden. Ook twee oude 
bouwleningen werden in 2000 in één keer afgelost. In een geval bedroeg de rente zelfs 
meer dan 10%.

Tussenbalans
Mede door de medewerking van het personeel kon het bestuurlijk optreden effectief zijn en 
was het mogelijk dat de crisis zonder fusie werd overwonnen. De feniks was uit zijn as her-
rezen. Het gewijzigde overheidsbeleid, met autonomie door de invoering van de lumpsum-
financiering, had bijna het faillissement van de instelling betekend. Die overheid was slechts 
beperkt bereid de instelling, ondanks de groei van het aantal studenten, tegemoet te komen. 
Direct daarna kon het bevoegd gezag zich prepareren om een strategisch antwoord te geven 
op het liberaliseringsbeleid van Hermans. Door dit gewijzigde overheidsbeleid ontstonden 
weer nieuwe bedreigingen voor de continuïteit en stabiliteit van de instelling.

5.3 HET FUSIETRAJECT MET DE ICHTHUS HOGESCHOOL
Achtergronden van de noodzaak om te fuseren
Om een beeld te krijgen van de financiën van NHTV en van de bekostigingswijze van het HBO 
in het algemeen voerde de nieuw benoemde voorzitter eind 1998/begin 1999 tal van gesprek-
ken. Gesproken werd onder andere met de directie van de HBO-raad, met de directeur HBO 
op het ministerie en met de voorzitter van de zogenaamde Vangnetcommissie. De Stichting 
Vangnet HBO was voortgekomen uit het akkoord ‘wachtgeldarrangement HBO 1996-2004’. 
Op grond van dit akkoord werden hogescholen meer dan voorheen individueel afgerekend 
op hun wachtgeldkosten. Omdat financieel zwakkere hogescholen hierdoor financieel in de 
problemen konden raken, werd afgesproken dat de hogescholen een onderlinge waarborg- 
en saneringsconstructie zouden instellen. Hiervoor werd een financieel vangnet opgericht. 
Jaarlijks moesten allerlei documenten aan de Stichting Vangnet door de scholen worden 
opgestuurd. Op voorhand werd geen enkele vorm van steun door het Vangnet uitgesloten 
(brief minister OCenW, 16 april 1999). Het werd de nieuwe voorzitter in de bovengenoemde 
gesprekken duidelijk gemaakt, dat het met het ministerie overeengekomen financiële arrange-
ment de verplichting in hield om te fuseren met een andere instelling. De belangstelling van 
andere HBO ’s in het land voor een samengaan met de NHTV was groot.

Criteria bij het fusie keuzeproces
Uiteindelijk werden door het bestuur/het managementteam twee criteria vastgesteld die bij 
het zoeken naar een partner een cruciale rol speelden. Deze waren:
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1. Gezocht moest worden naar een financieel zeer krachtige partner die de mogelijkheid 
en de bereidheid had om fors in de NHTV te investeren. In paragraaf 5.2 zijn de financiële 
problemen al voldoende uiteengezet, zodat er nu geen verdere toelichting nodig is.

2. De plaats(en) van vestiging van de partner moest het aanbieden van NHTV-opleidingen 
in de Randstad mogelijk maken. Aan het aanbieden van het opleidingenpalet in de plaats 
Breda lagen niet direct rationele overwegingen ten grondslag. Het instituut had een 
nationaal en in toenemende mate een internationaal karakter en Breda lag nu niet direct 
centraal en was ook niet optimaal bereikbaar per openbaar vervoer. Al toen zette de trend 
in dat studenten om redenen van werk, vrienden, sportactiviteiten, kosten en gemak liever 
thuis bleven wonen. In het bijzonder bij de economische opleidingen was de afstand tot 
het werkveld groot. Dit was vooral geconcentreerd in de Randstad Holland en daarbinnen 
speciaal in Rijswijk/Den Haag, Hoofddorp en Amsterdam. Natuurlijk waren recreatief ook 
midden-Brabant en Zeeland van betekenis. De regionale binding van de hogeschool met 
het werkveld werd verankerd in het onderwijsbeleid. Daarbij speelde ook het beleid van 
Hermans dat er meer concurrentie moest zijn tussen de hogescholen. Om deze redenen 
was het gewenst om een deel van de opleidingen ook in de Randstad aan te bieden. Een 
partner met vestigingen daar was dus noodzakelijk om NHTV-opleidingen in de Randstad 
te kunnen aanbieden. Mogelijk konden licenties van de fusieschool door Breda worden 
benut. Natuurlijk speelden ook andere factoren een rol, zoals een positie van gelijkwaar-
digheid, het behoud van een relatief grote mate van zelfstandigheid, herkenbaarheid in 
Breda, het waarborgen van de (inter)nationale uitstraling, het behoud van werkgelegen-
heid en de eigen cultuur, de denominatie, de keuze voor kwaliteit boven kwantiteit, het 
kunnen blijven aanbieden van specialistische opleidingen, waarborgen met betrekking tot 
het studentenklimaat en handhaving van de naam NHTV. Deze factoren waren mede een 
resultante van de discussie over de strategische positionering, die begin 1999 binnen de 
hogeschool plaatsvond (discussiepunten van CvB en MR, 11 februari 1999).

 
Aan de genoemde criteria voldeden niet de Hogeschool Brabant, de toenmalige Christelijke 
Hogeschool Noord-Nederland en de Hogeschool Den Bosch. Gesprekken met de scholen 
verenigd in de Dutch Quality Schools liepen op niets uit, omdat de belangen en de mogelijk-
heden van de verschillende partners te divers waren. Uiteindelijk werd de toenmalige Ichthus 
Hogeschool onder leiding van J. M. M. Elbers met vestigingen in Den Haag en Rotterdam en 
later ook in Delft als de meest geschikte fusiepartner gezien. Deze was financieel krachtig en 
bood de mogelijkheid voor opleidingsaanbod in het westen en valorisatie van het opleidin-
genpalet in Breda. Ichthus was destijds een kwalitatief goed bekend staande groeischool, zo-
dat de personele formatie was gewaarborgd. Daarbij kwam dat het overleg met het ministerie 
en met de Vangnetcommissie (brief CvB’s Ichthus/NHTV, 21 september 1999) met het verzoek 
om 12 miljoen gulden te voteren geen enkel resultaat had opgeleverd. De verstrekking van 
middelen à fonds perdu behoorde blijkbaar toch niet tot het instrumentarium van het Vang-
net (brief OCenW, 20 december 1999). Eigenaardig omdat het ministerie eerder had medege-
deeld dat geen enkele vorm van steun uitgesloten was. Vooral de gesprekken van de NHTV-
voorzitter van het college met de voorzitter van de Vangnetcommissie waren buitengewoon 
teleurstellend. De brief van deze stichting van 29 november 1999 aan de minister bevatte 
allerlei subjectieve en sturende elementen. Blijkbaar had de voorzitter van deze stichting een 
ruime taakopvatting. Zo geeft hoofdstuk 3.2 in de brief de aanbeveling dat andere alternatie-
ven onderzocht moeten worden en in 3.3 wordt gesteld dat de rentabiliteit van een dergelijke 
nieuwe rechtspersoon op termijn aanzienlijk groter zou kunnen zijn. In hoofdstuk 3.5 wordt 
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de rapportage van de vertrouwenspersoon, benoemd door het ministerie, over NHTV van 15 
november 1999 verworpen. Uit de brieven en de gesprekken bleek duidelijk dat het bestuur 
van deze stichting andere belangen had, namelijk om de fusie met Ichthus hoe dan ook te 
verhinderen en NHTV te koppelen aan een Brabantse partner.

Het fusiedocument NHTV-Ichthus
Gedateerd 15 september 1999 kwam het eindconcept van het fusiedocument NHTV/Ichthus 
getiteld ‘Kwaliteitskernen in beweging’ beschikbaar. Het was een korte notitie van tweeënder-
tig bladzijden met twaalf bijlages. Voor de beeldvorming is het gewenst twee zaken eruit te 
lichten. Dit zijn de identiteit en het marketingconcept van de nieuwe organisatie. Op pagina 
8 van het document wordt gesteld, dat de nieuwe organisatie is opgebouwd uit een aantal 
onderdelen. Deze kennen een eigen profiel en worden als zodanig herkenbaar en onder-
scheidend naar de markt en de studenten gepositioneerd. Dit zal onder de eigen merknamen 
blijven gebeuren, te weten:

• De NHTV verkeer, planologie en logistiek of een andere merknaam en
• De NHTV toerisme, recreatie en vrijetijd.

Op bladzijde 7 staan de voorlopige werktitels vermeld, namelijk NHTV (opleidingen Hoger 
Toeristisch en Recreatief Onderwijs en Vrijetijdskunde) en NHTV ‘Verkeersakademie’ (opleidin-
gen Verkeerskunde, Ruimtelijke ordening & Planologie en Logistiek & Technische Vervoers-
kunde). Te beginnen bij het fusieproces met het NWIT tot en met eind 2012 (vergadering RvT 
met vertegenwoordigers uit het werkveld) is een sluimerend onbehagen aanwezig, vooral bij 
de vanuit Tilburg afkomstige personeelsleden van de VAT, met betrekking tot de verkeerde 
naamgeving ‘NHTV’. Bij dit fusieproces werd getracht hier verandering in aan te brengen. 
Op bladzijde 11 wordt een overzicht gegeven van nieuwe opleidingen die mogelijk zouden 
zijn door de combinatie Ichthus, NHTV en de Agrarische Hogeschool Delft. Onder de rubriek 
‘bestaande opleiding’ wordt vermeld:

• uitbreiding lesplaatsen toerisme en recreatie etc. in Rotterdam en Den Haag;
• uitbreiding lesplaatsen communicatie en eventueel International business and languages 

in Breda en
• uitbreiding lesplaatsen NHTV (logistiek en verkeerskunde) in Delft.

Tussenbalans
Het hierboven gestelde in de rubriek ‘bestaande opleiding’ zorgde ervoor dat de Hogeschool 
Brabant en meerdere hogescholen in de Randstad acties gingen ondernemen om dit te 
voorkomen. Allerlei politici van de provincie Noord-Brabant en van gemeentes werden hierbij 
ingeschakeld. De hogeschool kwam in een regionaal krachtenveld terecht. Er ontstond een 
dynamiek waarop noch het ministerie, noch de fusiepartners vat op konden krijgen en ook 
geen rekening mee hadden gehouden. Intern kwam door dit plan bij de voormalige VAT 
de problematiek van de verplaatsing van de Verkeersakademie van Tilburg naar Breda weer 
boven. Dit compliceerde de mogelijk gedeeltelijke verplaatsing van de technische opleidingen 
naar Delft. Ook speelde nog het verkeerd gebruik door het College van Bestuur van de finan-
ciën van de voormalige VAT een negatieve rol. Het geld was namelijk besteed aan de aanschaf 
van meubilair bij de nieuwbouw en om de groei van de economische opleidingen te betalen 
(Proper, 2013).
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Briefwisseling met het departement
Gedurende het hele fusieproject volgde een uitvoerige briefwisseling met het departement 
en met de Vangnetcommissie in het kader van geldelijke bijdragen en uitwisseling van oplei-
dingen. Ook voorzitters van andere hogescholen ventileerden hun mening over de verande-
ringen in het opleidingsaanbod. In een brief van 20 december 1999, aan de voorzitter van het 
College van Bestuur van de NHTV, verklaarde secretaris-generaal Holthuis namens de minister 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen het onderstaande:

Onderwerp: implementatie fusietraject, kenmerk HBO/AS/1999/51925 (blad 4 en 5) 
“Maatregelen fusie. Maatregelenpakket ter ondersteuning van de fusie van de NHTV en de 
Ichthus Hogeschool. 
B.….geen titel om de NHTV nieuwe financiële steun te verlenen;  
D. enkele flankerende maatregelen:

1. aflossing van de renteloze, achtergestelde lening van fl 1.000.000,00 geschiedt in plaats 
van in het jaar 2002 op een nader met u overeen te komen termijn;

2. verlenging tot en met het bekostigingsjaar 2003 van de versnelde uitbetaling van de Rijks-
bijdrage;

3. de besluitvorming over de voorgestelde realisering van nieuwe vestigingen voor de 
opleiding htro in Rotterdam en Den Haag moet plaatsvinden conform de artikel 7.17-pro-
cedure van de WHW. Voor de beoogde overige voorzieningen in de regio Amsterdam en in 
Leeuwarden geldt dat de gefuseerde hogeschool een samenwerkingsverband sluit met de 
hogescholen die deze voorzieningen feitelijk realiseren;

4. de besluitvorming over de realisering van de voorgestelde nieuwe vestiging te Delft voor 
de huidige opleidingen techniek van de NHTV moet eveneens plaatsvinden conform de 
artikel 7.17-procedure van de WHW. Bijkomende voorwaarde is dat de instellingsfusie met 
de Hogeschool Delft doorgang vindt;

5. met inachtneming van de meergenoemde bestuurlijke afspraken met de HBO-raad zullen 
NHTV, Ichthus en Delft gezamenlijk tevens als onderdeel van hun totaalpakket aan voor-
stellen voor het CROHO 2001-2002 de oorspronkelijke ‘beschermde’ status van de oplei-
ding htro na een overgangsperiode van maximaal vier jaar na vaststelling van HOOP 2000 
afbouwen. Daarbij geldt in beginsel voor deze periode een instroomfixus van het totaal 
van de ‘uitschenkpunten’ htro van de gefuseerde hogeschool, c.q. het samenwerkingsver-
band”.

 
De exclusieve status van de opleiding Kort-HBO was voorlopig gewaarborgd, maar besluit-
vorming naar aanleiding van het HOOP-2000 kon leiden tot afbouw van deze opleiding. In 
een brief van 17 februari 2000 merkt de medezeggenschapsraad van NHTV aan de Directie 
HBO van het departement op, dat het financiële arrangement de enige toezegging is die het 
ministerie mogelijk gestand zou kunnen doen. Wel wordt de koppeling van deze toezegging 
aan de fusie met Ichthus betwist. De MR heeft hierin later gelijk gekregen, omdat na het niet 
doorgaan van de fusie de termijn van het arrangement werd verlengd. Verder merkte de MR in 
zijn brief terecht de betrekkelijkheid op van de ‘beschermde’ status. In de brief wordt gesteld: 
“Zolang de NHTV de enige HTRO-aanbieder in Nederland is, wordt de instroomfixus van 375 
studenten door de Minister geïnterpreteerd als landelijk werkende fixus”.
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Het zou te ver voeren om alle aspecten met betrekking tot het fusietraject met de Ichthus 
Hogeschool hier aan de orde te stellen. Uiteindelijk moest tot twee keer toe de gang gemaakt 
worden naar de geschillencommissie. Hier wordt volstaan met de twee uitspraken van de 
Commissie Geschillen Medezeggenschap.

Uitspraken van de Geschillencommissie
Op 23 december 1999 ontvingen het College van Bestuur en de medezeggenschapsraad per 
fax de uitspraak van de Commissie. Op 21 december 1999 was de zitting van de Commissie 
geweest, gelet op de beoogde fusiedatum van 1 januari 2000. Op 25 januari 2000 vond de uit-
spraak van de Commissie geschillen medezeggenschap plaats betreffende het voorgenomen 
besluit van het instellingsbestuur d.d. 17-09-1999 tot fusie per 01-01-2000 van de NHTV met 
de Ichthus Hogeschool. Dit besluit luidde:

3. Overwegingen van de commissie/het geschil
“Alles overziende is de Commissie van oordeel dat het voorgenomen besluit dat op 17-09-
1999 aan de MR is voorgelegd om hierboven genoemde redenen onvolledig is en dat het 
instellingsbestuur onvoldoende informatie heeft verstrekt waardoor geen reële inhoud aan 
medezeggenschap is gegeven. Het gegeven dat na 01-11-1999 nog nadere stukken aan de 
MR zijn overlegd en nadere informatie is verstrekt doet hieraan niet af. Immers, na 01-11-1999 
is niet een nieuw voorgenomen besluit met inachtneming van de termijn van zes weken aan 
de MR voorgelegd”.

Tenslotte overweegt de Commissie dat de door het instellingsbestuur aangevoerde redenen 
niet van dien aard zijn dat met het voorbijgaan van reële medezeggenschap een dermate 
ingrijpend besluit kan worden genomen.

De Commissie concludeert dan ook dat het voorgenomen fusiebesluit de hier aan te leggen 
toets niet kan doorstaan“ (p. 4).

Op 6 januari 2000 werd de voorzitter van het College van Bestuur ontboden bij de toenmalige 
voorzitter van de Raad van Toezicht in zijn huis te Delft. Hem werd medegedeeld dat de fusie 
zonder meer moest doorgaan en dat daarvoor met inzet van alle middelen moest worden 
gezorgd. Dit manifesteerde zich door binnen korte tijd een tweede gang naar de Geschillen-
commissie te maken.

Zo kwam het dat in de namiddag van 25 februari 2000 de twee partijen per fax de tweede 
uitspraak ontvingen van de Commissie binnen ongeveer twee maanden. Op 25 februari 2000 
in de ochtend vond in Utrecht onder grote belangstelling van het personeel van NHTV de 
zitting van de Commissie plaats. Dit moest op korte termijn geschieden, omdat de fusiedatum 
nu vastgesteld was op 28 februari 2000. Op 30 maart 2000 kwam de Commissie geschillen 
medezeggenschap betreffende het voorgenomen besluit van het instellingsbestuur inzake 
fusie voor de NHTV met de Stichting Hoger Onderwijs Nederland met de volledige uitspraak 
op papier.

Het geschil
“Gelet op het voorgaande is de Commissie van oordeel dat er geen dringende redenen waren 
die het instellingsbestuur noopten om zo kort na de behandeling van het geschil met betrek-
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king tot het eerste fusiebesluit en zonder reëel overleg daarover, een hernieuwd fusiebesluit 
per uiterlijk 28 februari 2000, aan de MR voor te leggen.

De Commissie beveelt het instellingsbestuur aan om een onafhankelijke deskundige opdracht 
te geven rapport uit te brengen over de financiële situatie van de NHTV op zowel de korte als 
de lange termijn. Tevens beveelt de Commissie beide partijen aan om reëel overleg te voeren 
over de toekomst van de NHTV, waarbij ruimte is voor elkaars standpunten en waarbij de 
mogelijkheid van fusie dan wel samenwerkingsverbanden met andere hogescholen wordt 
meegenomen”.

Met deze laatste uitspraak was definitief een eind gekomen aan de fusiebesprekingen met de 
Ichthus Hogeschool/Hogeschool Delft. In de vergadering van 9 maart 2000 keurde de Raad 
van Toezicht het besluit van het College van Bestuur goed om het instemmingsverzoek voor 
de fusie met de Ichthus Hogeschool/Hogeschool Delft bij de medezeggenschapsraad in te 
trekken (brief vz-CvB, 14 maart 2000). De toenmalige voorzitter van de Raad van Toezicht legde 
zijn functie direct neer en de vicevoorzitter volgde hem op.

Interne gevolgen
Het tijdvak van september 1999 tot en met februari 2000 kan worden getypeerd als een 
crisisperiode. Ook al bleven vele persoonlijke verhoudingen goed, toch waren er heel dui-
delijk zakelijke verschillen van inzicht en was het onvermijdelijk dat dit ook een wissel trok 
op personen. Sommige personeelsleden waren een voorstander van de fusie, maar andere 
waren apert tegen. Het gevolg was een wisseling in de bezetting van het voorzitterschap van 
de medezeggenschapsraad. Uiteindelijk was dit traject ook de reden dat de directeur van de 
technische faculteit zijn functie neerlegde. Deze directeur was voorstander van de fusie, omdat 
dit de mogelijkheid bood de opleidingen Verkeerskunde en Planologie in Delft aan te bieden 
en daardoor de concurrentie voor te zijn (Proper, 2009). Bovendien was in de gesprekken 
met Ichthus ook vertrouwelijk door J. M. M. Elbers de mogelijke fusie met de RK HTS Rijswijk 
genoemd. Hierdoor zouden er voor de technische opleidingen in een grotere hogeschool, 
betere kansen ontstaan. De belangen van de vroegere VAT waren door de zeer sterke groei van 
de economische opleidingen teruggedrongen. Proper (2009) was van mening dat deze fusie 
(Ichthus-NHTV-Delft-Rijswijk) uitgelezen kansen bood om te komen tot een gelijkwaardigere 
en perspectiefvollere toekomst voor de technische opleidingen.

Tussenbalans
Anno 2014 kan worden vastgesteld, dat de tijdsdruk om te komen tot fusie, ingegeven door 
de slechte financiële positie en het onderwijsbeleid van Paars II, toch minder groot was dan 
toen verondersteld. Door die vermeende druk vond niet altijd voldoende informatie plaats 
naar personeel en studenten. De MR werd soms gebrekkig en niet altijd tijdig van de vereiste 
stukken voorzien. Veel meer uitleg over de achtergronden en de noodzaak was verstandig 
geweest. De criteria voor een uit te kiezen partner hadden veel duidelijker moeten worden 
uitgelegd. Meer tijd had moeten worden genomen om eerst de geldmiddelen in huis op orde 
te brengen. Wat het proces definitief negatief deed keren, was een voorlichtingsbijeenkomst 
begin februari 2000 van de Raad van Toezicht voor het personeel. De voorzitter daarvan klei-
neerde de MR en sprak uit dat de Raad van Toezicht wel wist wat goed was voor het instituut. 
De vicevoorzitter van de Raad probeerde de zaak toen nog te redden, maar schaamde zich 
achteraf voor de bijeenkomst. Bij de faculteit Verkeer Planologie en Logistiek kwamen opnieuw 
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sentimenten naar boven van de fusie tussen het NWIT en de VAT. De verplaatsing van Tilburg 
naar Breda is nooit verwerkt, zeker toen geldmiddelen van het VAT werden aangesproken voor 
de nieuwbouw en de onbalans in studentenaantallen steeds groter werd. Dat mogelijk hun 
opleidingen werden aangeboden in Delft was mede door de langere reistijd en daaraan ver-
bonden kosten voor het betrokken personeel onacceptabel. Binnen de economische faculteit 
speelden individuele negatieve ervaringen met Ichthus. De MR speelde het spel met verve 
en beschikte over veel juridische kennis. Zo werd terecht gebruikgemaakt van de mogelijkhe-
den van de Wet openbaarheid van bestuur. Ook bij de zittingen van de Geschillencommissie 
getuigde de inbreng van de MR van deskundigheid en betrokkenheid. Buiten het formele 
circuit – ministerie en Vangnetcommissie – bemoeiden op de achtergrond tal van indirect 
betrokkenen zich met het proces, waarbij allerlei andere belangen een rol speelden. Allerlei 
informatie werd achter de schermen doorgespeeld. Het model om gebruikmakend van de 
beschikbare licenties opleidingen in meerdere plaatsen aan te gaan bieden, was toen nieuw 
en werd als zeer bedreigend ervaren. Dit zorgde ervoor dat er allerlei externe tegenkrachten 
werden gemobiliseerd. Er ontstond polemiek in de Brabantse kranten en de Tv-camera’s van 
Omroep Brabant stonden zelfs naast de deur van de kamer van de voorzitter toen tientallen 
studenten in een lange colonne langskwamen met oproepen om niet te fuseren. Typerend 
voor NHTV was ook dat daarna werd overgegaan tot de orde van de dag. De verdere aanpak 
van de financiën en de strategische herpositionering van de hogeschool door het beleid van 
Paars II vroegen alle aandacht.

5.4 HET AFSTOTEN VAN HET DIENSTENCENTRUM DTV-
CONSULTANTS

Inleiding
Het gezond maken van de financiën impliceerde ook het afstoten van de contractstichting. 
Hieronder wordt toegelicht waarom dit besluit door het bestuur onvermijdelijk was.

Periode 1998-2002
Gestart wordt met de verandering van de samenstelling in het bestuur van het Diensten-
centrum in januari 1999. Toen ging het bestuur bestaan uit de voorzitter van het College van 
Bestuur en uit drie representanten van het werkveld van DTV Consultants (Jaarverslag, 1999, p. 
10).

Deze samenstelling was voor het aantreden van de nieuwe voorzitter geregeld. Hierdoor 
ontstond uit governance oogpunt een vreemde situatie. Deze nevenstichting, waarvan 
consolidatie in de balans van NHTV moest geschieden en waarvan alle verantwoordelijkheden 
en risico’s bij het bestuur van NHTV lagen, kende dus maar een heel beperkt uit de moederor-
ganisatie voortkomend bestuur. Dit leidde ertoe dat de banden met de opleidingen beperkt 
waren en er eigenlijk sprake was van een staat in de staat, die wel profiteerde van vriendelijk 
geformuleerde afspraken. Zo was bijvoorbeeld in 1991 besloten om de negatieve vermo-
genspositie van de Stichting DTV Consultants te saneren door middel van een achtergestelde 
renteloze lening van de Stichting NHTV van 650.000 gulden. Terugbetaling zou geschieden 
als de solvabiliteit van de Stichting DTV Consultants een minimumniveau van 20% had bereikt 
(Jaarrekening, 1999, p. 15). Door het bestuur van NHTV werd in 2001 vastgesteld dat de ma-
teriële en immateriële meerwaarde voor de hogeschool te gering was en het (bedrijf )risico te 
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groot. Op 18 december 2001 werd besloten DTV door een management buy out te verkopen. 
De overnamedatum werd bepaald op 1 januari 2001.

Over november/december 2001 en over 2002 werd nog een compensatievergoeding toege-
kend voor de extra huurlasten. Inwoning bij de hogeschool was beëindigd en huisvesting was 
gevonden in een kantoorpand in Breda. Hier golden marktconforme huurprijzen. De reste-
rende schuld van de renteloze lening aan NHTV werd door de koper overgenomen en in zijn 
geheel afgelost (Overeenkomst tot verkoop en overdracht van de activa passiva en activitei-
ten van Stichting DTV Consultants, 1 februari 2002). Hiermede was de laatste nevenstichting 
opgeheven. Achteraf precies op tijd, want de stichting viel nu buiten de tijdsperiode van het 
onderzoek van de Commissie Schutte.

Het overheidsbeleid had door de WHBO ‘nieuwe taken’, zoals het verzorgen van contracton-
derwijs en -onderzoek en maatschappelijke dienstverlening bij hogescholen juist mogelijk 
gemaakt. Om de instellingen hiertoe te stimuleren, werden vanaf 1987 via het budget Stimule-
ring Contractactiviteiten tijdelijk gelden toegekend voor concrete projecten en middelen. Voor 
NHTV waren de bedragen in duizenden guldens:

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

85 185 185 675 535 919 934 0

 (Hoger Onderwijs in Cijfers, 1995, Min van OCenW, 2e druk, sept 1996, tabel 162).

Tussenbalans
Deze contractstichtingen kwamen tot stand in een periode dat de scholen met betrekking tot 
alle governance aspecten hiermede nog niet vertrouwd waren. Het gevolg was dat publieke 
en private geldstromen door elkaar gingen lopen en opdrachten voor derden werden uitge-
voerd op basis van klantvriendelijke constructies. Een groot probleem was de wijze waarop het 
personeel in dienst moest worden genomen. Onderwijsorganisaties waren er helemaal niet 
op ingericht om ad hoc en op tijdelijke basis docenten opdrachten voor derden te laten ver-
richten. Hoe moest de salariëring geschieden en de aanstelling worden geregeld. Oneigenlijke 
tarieven werden gehanteerd voor de verhuur van lokaliteiten en materialen voor contractacti-
viteiten werden ook wel uit de reguliere middelen betaald. Belangrijk was ook dat het bestuur 
en de directies onvoldoende ervaring hadden met het verrichten van marktactiviteiten; een 
commerciële instelling ontbrak.

In het begin waren de vooruitzichten bij NHTV niet ongunstig. Hierdoor werd een apparaat 
in het leven geroepen dat vervolgens weer, soms weinig creatief, overeind moest worden ge-
houden. In het geval van NHTV moest een renteloze lening worden verstrekt om faillissement 
te voorkomen. De afstand tot de opleidingen werd te groot en de betrokkenheid verminderde. 
Er was een soort staat in de staat ontstaan en de materiële en immateriële meerwaarden voor 
de opleidingen waren te gering. Iedere academie moet zelf contractactiviteiten – natuurlijk 
binnen de governanceregels – kunnen uitvoeren. Daar zijn de contacten met het bedrijfsleven 
en is ook de kennis aanwezig. Dan heeft de opleiding direct belang bij de uitvoering van de 
werkzaamheden, is de directie belast met de organisatie daarvan en komt de meerwaarde 
direct de opleiding ten goede. Ook bij de historie van de contractstichting(en) valt een heel 
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proces van laveren door het college vast te stellen. Toen contractactiviteiten door gewijzigd 
overheidsbeleid mogelijk werden gemaakt, heeft het bestuur van de school moeten laveren 
om de klippen heen van het wettelijk kader. Toen later de opbrengsten tegenvielen en ‘zwaar 
weer’ ontstond, heeft het college eerst nog geprobeerd het leven van DTV te verlengen. Uit-
eindelijk was dat onmogelijk, omdat het financiële en immateriële gewin voor de hogeschool 
te gering waren.
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NHTV EN DE RECHTSVOORGANGERS, FASE IV
Fase Iv: hoe heeFt nhtv de MarktwerkIng overLeeFd?

Periode: 1998/2001 - 2008

6.1 HET RELEVANTE ONDERWIJSBELEID
Inleiding
In deze periode regeerde het kabinet Kok II (augustus 1998 - juli 2002) met VVD - minister 
Hermans als portefeuillehouder voor het hoger onderwijs. Vlak na zijn aantreden mochten 
alle voorzitters van de Colleges van Bestuur met hem kennismaken in het gebouw van het 
Centrum Arbeidsverhoudingen aan het Lange Voorhout in Den Haag. Na dit Tweede Paarse 
kabinet volgde een periode van de eerste drie kabinetten Balkenende (juli 2002 – februari 
2007), waarbij het hoger onderwijs onder een liberale staatssecretaris viel, respectievelijk Nijs, 
Rutte en korte tijd Bruins.

De HBO-fraude
De periode van Hermans wordt vooral geassocieerd met de HBO-fraude. Door meerdere 
onderwijsinstellingen waren studenten ingeschreven, voor wie ten onrechte bekostiging werd 
verkregen. Er werd volledige bekostiging genoten terwijl de studenten slechts delen van het 
programma volgden, of eigenlijk helemaal niet voor vergoeding in aanmerking behoorden te 
komen. Het collegegeld werd in sommige gevallen door de instellingen zelf betaald. Dit was 
lonend, omdat hierdoor wel de volledige rijksbijdrage werd verkregen. De minister stelde eerst 
een procedure in, die nog het beste te typeren valt als het doen van een beroep op het ‘zelf-
reinigend vermogen’ van de instellingen. In 2003 werd de Commissie Schutte - Vervolgonder-
zoek Rekenschap - ingesteld die in hun eindrapport (en) ‘Eerlijk Delen’ (I en II) een fraude had 
vastgesteld van een kleine 100 miljoen euro. Een organisatie werd opgetuigd (kosten ruim 10 
miljoen euro) onder begeleiding van het bureau ’Berenschot’. Ieder College van Bestuur moest 
in Utrecht uiteindelijk bij de commissie verantwoording komen afleggen en vragen beant-
woorden. Voor NHTV pakte dit overleg goed uit. Zo werd door onze controller geadstrueerd, 
dat sommige conclusies van de commissie niet juist waren. Uiteindelijk ontving NHTV een 
beschikking om 342.687 euro terug te betalen aan het rijk (Jaarverslag, 2004). Alle voorzitters 
van de Colleges van Bestuur moesten voor de besprekingen in Utrecht eerst bijeenkomen in 
een Haags hotel, waar het rapport werd uitgedeeld. Zo konden de bestuurders op hetzelfde 
moment van het rapport kennisnemen. In het begin leek het erop, dat het geld herverdeeld 
zou worden tussen de instellingen. Dat is nooit gebeurd en de teruggevorderde gelden vloei-
den terug naar de algemene middelen (brief staatssecretaris OCenW, 16 april 2004).

Het beleid van Hermans
Hermans was een groot voorstander van marktwerking en van concurrentie tussen de hoge-
scholen. Het exclusieve alleenrecht van een hogeschool voor een bepaalde opleiding moest 
worden beëindigd. Bestuurders moesten gezien worden als kennisondernemers die durf en 
initiatief toonden. In 2000 hield de minister de openingstoespraak op de Hogeschool Zeeland. 
Volgens de bewindsman moesten de hogescholen meer ruimte krijgen om zich te profile-
ren, zodat de studenten konden kiezen. Er moet meer autonomie voor de scholen komen bij 
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het oplossen van eigen problemen. De minister besloot zijn toespraak in Vlissingen met de 
woorden van Francis Bacon (Brits filosoof, 1561-1626): “Dat u op uw ontdekkingsreis door onze 
veeleisende kennissamenleving door de zeeën het land kunt blijven zien” (tekst dienst com-
municatie HZ). J. M. M. Elbers (2013) memoreert dat Hermans de fusie van de vier HBO-scholen 
in de Randstad tot de Hogeschool Inholland fantastisch vond, een voorbeeld van onder-
wijsondernemerschap, van een bedrijfsmatige aanpak met ook hart voor het onderwijs. Ook 
Tuytel (2013) stelt dat Hermans van mening was, dat scholen zelf hun gang moesten gaan en 
dat er marktwerking moest ontstaan. Een voorbeeld hierbij is de technische sector, die in de 
zuidelijke Randstad geen groei vertoonde. Toch moest ook in Delft met technisch onderwijs 
worden begonnen. De visie was dat meer onderwijs ook meer vraag zou oproepen. De Advies 
Commissie Onderwijsaanbod (ACO) werd uiteindelijk opgeheven en het starten van nieuwe 
opleidingen moest in het onderlinge krachtenveld van de hogescholen plaatsvinden (Samen-
vatting Eindrapport, 2003). De onderwijsprogrammering met zelfregie uit het HOOP 2000 
impliceerde dat de hogescholen voorstellen voor nieuwe opleidingen centraal gingen melden 
en hierover onderling afstemmend overleg voerden. Een door de HBO-Raad ingestelde arbitra-
gecommissie kwam bij het uitblijven van overeenstemming tot een niet-bindende uitspraak. 
De taak van de ACO werd wel eerst nog teruggebracht en kreeg nu de opdracht het doelma-
tigheidsbegrip in de beoordeling toe te spitsen op de criteria kwaliteit en transparantie. Grote 
waarde moest worden toegekend aan de uitkomsten van de zelfregie.

In opdracht van de ministeries van OCenW en LNV en de HBO-Raad werd een evaluatie uitge-
voerd over verschillende facetten betreffende het planningsarrangement tijdens de CROHO-
procedures 2001-2003. De algemene conclusie was dat dit arrangement als overgangsmodel 
goed functioneerde, maar dat onder andere door de oprichting van een Nationaal Accredita-
tieorgaan een definitievere procedure ontwikkeld zou moeten worden.

Tussenbalans
Omdat het beleid op het gebied van marktwerking onvoldoende was uitgekristalliseerd, 
ontstond er een ‘semipubliek schemergebied’. Interessant in dit kader is de fusie in 2003 van de 
Hogeschool Inholland met Nyenrode, die er op dat moment slecht voor stond. J. M. M. Elbers 
(2013) merkt op, dat de relatie met deze particuliere universiteit paste bij het hoger onderwijs-
model van zijn hogeschool en dat daardoor het hele spectrum werd bediend. Dit traject was 
door de wetgeving niet verboden. Inholland stelde als het ware tien miljoen Euro beschikbaar 
in ruil voor kennis en kunde van Nyenrode ten einde de lectoraten bij Inholland versneld te 
kunnen opbouwen. De pas benoemde staatssecretaris Rutte moest dit dossier in de Tweede 
Kamer verdedigen. De Tweede Kamer stemde er uiteindelijk mee in (J.M.M. Elbers, 2013). In 
1999/2000 werd door Inholland bekeken of er onderwijsmogelijkheden waren in Paramaribo. 
Er kwam een constructie, waarbij vanuit de particuliere afdeling van Inholland – Inholland 
Select Studies – met Nederlandse accreditatie en licentie, in Suriname Nederlands onderwijs 
kon worden aangeboden. Het was een private activiteit door de NVAO werd de kwaliteitstoets 
uitgevoerd. Tot slot worden hier genoemd de vier buitenlandse vestigingen van Stenden 
Hogeschool. Deze zijn Stenden University Bali, Stenden University Qatar, Stenden South Africa 
en Stenden Rangsit University Thailand (Website Stenden Hogeschool, 1 juli 2013).

Afgevraagd kan worden, of de hierboven genoemde initiatieven, weliswaar mogelijk gemaakt 
en indirect ook aangemoedigd door de wetgever, daadwerkelijk de bedoeling waren van de 
gewijzigde wisselwerking.
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Keur aan Kwaliteit
In 2000 is de nota ‘Keur aan kwaliteit’ (OCenW, 14 juli 2000) actueel. De minister beschrijft hierin 
de hoofdlijnen van het beoogde nieuwe stelsel van accreditaties (p. 10). De zelfregie van de 
hogescholen bij het starten van een nieuwe opleiding wordt verruimd door het afschaffen van 
de macrodoelmatigheidstoets en het opheffen van de ACO (Historie NVAO). Door de Bologna-
verklaring was het gewenst om opleidingen in Europa beter met elkaar te vergelijken. Alle 
opleidingen moeten voldoen aan bepaalde gemeenschappelijke maatstaven van kwaliteit. 
Daarom werd eind 2002 de Nederlandse Accreditatieorganisatie (NAO) opgericht. Door het 
tekenen van een verdrag tussen Nederland en Vlaanderen kwam er later een gemeenschappe-
lijke accreditatieorganisatie. De NAO heette nu voortaan de Nederlands-Vlaamse Accreditatie-
organisatie in oprichting (NVAO i.o.). Op 1 februari 2005 verdween de toevoeging ‘in oprichting’ 
achter de naam. Door het accreditatiestelsel kwam er een einde aan het visitatiestelsel dat de 
HBO-Raad organiseerde. In dit stelsel werden dezelfde opleidingen, bijvoorbeeld de opleiding 
pedagogiek, bij alle aanbiedende hogescholen in een gelijke cyclus en binnen een bepaald 
tijdsbestek gevisiteerd. Bovendien werd dat uitgevoerd door hetzelfde panel, dat niet was 
samengesteld door een commercieel bureau (Visiterende en Beoordelende Instantie, VBI). 
Hierdoor ontstond een beter totaalbeeld en was het veel beter mogelijk om tot een onderling 
vergelijk te komen.

De Stichting Kennis Ontwikkeling (SKO)
Vanaf 2001 wordt het mogelijk na een externe toetsingsprocedure lectoren te benoemen in 
het HBO. Hiervoor worden via de Stichting Kennis Ontwikkeling (SKO) aanvullende middelen 
ter beschikking gesteld. Onder leiding van de lector werd samen met een kenniskring, een 
beperkt aantal docenten die een halve tot een hele dag per week vrijgesteld werden van 
les geven, praktijkgericht onderzoek verricht. De doelstelling om lectoren te benoemen was 
uitstekend, maar de invoering hiervan vond gehaast plaats. Bij de bestuurders van de hoge-
scholen was nauwelijks ervaring aanwezig met de wijze waarop een en ander moest worden 
ingericht. De eisen aan de te benoemen lector waren slechts globaal. Dit gold ook voor de 
samenstelling van de kenniskring. Een belangrijk criterium was de aanstelling van de lector 
in schaal 15. In hoofdstuk 7 wordt hierbij uitvoerig stilgestaan. In 2007 nam de HBO-raad het 
Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) 2009-2015 aan (HBO-Raad, 2007). Iedere 
instelling moest een eigen kwaliteitszorgsysteem voor onderzoek hebben. De ingestelde 
commissie VKO (Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek) komt minimaal eens in de zes 
jaren het systeem valideren. Op basis van evaluerende activiteiten komt de VKO tot analyses 
en aanbevelingen voor verdere verbetering van het kwaliteitszorgsysteem (VKO, wat doet de 
VKO?, site 26 november 2013).

Het Bachelor-Master (BaMa)-stelsel
In het studiejaar 2002-2003 werd in het kader van de Verklaring van Bologna (1999) het BaMa-
stelsel ingevoerd. Voor het HBO betekende dit de introductie van de bacheloropleidingen. De 
slechts sporadisch bestaande voortgezette opleidingen in het HBO konden masteropleidingen 
worden. Over het algemeen werden de overige masteropleidingen in het HBO niet bekostigd. 
Vele hogescholen voerden gelijktijdig binnen de bacheloropleiding de zogenaamde major/
minorstructuur in. Interessant is de discussie in de Algemene Vergadering van de HBO-Raad uit 
die tijd, waarbij sommige bestuurders van mening waren dat de minor verwantschap moest 
hebben met de major en andere vonden dat een minor pianospelen moest kunnen binnen de 
major werktuigbouwkunde. Ook hier valt vast te stellen dat de invoering niet doordacht heeft 
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plaatsgevonden. Er was geen eenduidige opvatting wat nu precies een ‘minor’ impliceerde en 
hoe deze binnen de opleiding te positioneren. Was het een keuzevak, een module van een 
andere opleiding of zelfs van een andere hogeschool?

J. M. M. Elbers (2013) stelt hierover binnen Hogeschool Inholland het volgende: “Er ontstonden 
wel 200 minors, die zorgden voor veel overleg en bureaucratie. Docenten die het moesten 
geven en geen eigenaarschap hadden, voelden zich er niet bij betrokken. De administratie 
dienaangaande per student, per locatie en per opleiding was niet bij te houden. Docenten 
kregen de mogelijkheid in hun eigen minor hobby’s uit te leven”.

Een gevolg van de major/minorstructuur was de wens van studenten om een minor bij een 
andere hogeschool te volgen. Dit leverde logistieke problemen en in het begin onduidelijke 
verrekensystemen op. Overigens werd de verplichting om voor een dergelijke minorstudie aan 
een andere hogeschool een vergoeding te betalen door sommige hogescholen betwist. In 
een enkel geval moest de student dit zelf betalen.

Van Kalmthout (2013) is genuanceerder in zijn oordeel. Het minorsysteem heeft als voordeel 
dat actualisering van de inhoud en het vertalen van ontwikkelingen in het werkveld naar de 
opleiding veel sneller en eenvoudiger kunnen plaatsvinden. Een bestaande opleiding kan op 
onderdelen worden aangepast en het is onnodig om een nieuwe opleiding te ontwikkelen en 
aan te vragen. Bij onvoldoende belangstelling van studenten kan de minor zonder al te veel 
bedrijfseconomische en inhoudelijke schade worden beëindigd.

Uit het bovenstaande blijkt dat er geen consistent beeld is en dat binnen de hogescholen 
verschillende mogelijkheden worden geboden. Dat er voor de student een keuzemogelijkheid 
kwam en dat de minor snel kon worden ontwikkeld en geactualiseerd, was in ieder geval een 
positieve ontwikkeling.

Het European Credit Transfer System
Ook werd een nieuw Europees studiepuntensysteem ingevoerd: het European Credit (EC) 
Transfer System. Elk studiejaar telde in plaats van 42 studiepunten nu 60 EC’s, zodat de 
bacheloropleidingen in het HBO 240 EC’s gingen tellen en de korte opleidingen 120 EC’s. 
Studenten kunnen EC’s ook naar buitenlandse instellingen meenemen, daar ook EC’s behalen 
die in ons land meetellen.

De voorziene doorstroom van de HBO-bachelor naar een WO-master kent allerlei problemen. 
Allerlei aanvullende pre-mastertrajecten moeten of nog in de bachelorfase of in een soort tus-
senfase worden gevolgd. De verscheidenheid aan eisen dienaangaande bij de verschillende 
studies en tussen de universiteiten in binnen- en buitenland is behoorlijk groot.

Opleiding Kort-HBO
Door het gestelde in de Wet op het Hoger Beroepsonderwijs (artikel 29.2 ten hoogste vier 
jaar) was het mogelijk om korte opleidingen aan te bieden die met een officieel HBO-diploma 
werden afgesloten. De wijziging van artikel 7.4 van de Wet op het Hoger onderwijs en We-
tenschappelijk onderzoek - naar aanleiding van het voornemen in het HOOP 1996 om voor 
het HBO een normatieve studielast 168 studiepunten (is gelijk aan 240 EC’s) te eisen - maakte 
het niet meer mogelijk om nieuwe korte opleidingen te starten. De op 31 augustus 1998 aan 
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een instelling verbonden korte opleidingen mochten vooralsnog blijven bestaan (overgangs-
recht). Voor bekostigde hogescholen gold voor de Croho-procedures 1998-1999 en 1999-2000 
een moratorium voor de korte opleidingen dat was vastgelegd in het HOOP 1998. Voor het 
aangewezen HBO heeft OCenW in het HOOP 1998 ook gepleit voor een moratorium. Som-
mige aangewezen hogescholen zijn nog enige tijd doorgegaan met het registreren van korte 
opleidingen in het Croho. Het ministerie van OCenW had geen instrumentarium om dit te 
verhinderen. Het departement heeft ook nog geprobeerd de inspectie in te zetten door een 
niveautoets uit te voeren, maar dat is uiteindelijk niet gebeurd. In 2001 hebben de bureaus 
Smets+Hover+ en CINOP op verzoek van OCenW een verkennend onderzoek gedaan naar 
de overgangsrechtelijke positie van de Kort-HBO opleidingen. Deze studie ging vooraf aan de 
besluitvorming over de toekomstige positie van Kort-HBO. De context voor dit onderzoek was, 
naast de wijziging van de WHW en de invoering van het accreditatiesysteem, het principe-
besluit van de betrokken Europese staten om te komen tot een meer transparant geheel 
van hoger onderwijsvoorzieningen in internationaal perspectief (de Bolognaverklaring over 
de invoering van de bachelor-masterstructuur). Het bestaande sterk gevarieerde Kort-HBO 
paste niet zonder meer in die BaMa-structuur. Het onderzoek van Smets+Hover+ formuleerde 
als conclusie, dat Kort-HBO een hele grote verscheidenheid kende en niet over de hele linie 
maatschappelijk relevant was. Het zou voor het ministerie van OCenW geen consequenties 
hebben wanneer Kort-HBO werd opgeheven. Hover (2013) plaatst de opheffing van Kort-HBO 
in het streven van de overheid naar uniformiteit en stratificatie. Er werden drie mogelijkheden 
aangereikt voor het vervolg van de opleidingen Kort-HBO:

1. Het niet meer aanbieden van deze opleidingen;
2. Het inbouwen van de tweejarige in bestaande vierjarige trajecten en
3. Het verlengen van de opleiding tot vier jaar.
 
Enkele jaren later op 5 april 2004 verzocht de Kamerbrede aangenomen motie van het D66 
Tweede Kamerlid Lambrechts, de regering de mogelijkheid te onderzoeken van de invoering 
van korte programma’s in het HBO. Dit was mede naar aanleiding van een krachtige lobby van 
MKB-Nederland. Minister Hermans is verantwoordelijk geweest voor het stopzetten van de op-
leiding Kort-HBO en heeft later als voorzitter van het MKB-Nederland bijgedragen tot invoering 
van Kort-HBO in een andere uitvoering, namelijk de Associate degree (Ad).

Het was staatssecretaris Rutte, die besloten heeft te onderzoeken op welke manier de 
invoering van korte programma’s in het HBO kon plaatsvinden. Voorafgaand aan de besluit-
vorming over de start van zulke programma’s in het studiejaar 2006-2007 hebben de bureaus 
Smets+Hover+ en CINOP in januari 2005 het advies ‘Kort en goed?’ uitgebracht. Met ingang 
van het studiejaar 2006-2007 is begonnen met pilots met het Ad-programma. Uitdrukke-
lijk geen experimenten, maar pilots om te onderzoeken hoe de Ad het beste gestalte kon 
krijgen. De Ad betreft niveau 5-opleidingen tussen MBO-4 en de HBO-bachelor in. Het zou 
vooral werkenden meer kansen moeten bieden om zich te scholen en de invoering moest de 
doorstroom van het MBO-4 naar het HBO vergroten. Hover (2013) wijst erop dat het Bologna-
akkoord noodzaakte, dat veel meer studenten zich in het hoger onderwijs inschreven. Het 
eenvoudigste zou zijn geweest om, zoals in internationaal verband usance was, het MBO-
niveau 4 tot de tertiaire cyclus te rekenen. Dan was in één keer ook de doelstelling door de 
minister behaald. Het alternatief was te komen met een Ad-programma, dat wil zeggen een 
niveau 5- opleiding”.
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Het vervolg over deze opleidingen wordt besproken in hoofdstuk 7.1.

Macrodoelmatigheid
Onder Hermans gaf de VSNU aan dat de Advies Commissie Onderwijsaanbod niet adequaat 
was. In de eindevaluatie van deze commissie werd gesteld dat de afschaffing van dit orgaan 
aan de orde was. Het standpunt van de minister was dat de doelmatigheidsbeoordeling 
ondergebracht kon worden bij de accreditatie. De Kamer ging akkoord met het afschaffen van 
de ACO, maar de bevoegdheid van de minister ten aanzien van dit onderwerp moest worden 
gehandhaafd. Apart vermeld moet worden dat de ACO ook over wijziging van de hoofdlij-
nen van de onderwijs- en examenregeling (de OER) aan de instellingen diende te adviseren. 
Er werd op voorstel van de HBO-Raad geëxperimenteerd met een vrijer systeem met meer 
planningsruimte voor het veld, waarbij de minister zijn bevoegdheid behield. Dit experiment 
ontspoorde echter. Al in een eerder hoofdstuk is aan de orde gekomen, dat de HBO-Raad 
een arbitragecommissie had ingesteld met Amsterdam als zetel, onder leiding van Alting van 
Geusau om alle geschillen te beslechten. Deze arbitrage leidde niet tot uitspraken met een 
bindende werking. De minister ervoer deze nieuwe werkwijze als een grote teleurstelling en 
bepleitte het instellen van een moratorium. De Tweede Kamer had al geen vertrouwen gehad 
in deze werkwijze. De Kamerleden waren van mening dat de hogescholen de vrijheid niet 
aan zouden kunnen. Bij het aantreden van Nijs werd het doelmatigheidsbeleid aangescherpt. 
Zij kwam met de ‘beleidsregel doelmatigheid’. Om een en ander uit te leggen hield ze een 
’roadshow’ om het veld te informeren. Zij verdedigde haar besluit met verve en liet duidelijk 
merken, dat zij wist wat goed was voor het HBO-veld. Vele instellingen waren zeer tegen deze 
maatregel, omdat dit hun autonomie teveel zou inperken. De beoordeling van alle aanvragen 
vond nu uitsluitend plaats door het ministerie van OCenW en voor het landbouwonderwijs 
door het toenmalige ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselkwaliteit. De WHW bood 
weliswaar de mogelijkheid om een commissie van deskundigen in te stellen die de minister 
adviseert, maar Nijs meende dat de ambtenaren over voldoende inhoudelijke deskundigheid 
moesten beschikken om de beoordeling zelf te doen. Overwogen is nog samen te werken 
met de doelmatigheidscommissie van Vlaanderen of de taak onder te brengen bij de On-
derwijsraad. Het vervolg met het instellen in 2009 van de Commissie Doelmatigheid Hoger 
Onderwijs wordt besproken in hoofdstuk 7.1.

Periode Rutte
Rutte is als opvolger van de tussentijds afgetreden Nijs van juni 2004 tot juli 2006 staatsse-
cretaris geweest. Hij stapte immers tijdens de kabinetsperiode over van het ministerie van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar het ministerie van OCenW, maar hij verliet ook voor 
de einddatum het kabinet. Hij werd weer lid van de Tweede Kamer om leiding te geven aan 
de VVD-fractie.

Op 8 juni 2005 was het persexemplaar beschikbaar van de Memorie van toelichting van de op-
volger van de WHW, de Wet op het Hoger Onderwijs en Onderzoek, afgekort WHOO.

Zijn opvolger, Plasterk, heeft het wetgevingstraject hiervan niet voortgezet (brief aan de 
Voorzitter van de Tweede Kamer, 10 april 2007). Immers in het Coalitieakkoord van Balkenende 
IV van 7 februari 2007 was in de ‘Onderwijsparagraaf’ onder punt 9 overeengekomen, dat “na 
overleg met het onderwijsveld op korte termijn één nieuw geïntegreerd wetsvoorstel voor 
bekostiging en besturing van hoger onderwijs en onderzoek” tot stand zou komen. Dit nieuwe 
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wetsvoorstel kwam er echter niet, maar gekozen werd voor wijzigingen in de bestaande WHW 
(‘Versterking Besturing’). De Onderwijsraad (Waardering voor hoger onderwijs, december 
2005b) vond een nieuwe wet niet nodig. Ook speelde een rol, dat de Eerste Kamer op 5 de-
cember 2006 een wetsvoorstel met wijzigingen in de WHW betreffende de versterking van de 
rechtspositie van de student (leerrechten) controversieel had verklaard (website Eerste Kamer, 
13 november 2014). Ook dit wetsvoorstel werd door Plasterk ingetrokken (Kamerstuk EK, 2006-
2007, 30 832, nr. E).

Daarom is tot op heden nog steeds de WHW van kracht is, maar deze heeft dankzij voort-
durende reparatiewetgeving allerlei wijzigingen en aanvullingen ondergaan, waardoor een 
rommelige lappendeken is ontstaan. Die reparaties zijn niet los te zien van politiek-maatschap-
pelijke trends (TH&MA-2014, nr.3, p. 59 - 60).

Het is relevant om aan een aantal aspecten uit de WHOO aandacht te besteden, omdat dit 
licht werpt op de opvattingen in die periode bij de overheid. In hoofdstuk 1.2 ervan komt de 
sturingsfilosofie aan de orde (onder het kopje: ‘Sturingsfilosofie: overheid minder centraal’). De 
besturingsfilosofie wordt in vergelijking met de WHW grondig bijgesteld. “De overheid richt 
zich primair op het functioneren van het stelsel en is niet verantwoordelijk voor individuele in-
stellingen. Haar verantwoordelijkheden richten zich op kwaliteit, toegankelijkheid en doelma-
tigheid van het stelsel. De overheid organiseert het speelveld waarop vragers en aanbieders 
elkaar treffen, stuurt minder rechtstreeks aan en is terughoudender in wat ze regelt. De relatie 
tussen overheid en instellingen is gebaseerd op vertrouwen (van ‘low trust’ naar ‘high trust’), en 
de overheid houdt sober en selectief toezicht” (Memorie van toelichting WHOO, 8 juni 2005, p. 
110). Vervolgd wordt onder het kopje ‘Instellingen als maatschappelijke ondernemingen’ met 
de volgende zinsnede:

“Als ‘maatschappelijke ondernemingen’ (zie hoofdstuk 6) worden instellingen aan de ene 
kant geacht zelfstandig in te spelen op de veranderende vraag van de studenten, vanuit de 
samenleving en vanuit de arbeidsmarkt. Aan de andere kant zijn het instellingen met een 
maatschappelijke opdracht, die in een bestuurlijke en financiële relatie tot de overheid staan”.

Kwikkers (2005, p. 335) stelt vast, “Dat in het hoger onderwijs de instellingen zich hebben 
ontwikkeld tot hybride maatschappelijke ondernemingen. Deze voeren enerzijds een (relatief 
stabiele) taak in naam van de overheid uit en anderzijds opereren zij op de markt“.

Inherent is, dat deze instellingen over een grote mate van autonomie beschikken om een 
eigen strategie te bepalen.

In hoofdstuk 6 ’Goed bestuur, verantwoording en toezicht’ in de WHOO wordt dit verder 
uitgewerkt. Op bladzijde 195 staat in een kader wat nieuw is in de WHOO ten opzichte van de 
WHW.

Samengevat zijn de belangrijkste vijf wijzigingen:



nhtv en de rechtsvoorgangers, Fase Iv 161

1. Toezicht wordt gescheiden van bestuur en de taken en bevoegdheden van de Raad van 
Toezicht zijn duidelijk afgebakend van die van het College van Bestuur;

2. Bijna alle voorschriften voor de interne bestuursstructuur vervallen;
3. De minister heeft een aanwijzingsbevoegdheid richting de instelling;
4. De rol van de overheid bij de arbeidsvoorwaarden vervalt vrijwel geheel. Er komt wel een 

bepaling op het gebied van topinkomens;
5. Wettelijke voorschriften voor het instellingsplan van de instellingen, het HOOP en de over-

legverplichtingen met de instellingen kunnen vervallen.
 
In het kader van de aandacht in deze studie voor het binaire stelsel is relevant hoofdstuk 5 uit 
de WHOO: ‘Hoger onderwijsinstellingen’ en dan in het bijzonder het gestelde in 5.2 ‘Het onder-
scheid tussen hogescholen en universiteiten’. Die relevantie geldt ook voor 5.2.1 ‘Verdergaande 
samenwerking tussen universiteiten en hogescholen’ en ook voor 5.2.2 ‘Institutionele mobili-
teit: van hogeschool naar universiteit’. Hieronder enkele opvallende details uit de hierboven 
genoemde onderdelen.

Zoals beschreven in hoofdstuk 2.2 is binariteit een belangrijk uitgangspunt bij de inrichting 
van het Nederlandse stelsel van hoger onderwijs. In de WHOO wordt gememoreerd, dat bij 
het institutionele onderscheid tussen universiteiten en hogescholen zich tal van ontwikkelin-
gen voordoen die de eenduidigheid van twee categorieën minder vanzelfsprekend maakt. 
Genoemd worden allerlei samenwerkingsverbanden en gewenste samenwerkingsvormen 
binnen het hoger onderwijs zowel in Nederland als over de grens. Vervolgd wordt met het 
noemen van de internationale context met een tendens naar meer differentiatie in het hoger 
onderwijs. Er wordt gerefereerd aan het rapport van de Commissie Abrahamsen uit 2005. “Wél 
wordt door de commissie aangegeven dat de kloof tussen “do’ers” en “thinkers” in Nederland 
groter is dan in de rest van de wereld”(Memorie van toelichting WHOO, 8 juni 2005, p. 178).

Tussenbalans
Binariteit waaraan ook nu nog steeds dogmatisch door de overheid wordt vastgehouden, kan 
mede verantwoordelijk worden gesteld voor het niet concurrerend zijn van de kennisecono-
mie in ons land. Kunstmatig en stelselmatig worden hele populaties docenten en studenten 
op de tweede rang geplaatst en onvoldoende uitgedaagd. Allerlei beschouwingen over de 
aard van het onderzoek in het HBO en het verschil met het WO dragen niet bij om te komen 
tot innovatie en valorisatie van de kenniseconomie. Noodzakelijk is bundeling van alle docen-
ten, wetenschappers en studenten in het hoger onderwijs. Dan ontstaan er voldoende volume 
en capaciteit. Problemen kunnen op die wijze vanuit verschillende invalshoeken holistisch 
worden onderzocht. Doorlopende onderzoekslijnen moeten tot stand komen, waarin de 
beroepsgerichte en de wetenschappelijke invalshoek samen komen en elkaar aanvullen en 
versterken.

Binariteit en de nieuwe universiteit
Uiteindelijk komen de toenmalige bewindspersonen, Van der Hoeven en Rutte, in de WHOO 
tot de uitspraak om het binaire stelsel te handhaven. De argumenten zijn:

• Universiteiten en hogescholen zijn als instellingen herkenbaar en
• Versplintering van de onderzoeksgelden is niet wenselijk.
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In de WHOO is wel de mogelijkheid verwoord om te komen tot een ’besturenfusie-plus’ tussen 
een hogeschool en universiteit. “Wel kunnen deze instellingen onderling samenwerken op de 
onderwerpen die meer organisatorisch, bestuurlijk of financieel van aard zijn. Dit wetsvoorstel 
maakt het daarmee mogelijk dat twee instellingen met behoud van de eigen identiteit zich 
op een aantal punten kunnen gedragen als één instelling. Daarmee worden de voordelen van 
schaalvergroting bereikt zonder dat de eigen identiteit van de instellingen verloren gaat. Een 
dergelijke samenwerking gaat verder dan een fusie van (gelijke) rechtspersonen (vaak aange-
duid als besturenfusie) en wordt om die reden hier aangeduid als ‘besturenfusie-plus’ (Memo-
rie van toelichting WHOO, 8 juni 2005, p. 179 - 180). Het wetsvoorstel bevat een voorziening 
voor de erkenning van hogescholen als ‘nieuwe’ universiteit. De eisen voor erkenning als 
universiteit zullen hoog liggen. Deze krijgen geen aanspraken op onderzoeksmiddelen, maar 
wel op het promotierecht (het ius promovendi). In een samenvattend kader staan de eisen 
samengevat voor erkenning van een hogeschool als universiteit. Deze zijn:”

• de kwaliteit van het personeel
• de verwevenheid van onderzoek en onderwijs;
• de kwaliteit van het onderwijs (geaccrediteerde wo-opleidingen);
• de breedte van het onderwijsaanbod;
• kwaliteit, omvang en diversiteit van het onderzoek, te verrichten door de eigen instelling;
• de organisatie (wettelijke voorschriften, kwaliteitszorg, continuïteit);
• de opleiding tot onderzoeker;
• de kwaliteit en zorgvuldigheid van de promotie (college voor promoties, hoogleraren)”.

(Memorie van toelichting WHOO, 8 juni 2005, p. 181).
 
“De NVAO toetst de kwaliteit van het onderwijs. Voor toetsing van de kwaliteit van het onder-
zoek en de (toekomstige) promoties is een (zwaar) inhoudelijk oordeel vereist. De KNAW zal 
worden gevraagd over deze aspecten advies uit te brengen” (Memorie van toelichting, 8 juni 
2005, p. 181 -182).

Als reactie op het advies van de Raad van State van 18 april 2006 antwoordden de bewindslie-
den op 6 juni 2006 met betrekking tot de toekomst van het binaire stelsel het onderstaande:

“Anders dan de Raad menen we dat het introduceren van de mogelijkheid voor hogescholen 
om universiteit te worden, bijdraagt aan het handhaven van dit onderscheid. Immers, omdat 
hogescholen nu al wo-bachelor- en wo-masteropleidingen kunnen aanbieden, zou het op 
lange termijn mogelijk kunnen zijn dat een hogeschool zich zodanig ontwikkelt dat de instel-
ling de facto is getransformeerd tot een universiteit. Als een dergelijke instelling dan niet als 
zodanig kan worden erkend, ontstaan onduidelijk(er) te karakteriseren instellingen“ (Kwikkers, 
2006, p. 186).

6.2 UITBOUW TOT THEMAHOGESCHOOL
Inleiding
Deze paragraaf staat vooral in het teken van de aanpak door NHTV van het door Hermans 
voorgestane beleid. Eerst wordt echter kort de projecten van de hogeschool in het kader van 
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de Wet Kwaliteit en Studeerbaarheid besproken. Verslaglegging hierover loopt door tot en met 
het jaar 2000.

Kwaliteit en studeerbaarheid
In het jaarverslag van 1998 wordt gemeld dat NHTV heeft gekozen voor een breed scala 
aan projecten, waarbij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij het desbetreffende 
organisatie-onderdeel was neergelegd. Dit betekende dat het later uitermate moeilijk was 
voor het bestuur om op centraal niveau de verantwoording op papier aan de inspectie te 
kunnen overleggen. In totaal werd door de minister aan NHTV in drie tranches een bedrag van 
3.291.000 gulden beschikbaar gesteld. Projecten werden uitgevoerd op het terrein van de ont-
wikkeling van toetsbanken en het intranet. Maar ook op het gebied van onderwijsvernieuwing 
en de verankering van de opleidingen in het werkveld. In 1999 kwam door deze gelden het 
beleidsplan tot stand en de notitie ‘Wenkend perspectief’, waarin het systeem voor kwaliteits-
zorg wordt verwoord. In 2000 wordt bij verantwoording het onderwijsconcept ‘Ondernemend 
leren’ genoemd en het modulenhandboek voor de technische opleidingen. Pas begin 2000 
was de verantwoording afgerond en waren vele projecten aan het papier toevertrouwd.

Aanpak marktwerking
In het door Hermans uitgebrachte Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 2000 was autonomie-
vergroting voor de instellingen het uitgangspunt. In het kader hiervan was een beleidskader 
voor grotere programmeervrijheid voor het onderwijsaanbod geformuleerd (Dijk, J.W. Asje 
van, 30 augustus 2001). Dit nieuwe beleid speelde al tijdens het fusietraject met de Ichthus 
Hogeschool, maar concretisering vond pas plaats na het mislukken van dat traject. NHTV 
moest snel handelen, omdat er een einde kwam aan de monopoliepositie van verschillende 
opleidingen. Meerdere hogescholen hadden belangstelling om hun opleidingsaanbod uit te 
breiden met typische NHTV-opleidingen, zoals toerisme en recreatie, vrijetijdskunde, maar ook 
met planologie en logistiek. Binnen het toenmalige managementteam moest snel worden 
gehandeld, omdat verwacht werd dat het aantal aanmeldingen bij sommige opleidingen sterk 
zou dalen. De zelfstandige positie, maar ook de verbeterde financiële situatie, werden ernstig 
bedreigd. Meer aanbod door andere HBO ’s verspreid over het land zou immers het nationale 
karakter aantasten en de studentenmarkt verder regionaliseren en dus verkleinen.

Besloten werd het opleidingenpalet uit te breiden met specialistische niche opleidingen 
die op dat moment maar beperkt in Nederland werden aangeboden. Bovendien werd het 
succesvolle NHTV-recept toegepast, waarbij nieuwe opleidingen voortkwamen uit specia-
lisaties en afstudeerrichtingen, aangeboden door de al bestaande opleidingen. Zo bestond 
binnen HTRO de afstudeerrichting Hospitality Management. Dit vormde de basis voor de 
aanvraag door NHTV van de Hoge Hotelschool. Voor de hogeschool brak een spannende tijd 
aan, omdat in korte tijd aanvragen moesten worden opgesteld, maar ook in allerlei overleg-
situaties met colleges van andere hogescholen moest worden geparticipeerd. Daarbij kwam 
ook dat de voormalige fusiepartner, de Ichthus Hogeschool, nu concurrent was geworden. 
Het fusietraject had ook door het ambitieuze opleidingsaanbod in de diverse locaties voor 
flink wat vijanden in het HBO gezorgd. Arbitragezaken over de uitbreidings-plannen vonden 
plaats in Amsterdam. Sommige besprekingen op locatie, maar overleg over toerisme, vrijetijd 
en hotelonderwijs in zaaltjes in Utrecht, soms tot diep in de nacht. Daarnaast waren er allerlei 
informele eetafspraken, meestal in ‘Schlemmer’ in Den Haag. Interessant in dit kader is de casus 
Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs. NHTV had hier min of meer via de ingestelde fixus 
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het alleenrecht. Hermans had bij zijn afscheid als Commissaris van de Koningin beloofd dat 
Friesland toeristisch onderwijs zou krijgen, maar wist niet dat de eerste rechten voor uitbrei-
ding bij de Hogeschool Holland in Diemen lagen. Tijdens een etentje werd met het ministerie 
achter de schermen door het college het volgende compromis bedacht. NHTV zou de vierde 
hogere hotelschool mogen starten en in ruil daarvoor zich niet verzetten tegen uitbreiding 
van het aanbod van HTRO.

Inzet opleidingsaanbod door NHTV
In eerste instantie werd ingezet op de opleidingen Bouwkunde, Facilitaire Dienstverlening, 
Media & Entertainment Management, Small Business en Retail Management en Technische 
Bedrijfskunde.

De opleidingen waren landelijk ingedeeld in groepen of sectoren. Wanneer al een opleiding 
binnen een dergelijk domein door de hogeschool verzorgd werd, kon via een lichtere pro-
cedure ook een andere opleiding uit een dergelijk domein worden aangevraagd. Zo was het 
mogelijk om in 2001 de opleiding Logistiek en Economie te beginnen, omdat deze opleiding 
in dezelfde groep was ingedeeld als Logistiek en Technische Vervoerskunde. Nadat eenmaal de 
Hoge Hotelopleiding in 2001 was toegekend, kon ook via de lichtere procedure de opleiding 
Facilitaire Dienstverlening worden aangevraagd. Deze opleiding begon in 2002. De, door 
NHTV aangevraagde, opleiding Media en Entertainment was ontwikkeld door de voormalige 
Hogeschool Haarlem. Op vrijdag 12 januari 2001 vond, in het kader van deze aanvraag, het 
afstemmingsoverleg tussen de drie betrokken bestuurders in Haarlem plaats. Dit betekende 
dat ook Vroon van de Christelijke Hogeschool Noord-Nederland hierbij aanwezig was. In een 
schrijven van 15 januari 2001 van de voorzitter van het college van NHTV werd aan zijn collega 
van de Hogeschool Haarlem nadere informatie gezonden. De interesse voor deze opleiding bij 
NHTV was geëntameerd vanuit de bestaande opleiding Vrijetijdskunde gezien het belang van 
multimedia en entertainment in de vrijetijdsbesteding. Tegen Leeuwarden bestond in Haarlem 
geen bezwaar, wel tegen de start bij NHTV. Door het laten verlopen van de bezwaartermijn 
door de Hogeschool Haarlem kon alsnog de opleiding aan Breda worden toegekend en deze 
startte in 2002. Dit was een gelukkige bijkomstigheid, omdat NHTV geen opleidingen had in 
het domein, waarin naast Commerciële Economie ook Media en Entertainment was geplaatst 
en dus de zware procedure van kracht was (brief voorzitter College van Bestuur van de Ho-
geschool van Utrecht, 5 januari 2001).Bij de opleidingen Hoger Hotelonderwijs en HTRO was 
voor een aantal jaren een fixus overeengekomen om de mogelijk negatieve effecten voor de 
bestaande opleidingen te mitigeren. Dit betrof voor de hotelscholen de studiejaren 2001-2002 
tot en met 2005-2006.

Voor de volledigheid wordt vermeld dat de opleidingen Bouwkunde en Small Business & Retail 
Management niet werden aangevraagd. De kansen hierop waren te klein en er moesten ook 
keuzes worden gemaakt. Buiten de hierboven genoemde opleidingen werd ook toestemming 
verkregen voor de opleiding Technische Bedrijfskunde. Later moest echter door het college 
toch worden besloten deze niet te starten, omdat het aantal aanmeldingen nihil was. De licen-
tie hiervoor werd ingetrokken.

Voor HTRO/Vrijetijdskunde vond afstemmingsoverleg plaats op 9 januari 2001 te Utrecht.
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Tijdens dit overleg lukte het om met argumenten negatief in te zetten op de aanvraag van 
de Ichthus Hogeschool en van de Saxion Hogeschool IJsselland, maar uiteindelijk werd wel 
de aanvraag van de opleiding Vrijetijdskunde van de Hogeschool Rotterdam toegestaan. Met 
deze hogeschool vond ook arbitrage plaats betreffende de aanvraag voor de opleiding Ruim-
telijke Ordening en Planologie voor het studiejaar 2002-2003. NHTV was hier de verliezende 
partij.

Door het gewijzigde overheidsbeleid startte in het schooljaar 2004/2005 de vierjarige Func-
tiegerichte Bacheloropleiding Toerisme en Recreatie als opvolger van Kort-HBO. Hierdoor 
ging NHTV beschikken over twee vierjarige opleidingen in hetzelfde domein. Of de opleiding 
FBTR dezelfde aantrekkingskracht zou hebben op studenten als de opleiding Kort-HBO was 
ongewis. Daarom werd door het bestuur in 2003 een verzoek tot accreditatie ingediend bij 
de NVAO voor de Hogere Europese Beroepen Opleiding (HEBO). Dit was een specialistische 
opleiding die toen alleen in Den Haag en Maastricht werd aangeboden. Na een lang traject 
werd in 2004 de accreditatie verleend. In het kader van de macrodoelmatigheidsprocedure 
stemde de staatssecretaris eind 2004 echter niet in met het voornemen van NHTV om deze 
opleiding te mogen verzorgen. De hogeschool mocht deze HEBO-opleiding definitief niet 
starten, omdat de instelling in de beroepsprocedure in 2006/2007 tegen het besluit van de 
staatssecretaris niet in het gelijk werd gesteld (Jaarverslagen NHTV 2003-2006, Raad van State, 
21 februari 2007).

Tussenbalans
Het zou hier te ver voeren om alle overlegsituaties en arbitragezaken aan de orde te stellen. 
Van belang was dat de aanpak door NHTV had gewerkt, waardoor het opleidingenpalet con-
form de plannen kon worden uitgebreid. De schade door concurrentie van nieuwe aanbieders 
op de NHTV domeinen kon worden beperkt. De veranderingen door gewijzigd overheids-
beleid waren beheersbaar gebleven en de toekomst van de hogeschool was veilig gesteld. 
Uiteraard had de uitbreiding van het aanbod gevolgen voor het personeelsbestand (kwan-
titatief en kwalitatief ), de gebouwensituatie en voor de inrichting daarvan. Gelukkig bood 
een bestemmingsreserve in de jaarrekening daarvoor financieel uitkomst. Door de inzet en 
betrokkenheid van het personeel, vooral van de directeur van hotel/facility management en 
van media en entertainment, werden de nieuwe opleidingen een succes. De verwachting dat 
de bestaande opleidingen minder studenten zouden trekken, kwam niet uit. Het gevolg was 
dat de hogeschool een veel grotere groei kende van het aantal studenten dan conform allerlei 
prognoses mocht worden verwacht.

Beleidsplan 1998-2002
In 1998 werd het beleidsplan 1998-2002 vastgesteld. Dit werd aan de toen net nieuw benoem-
de voorzitter in dat jaar ter uitvoering aangeboden. Deze heeft dit plan bij zijn aantreden niet 
kunnen uitvoeren en wel om de volgende redenen:
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1. de financiële situatie positie van de hogeschool vroeg alle aandacht;
2. het fusieproces in de onderzoeks- en uitvoeringsfase vereiste inzet van het management 

en van de ondersteunende diensten;
3. door het aantreden van Hermans werd het overheidsbeleid een andere liberale richting 

uitgestuurd en
4. er moest een adequaat antwoord worden geformuleerd in het kader van de fraude in het 

HBO (het Schuttedossier).
 
Zoals eerder gemeld, werd de cyclus van Winterbrieven afgesloten op 6 juli 2000 met het 
uitbrengen van de Zomerbrief. Deze had als ondertitel ‘NHTV-nieuwe stijl’. De ondertitel was 
bewust gekozen om aan te geven dat er op meerdere terreinen een nieuwe start moest 
worden gemaakt. De inhoud van deze brief speelde vooral in op de gevolgen voor NHTV van 
het HOOP-2000. De ontwikkelingen op het gebied van het opleidingenpalet zijn hierboven al 
beschreven en daarom worden hier andere facetten belicht.

De in het bovengemelde beleidsplan genoemde veranderingen in de organisatiestructuur 
waren wel al per 1 oktober 1998 geëffectueerd. Een facet van het beleidsplan wordt hier nader 
toegelicht. Dit wordt verwoord in de bijlage op pagina 27 en betreft de samenvoeging van 
de sectoren Toerisme & Recreatie en Vrijetijdskunde en de tweejarige opleiding Kort-HBO Toe-
risme & Recreatie. Wat in de aanvangsfase gescheiden moest blijven en een conflict opleverde 
met de medezeggenschapsraad werd nu samengebracht in de faculteit Toerisme, Recreatie 
en Vrijetijdskunde. Weliswaar onder twee faculteitsdirecteuren. Als argumenten werden nu 
genoemd:

1. de gewenste duidelijke en consistente relatie met de markt en
2. het kunnen verwezenlijken van de doelen uit het beleidsplan.
 
Op zich een heel eigenaardige beweging en in de praktijk eigenlijk meer optisch. De twee 
opleidingen hadden hun eigen gebouw en er was in meerdere opzichten sprake bij beide 
opleidingen van een volledig uitgekristalliseerde situatie. Door de invoering van de tweela-
genstructuur in 2001/2002 kwam aan deze constructie weer een einde.

Organisatiestructuur
Voorgesteld werd in de brief NHTV te positioneren als themahogeschool met een internati-
onale dimensie. Mede hierdoor, en door de start van nieuwe opleidingen werd een nieuwe 
naamgeving passender gevonden, namelijk ‘NHTV internationale hogeschool Breda’ met 
erachter de naam van de opleiding(en). De bestaande organisatiestructuur met sinds eind 
1998 een managementteam, werd opnieuw bezien. Deze was ingesteld na het afscheid 
eind 1998 van alle drie leden van het toenmalige College van Bestuur. Allen hadden binnen 
de hogeschool en de voorgangers een lange staat van dienst en waren van groot belang 
geweest voor de inhoudelijke positionering van de instelling. Mede dankzij hun optreden 
had NHTV een buitengewone goede naam en status verworven. De dagelijkse leiding van de 
hogeschool kwam vanaf eind 1998 in handen van het managementteam. Dit bestond uit de 
voorzitter van het College van Bestuur, de drie faculteitsdirecteuren en de hogeschool- secre-
taris. Zij waren verantwoordelijk voor de strategische koers van de hogeschool (Jaarverslag, 
1998, p. 2). De nieuwe voorzitter had hierop bij zijn komst geen invloed gehad en ook lag de 
portefeuilleverdeling over de vijf leden vast. Hoewel deze structuur voordelen had, was deze 
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toch niet passend genoeg om op de nieuwe ontwikkelingen in te spelen. De faculteitsdirec-
teuren hadden het probleem dat zij hun aandacht moesten verdelen tussen de faculteit en 
hun centrale portefeuilles. Bovendien was het niet altijd gemakkelijk om het beleid van hun 
centraal aandachtsgebied in de andere twee faculteiten te effectueren. Per 1 september 1999 
verliet een van de faculteitsdirecteuren NHTV in verband met zijn benoeming tot directeur van 
de Hogeschool Delft. De communicatie naar de adjuncten vond in dit model getrapt plaats, 
via de faculteitsdirecteuren, waardoor er voor het college onvoldoende zicht was op het 
onderwijsproces.

Uitgangspunten nieuwe structuur
Er werden vier uitgangspunten voor de nieuwe organisatiestructuur geformuleerd (Zomer-
brief, 2000, p. 2 - 3):

I Het vergroten van de daad- en slagkracht;
II Het scheiden van het bestuursniveau en het operationeel niveau;
III Eenheid en verscheidenheid van de opleidingen. Enerzijds professionele positionering van 

de opleidingen naar de markt en anderzijds handhaven en bevorderen van de onderlinge 
integratie- en afstemminsprocessen en

IV Het mede tot stand brengen van een projectorganisatie om te kunnen inspelen op nieuwe 
kansen en uitdagingen.

 
Het was de bedoeling om te komen tot een tweehoofdig College van Bestuur met daaronder 
de directeuren die een of meerdere opleidingen zouden aansturen. Hierdoor verdween een 
managementlaag en kwamen er korte lijnen. Van belang was ook dat in verband met de invul-
ling van het Human Resource Management iedere docent eenduidig verbonden was aan een 
bepaalde opleiding. Hierdoor werden het bindingsgevoel en de overzichtelijkheid bevorderd 
en de aansturing vergemakkelijkt.

De jaarverslagen
In het jaarverslag van 2001 wordt de invoering van de tweelagenstructuur gemeld (p. 2) en 
de instelling van twee strategische centra, namelijk voor internationalisering en voor kennis, 
innovatie en kwaliteit.

Het jaarverslag van 2002 geeft in hoofdstuk 1.3 een duidelijk beeld van de organisatiestruc-
tuur. Twee leden van het College van Bestuur met acht opleidingsdirecteuren, die samen het 
lijnmanagement van de hogeschool vormden. Het voorwoord van dit jaarverslag vermeldt: 
“door de benoeming van de opleidingsdirecteuren ‘nieuwe stijl’ en de uitbreiding van het 
College van Bestuur met Jannie Keizer (per 1 september) werd de nieuwe organisatiestruc-
tuur vormgegeven en afgerond”. Het Jaarverslag 2004 beschrijft dat de aanstelling van het lid 
College van Bestuur doorliep tot en met 31 juli 2004. Per 1 augustus 2004 ontstond daardoor 
opnieuw de vacature lid College van Bestuur. Per 15 september 2005 kwam door de benoe-
ming - opnieuw van buiten - van Nico van Os tot lid het college weer op sterkte. Deze vervul-
ling was pas mogelijk nadat de Raad van Toezicht, in overleg net de voorzitter van het College 
van Bestuur, had besloten de portefeuilleverdeling om te wisselen. Hierdoor was het beter 
mogelijk om een geschikte kandidaat te vinden. In plaats van de beheerportefeuilles vervulde 
de voorzitter nu de portefeuille onderwijs & onderzoek en legde het nieuw aangetrokken lid 
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zich toe op financiën, studentzaken, gebouw- en facilitaire zaken en ICT. Deze verdeling bleef 
tot aan het vertrek van de voorzitter eind 2012 gehandhaafd.

In het jaarverslag van 2006 wordt op bladzijde 10 gemeld dat het streven naar de ‘acade-
mische statuur’ twee ontwikkelingen in gang zette. De eerste betrof de bundeling van de 
opleidingen tot academies waarbinnen het onderwijsaanbod doelmatiger bijeen kon worden 
gebracht. Ook de ontwikkeling tot kennis-, onderzoeks- en expertisecentrum kreeg daarin 
vorm. Door te werken in grotere eenheden ontstond meer daad- en slagkracht en kon de inzet 
van personeelsleden gemakkelijker geschieden.

Per 1 januari 2007 waren alle vijf academies operationeel. Per academie werden management-
teams samengesteld, zodat de leiding per eenheid uit meerdere personen ging bestaan. Hier-
door konden de aandachtsgebieden beter verdeeld worden, maar was het ook mogelijk de 
HRM-cyclus nog beter vorm en inhoud te geven. De invoering van de drielagenstructuur was 
hiervoor het meest passende model. Ingesteld werd het ACO, het overleg College van Bestuur 
en academiedirecteuren. Dit is het centraal managementoverleg over strategisch beleid en 
bedrijfsvoering van de hogeschool (jaarverslag, 2007, p. 10).

Monitoring financiën
Zowel in 2003 als in 2004 werd door het college op verzoek van de Raad van Toezicht de noti-
tie ‘Gewenste omvang van het eigen vermogen/solvabiliteit’ uitgebracht. Deze nota bestond 
uit zes hoofdstukken. Achtereenvolgens werden behandeld het begrip eigen vermogen, de 
risico’s welke samenhingen met de activiteiten van NHTV, de hoogte van de liquiditeitsbuffer 
en de conclusies van de gewenste omvang van het eigen vermogen.

6.3 HET STRATEGISCH PLAN ‘DE TOEKOMST VAN EEN 
BOEIENDE ONDERWIJSWERELD’

Voor de periode 2004-2008 was het strategisch plan ‘De toekomst van een boeiende onder-
wijswereld’ van kracht. Het plan is in een vroeg stadium herijkt aan het gestelde in het Hoger 
Onderwijs en Onderzoek Plan 2004-2008. Toetsing vond plaats aan de Innovatieagenda hoge-
scholen van de HBO-Raad. Er werden drie speerpunten in het beleid geformuleerd:

1. Kwaliteit zichtbaar in het onderwijs en in het werk- en studieklimaat van medewerkers en 
studenten;

2. internationalisering van het onderwijs en
3. Kennis-, onderzoeks- en expertisecentrum op het themabereik van de hogeschool.
 
Het onder 2. genoemde speerpunt kende de volgende inhoud:

“Een actief internationaal wervingsbeleid wordt ontwikkeld en zal zich in eerste instantie 
richten op de EU-landen. De hogeschool streeft ernaar om in 2008 10% van het totale aantal 
studenten van buitenlandse afkomst ingeschreven te hebben. Het uitgangspunt is dat de ho-
geschool kiest voor internationalisering op kwaliteit en inhoud en niet direct op kwantiteit. De 
hogeschool zal de gemeente betrekken om te komen tot een ‘internationale studentenstad 
met karakter’ ”.
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Om de uitvoering van het plan in de achtereenvolgende jaren te kunnen volgen, worden 
hieronder de relevante gedeeltes uit de jaarverslagen 2004 – 2008 verwoord.

In het jaarverslag 2004 wordt met betrekking tot het speerpunt ‘internationalisering’ gemeld, 
dat operationalisering onder andere geschiedt door middel van het vergroten van de interna-
tionale ervaring van studenten en medewerkers. Daarnaast wordt genoemd de ontwikkeling 
van Engelstalig opleidingsaanbod.

Het jaarverslag 2005 meldt, dat er drie strategische werkgroepen werden samengesteld en 
geïnstalleerd:

1. Onderwijsvisie;
2. Human Resource Management en
3. Besturingsmodel.
 
Bij de start van het hogeschooljaar 2005-2006 werd de notitie gepresenteerd ‘NHTV op weg 
naar universiteit!’. Er kwam een overeenkomst tot stand met de International Business School 
in Botevgrad in Bulgarije. Melding wordt gedaan van het ingezette personeelsbeleid ten aan-
zien van het volgen van een masteropleiding en om te promoveren.

In het jaarverslag 2006 wordt de term ‘academische statuur’ gehanteerd. Dit geeft aan dat de 
instelling een eigen invulling geeft aan de academische ontwikkeling die past bij de vakgebie-
den en dat deze in een breed internationaal perspectief wordt neergezet. Hiervoor zijn twee 
ontwikkelingen ingezet, namelijk:

1. de bundeling van de opleidingen tot academies en
2. de instelling van de Academic Board en een organisatorische aanpassing om te komen tot 

een Servicecentrum Academische Statuur.
 
Het jaarverslag 2007 meldt de instelling van de Academic Board als strategisch centrum voor 
academisering en kennisontwikkeling. De board beoogt:

• het ontwikkelen van een eigen onderzoeksvisie;
• het bevorderen van onderzoeksactiviteiten in nauw overleg met lectoren en
• het bevorderen van explicitering van reeds bestaande kennis en expertise in de vorm van 

publicaties etc.

Tot slot wordt in het jaarverslag 2008 op pagina 9 de balans opgemaakt van de strategische 
periode.

Het internationale karakter is op de eerste plaats tot uitdrukking gekomen in de internationali-
sering van het curriculum; ook worden er meer opleidingen in de Engelse taal aangeboden en 
neemt het aantal buitenlandse medewerkers en studenten toe. De kwaliteit van de opleidin-
gen werd bevestigd door het toekennen van bijzondere kenmerken en door het bijzondere 
kenmerk kwaliteit door de NVAO. In externe onderzoeken van de Keuzegids Hoger Onderwijs 
en van Elsevier kwamen de opleidingen steeds als beste uit de bus.
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NHTV EN DE RECHTSVOORGANGERS, FASE V
Fase v: hoe nhtv de zeLFstandIge posItIe Fundeerde

Periode: 2009 - 2013

7.1 HET RELEVANTE ONDERWIJSBELEID
Inleiding
Dit betreft de periode van het vierde kabinet Balkenende (februari 2007 tot 14 oktober 2010) 
met op het Ministerie van OCenW in de missionaire periode Plasterk en in de demissionaire 
periode Rouvoet. Aansluitend de periode van het kabinet Rutte I (14 oktober 2010 tot 5 no-
vember 2012) met staatssecretaris Zijlstra. In relevante gevallen volgt nog een doorkijk naar de 
periode van Rutte II met Bussemaker als verantwoordelijk bewindspersoon. Het bevordert de 
duidelijkheid om eerst twee ontwikkelingen te vervolgen, die in hoofdstuk 6.1 al aan de orde 
zijn geweest. Deze betreffen de gang van zaken met betrekking tot de Associate degree en de 
voortgang in het kader van de macrodoelmatigheid.

Associate degree (Ad)
Conform het gestelde in het Staatsblad 2007, nr. 254 moet de Associate degree worden 
afgekort tot ‘Ad’ in plaats van tot ‘Associate’ of ‘A’ zoals internationaal gebruikelijk (WHW artikel 
7.19a.4).

Het tussenevaluatierapport van SEO Economisch Onderzoek, de zogenaamde Monitor As-
sociate degree (Graaf, D. de, 2008) wees uit dat de Ad-pilots succesvol waren. Naar aanleiding 
daarvan probeerde ook het MBO-veld tevergeefs deze degree te mogen aanbieden. In april 
2010 kwam het advies van de Commissie Veerman uit en daarin werd de Ad gezien als een 
mogelijkheid om het hoger onderwijsstelsel meer te differentiëren. Dit advies werd door de 
toenmalige staatssecretaris Zijlstra overgenomen in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, 
Onderzoek en Wetenschap van augustus 2011. Intussen had SEO op 15 februari 2011 ook het 
rapport van de Eindevaluatie van de Monitor Associate degree 2006-2010 (Graaf, D. de, 2011) 
uitgebracht en de bevindingen waren positief. Per 1 september 2013 moet dit onderwijstype 
definitief in het hoger onderwijsbestel zijn ingevoerd. Dit voornemen is opgenomen in het 
wetsvoorstel ‘Kwaliteit en verscheidenheid’, dat op 18 januari 2013 door Bussemaker werd 
ingediend. Hierin wordt ook de toets doelmatigheid van de Ad geregeld. Bij de start moet een 
Toets Nieuwe Opleiding Ad plaatsvinden en vervolgens loopt de accreditatie gelijk op met die 
van de betreffende bachelor.

Vooral het bureau Smets+Hover+Adviseurs heeft diverse rapporten gepubliceerd betreffende 
Kort-HBO. In de extra aanvraagronde bij het ministerie, Ad-ronde 5 (brief staatssecretaris OC-
enW, 7 november 2011d), werden te weinig voorstellen gepresenteerd door de hogescholen 
met een voldoende onderbouwde arbeidsmarktrelevantie (brief van de Commissie Associate 
degree, 25 april 2012 met advies over toekenning van 12 van de 48 aanvragen). Gevolg was 
nog een herstel aanvraagronde 5+ (brief staatssecretaris OCenW, 6 april 2012), waarvan vooral 
de particuliere aanbieders gebruik hebben gemaakt. Van de 33 goedgekeurde nieuwe Ad ‘s 
waren er 32 van private aanbieders en alleen van de Hanzehogeschool Groningen is de As-
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sociate degree Projectleider Techniek goedgekeurd. Deze paste binnen de bachelor Werktuig-
bouwkunde in het kader van het speerpunt Energie (zie nieuwsbrief 5, 27 december 2012 van 
het Landelijk Netwerk Associate degree).

Macrodoelmatigheid
Vervolgd wordt met het overzicht uit hoofdstuk 6.1 op het gebied van de macrodoelmatig-
heid. In 2009 werd de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) ingesteld onder 
voorzitterschap van de oud-voorzitter van het College van Bestuur van Fontys Hogescholen 
Verbraak. Op 1 maart 2009 trad de wijziging van artikel 6.2 WHW in werking, waarin de volgor-
de van de toetsen werd omgekeerd. Dat impliceerde dat eerst de macrodoelmatigheidstoets 
zou worden toegepast en vervolgens na verkregen toestemming de NVAO de Toets Nieuwe 
Opleiding (Brief OCenW, 25 februari 2009). Eerst geschiedt dus nu de procedure bij de CDHO 
en daarna de accreditatie door de NVAO. Bij de uitvoering van de beleidsregel is het landelijk 
perspectief dominant, al is er wel ruimte voor een specifieke inkleuring wegens regionale 
omstandigheden. Dit betreft dus omstandigheden die zowel regio als ook tijdvak gebonden 
zijn. Hierbij kan worden gedacht aan het beleid samenhangend met het rapport ‘Kerend Tij’ 
(Zeeland, 2010) en het Convenant Hoger Onderwijs Flevoland en Noord-Nederland.

‘Het Hoogste Goed’
Op 23 november 2007 bracht Plasterk de Strategische Agenda Hoger Onderwijs uit. Deze pre-
ludeerde als het ware op het nieuwe HOOP 2008, dat onder de titel ‘Het Hoogste Goed, strate-
gische agenda voor het hoger onderwijs-, onderzoek- en wetenschapsbeleid’ op 20 december 
2007 uitkwam. Als bijlage hierbij verscheen ‘Kennis in Kaart’, waarin de stand van zaken van het 
hoger onderwijs en onderzoek wordt weergegeven. (brief OCenW aan voorzitter Eerste Kamer, 
20 december 2007, kenmerk HO/AME/2007/52930).

Drie zaken worden hieruit gememoreerd, namelijk het bevorderen van excellentie in het hoger 
onderwijs (Siriusprogramma), het bevorderen van de ondernemende houding en het zelfstan-
dig ondernemerschap in het onderwijsprogramma.

Op 11 februari 2008 stuurt de minister een brief over aanpassingen in de accreditatie van het 
hoger onderwijs. Op 10 november 2009 wordt het wetsvoorstel/de Memorie van Toelichting 
tot wijziging van de WHW ingediend bij de Tweede Kamer in verband met aanpassing van 
het accreditatiestelsel. Op 22 juli 2010 vindt publicatie in het Staatsblad plaats van de Wet van 
24 juni 2010 tot wijziging van de WHW. Op 1 januari 2011 treedt het nieuwe Nederlandse ac-
creditatiestelsel hoger onderwijs in werking tegelijk met het nieuwe accreditatiestelsel van de 
NVAO. Het belangrijkste onderdeel is dat nu een instellingstoets kwaliteitszorg kan plaatsvin-
den. Bij een positief verkregen instellingstoets worden de opleidingen van die instellingen be-
perkt beoordeeld. Bij een negatief besluit betreffende de instellingsaccreditatie of bij het niet 
deelnemen daaraan vindt de uitgebreide opleidingsbeoordeling plaats (site NVAO Toelichting 
accreditatiestelsel en Nieuw accreditatiestelsel: documenten, 8 november 2013).

Als uitwerking van de nota ‘Het Hoogste Goed’ verschenen van de hand van Plasterk op 31 
oktober 2008 de notitie ‘Naar een volwassen bachelor- masterstructuur’ en op 11 november 
2008 de notitie ‘Het Grenzeloze Goed‘. Deze laatste nota gaat dieper in op de internationale 
aspecten van het hoger onderwijs-, onderzoek- en wetenschapsbeleid.
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Wet Versterking Besturing
Op 4 februari 2010 kwam de aanvaarding en ondertekening van de Wet Versterking Besturing 
tot stand, die bij Koninklijk Besluit op diverse data in 2010 en 2011 in werking trad. De positie 
van de examencommissies werd hierin versterkt, evenals de rol van de Raad van Toezicht 
richting de medezeggenschapsorganen. ”In 2010 was het algemeen doel van het wetsvoorstel 
Versterking Besturing met name om een duidelijker scheiding tussen toezicht en bestuur, en 
een verbetering van de positie van personeel en studenten door uitbreiding van medezeg-
genschapsrechten te bewerkstelligen. Transparanter verhoudingen en scheiding tussen be-
stuur en intern toezicht achtte de regering een belangrijke voorwaarde voor goed onderwijs” 
(Kwikkers, 2013, p. 101). Kwikkers vermeldt op pagina 103: “De introductie van een - geschei-
den - raad van toezicht en college van bestuur ook bij hogescholen” en op bladzijde 119: “en 
de verplichte introductie van een raad van toezichtmodel”.

Rapport van de Commissie Veerman
In april 2010 verscheen het Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs 
Stelsel (Commissie Veerman) getiteld ‘Differentiëren in drievoud’. Het rapport werd zowel bin-
nen als buiten het onderwijsveld, evenals in de politiek gunstig ontvangen. In het voorwoord 
van het rapport op pagina 7 onder het kopje ‘Profilering’ stelt de Commissie Veerman:

“Een rode draad in dit advies is een duidelijke vorm van profilering door instellingen – hoge-
scholen én universiteiten – en heldere keuzes ten aanzien van hun missie. De binariteit blijft 
daarbij een belangrijk gegeven, maar wel met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen op het 
grensvlak van de twee sectoren zodat het systeem in tal van opzichten flexibeler en gediffe-
rentieerder kan worden“.

Belangrijkste aanbevelingen uit het rapport
Elke instelling krijgt in principe het recht om te selecteren aan de poort. De overheid wordt 
opgeroepen de instellingen te stimuleren om een scherper profiel te kiezen. Het ministerie 
wordt door de Commissie aanbevolen om over te gaan tot de definitieve invoering van de 
Associate degree. Het aanbod van masteropleidingen moet worden verruimd en de profes-
sionele master verdient een meer structurele inbedding. Van ’t Riet (2013, blz. 94) vat samen 
waarop de voorstellen neerkomen:

• Differentiatie in het hoger onderwijsbestel;
• Differentiatie in de profielen van de instellingen en
• Differentiatie in het onderwijsaanbod.

In het schrijven van 7 februari 2011 aan de voorzitter van de Tweede Kamer kwam de kabi-
netsreactie op het rapport van de Commissie-Veerman. Het kabinet nam de aanbevelingen 
over en wilde uitvoering geven aan de inhoud ervan. In het verlengde van dit rapport koos het 
kabinet Rutte I voor onderstaande prioriteiten:

• kwaliteitsverhoging als belangrijkste prioriteit en meer ruimte voor selectie;
• meer differentiatie in het HBO;
• versterking van het academisch profiel van het WO;
• bevorderen van de profilering van de instellingen;
• betere benutting van en meer focus en massa in onderzoek en
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• een bekostigingssystematiek die meer sturend is op kwaliteit en missie.

Uitvoering van het rapport
De uitwerking en de uitvoering van het rapport van de Commissie Veerman kregen in de loop 
van 2011 hun beslag. In dat jaar stond de Strategische Agenda hoger onderwijs, onderzoek 
en wetenschap van staatssecretaris Zijlstra centraal. In feite is dit het hoger onderwijs- en 
onderzoekplan zoals bedoeld in artikel 2.3 WHW. Uiteindelijk moest dit leiden tot wetgeving 
in het daarop volgend jaar. Meerdere oorzaken zorgden ervoor dat het hele traject meer tijd 
in beslag nam. De diplomafraude bij een van de hogescholen en de economische recessie 
gooiden roet in het eten.

Daarnaast kwam er een flinke discussie over de door de staatssecretaris gewenste collectieve 
en individuele prestaties van de instellingen met de daaraan gekoppelde bekostiging. Met de 
Vereniging van Universiteiten (VSNU) lukte het om snel tot gezamenlijke afspraken te komen, 
maar met de HBO-Raad was dat lastiger. De Raad wees op allerlei juridische onmogelijkheden 
van de constructie en kwam met een tekst met een voorbehoud om afspraken te maken met 
het ministerie, die alle instellingen moesten opnemen. In zijn brief van 11 juni 2012 reageert 
de staatssecretaris uitvoerig op de gemaakte voorbehouden door veel hogescholen.

De ingestelde Reviewcommissie onder voorzitterschap van Van Vught kreeg tot taak om de 
individuele prestatieafspraken van iedere instelling voor hoger onderwijs te beoordelen. In de 
zomer van 2012 werd elke hogeschool en universiteit door de Reviewcommissie in Arnhem 
ontvangen. Op 29 oktober 2012 werden de prestatie-overeenkomsten met de instellingen 
getekend. Artikel 1.7a WHW maakt het tijdelijk Experimenteerbesluit prestatiebekostiging mo-
gelijk. De instelling die zich tot 2016 aan de afspraken houdt en deze realiseert, komt in aan-
merking voor extra bekostiging. Het beoogde budget is in deze fase nog 7% van het onder-
wijsdeel in het bekostigingsmodel. Dit impliceerde 5% voor kwaliteit en 2% voor profilering.

Tussenbalans
Ofschoon er veel valt af te dingen op het invoeren van ‘kwaliteitsbekostiging’ is het toch een 
belangrijke doorbraak en geeft het ook een goed signaal naar de samenleving. Het getal-
scriterium dat tot nu toe bij vele aspecten de boventoon voerde, krijgt nu toch een andere 
dimensie. Het gaat niet langer om de aantallen studenten en afgestudeerden. De afgeleverde 
kwaliteit op verschillende onderdelen en het daadwerkelijk bereiken van prestaties worden 
door vertaald naar de bekostiging. Het zou verstandig zijn dat ook bij de Vereniging Hoge-
scholen het stemgewicht niet alleen bepaald wordt door de studentenaantallen, maar dat ook 
daar de individuele kwaliteit van de hogeschool een rol gaat spelen.

7.2 NHTV ACCELEREERT NAAR ACADEMISCHE HOGESCHOOL
Strategisch plan 2009-2012
Deze paragraaf bevat de historisch-materiële analyse van de ontwikkeling van NHTV tot 
academische hogeschool. In 2008 was de afronding van het proces om te komen tot het stra-
tegisch plan 2009-2012, getiteld ‘NHTV accelereert’. Daarin werd voortgebouwd op de twee 
speerpunten internationalisering en excellentie en werd definitief gekozen voor de verdere 
academische ontwikkeling als derde thema. Omdat de term academisering te veel associ-
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atie bleef oproepen met het streven naar de universitaire status, werd deze gedurende de 
looptijd van het plan geleidelijk ingeruild voor kennisontwikkeling. Dit typeerde het speerpunt 
inhoudelijk beter. Kennisontwikkeling van medewerkers en studenten, voor het werkveld 
en de wetenschap, verbindend en leidend in een internationale werk- en studieomgeving. 
Later beperkt tot de internationale setting. Dit paste beter bij de beeldvorming om een eigen 
status te bereiken als academische hogeschool. Dit leidde in feite tot een binariteitscontinuüm 
(Uijterwijk & Schouten, 2009).

Er ontstaan hybride instellingen met kenmerken van zowel het HBO als het WO. In het plan 
2009-2012 positioneert NHTV zich als een zelfstandige internationale instelling voor hoger 
onderwijs en onderzoek met een onderscheidend profiel. Deze zelfstandige positie wordt 
versterkt door Hoger Beroepsonderwijs, Wetenschappelijk Onderwijs en Onderzoek binnen 
de instelling bijeen te brengen. In 2009 startte de wo-bachelor Vrijetijdswetenschappen en 
in 2010 de wo-bachelor in Tourism in samenwerking met Wageningen University & Research 
centre (joint degree). Per 1 september 2014 ging ook de wo-master Vrijetijdswetenschappen 
van start.

De BaMa-structuur
Door de invoering van de bachelor-master structuur werd een wijziging doorgevoerd van 
de taakstelling van universiteiten en hogescholen naar een doelstelling. Eerst luidde artikel 
1.3.2 van de WHW: “Hogescholen hebben het verzorgen van hoger beroepsonderwijs tot 
taak”(Staatsblad, 2000 11). Door de BaMawet werd de tekst van het artikel: “Hogescholen zijn 
gericht op het verzorgen van hoger beroepsonderwijs”. Deze wijziging hangt samen met het 
gestelde in de memorie van toelichting van de BaMawet, (p. 7 en 8), waarin staat uitgelegd dat 
niet meer de herkomst van de instelling, universiteit of hogeschool, bepalend is of een oplei-
ding behoort tot het WO dan wel het HBO. Het systeem van accreditatie bepaalt de aard van 
de opleiding, dus of het WO dan wel HBO betreft. Artikel 1.3.3 van de BaMawet maakte deze 
aanvragen wettelijk mogelijk. Hierdoor werd het voor NHTV mogelijk, zoals hieronder gesteld 
bij het speerpunt academisering, om wetenschappelijk onderwijs aan te bieden dat elders in 
Nederland (nog) niet wordt verzorgd.

Strategische speerpunten en de inhoudelijke thema’s
De drie strategische speerpunten – academisering, internationalisering en excellentie – zou-
den elkaar moeten versterken en een bijdrage moeten leveren aan de ontwikkeling van het 
onderwijs. Drie inhoudelijke strategische profileringsthema’s werden benoemd, waarvan Ima-
gineering en Cross-Cultural Understanding gekoppeld waren aan een lectoraat (Jaarverslag, 
2008). Het derde thema Social Responsibility is uitgewerkt in een strategische doelstelling. De 
implementatie daarvan werd de individuele zorg van alle opleidingen en ondersteunende 
diensten (Jaarverslag, 2010, p. 12).

Het zakboekje ‘NHTV accelereert’
Dit strategisch plan werd uitgegeven in de vorm van een zakboekje, zodat iedereen dat altijd 
eenvoudig bij zich kon dragen. Hierin staat vermeld, dat de instelling zich wil positioneren op 
het snijvlak van abstracte en toegepaste kennis, waarbij onderwijs, onderzoek en beroeps-
praktijk nauw verweven zijn. Onder het kopje ‘medewerkers’ staat: ”NHTV streeft naar een 
hoog kennis- en ontwikkelingsniveau voor alle medewerkers. Voor onderwijsgevenden is een 
masterniveau een voorwaarde en de aanwezigheid van voldoende medewerkers met een PhD 
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inherent aan de positionering”. Verdere relevante passages zijn onder het kopje ‘Kennisontwik-
keling’ dat de hogeschool nog een stap verder moet gaan en kennis moet ontwikkelen die 
de instellingen en organisaties in de publieke en private sector nodig zullen hebben. Deze 
rol kan de instelling invullen op basis van de combinatie van Hoger Beroepsonderwijs en 
Wetenschappelijk Onderwijs. Hieronder wordt in het kort een passage over elk speerpunt uit 
dit zakboekje weergegeven.

Academisering (p. 14 en 15)
“Er wordt alleen wetenschappelijk onderwijs aangeboden dat elders in Nederland (nog) niet 
wordt aangeboden of dat, in samenwerking met (inter)nationale partners, een bijdrage levert 
aan het versterken van het profiel. Wetenschappelijk onderwijs en masteropleidingen vereisen 
niet alleen onderzoek, maar ook een kennis- en onderzoekinfrastructuur, een academisch 
klimaat en personeel dat voldoet aan de academische standaard en in staat is een bijdrage te 
leveren aan de kennisontwikkeling door onderzoek uit te voeren en te publiceren. Hiervoor 
is het nodig dat NHTV lectoren en hoogleraren aan zich kan binden, dat er meer gepromo-
veerden werkzaam zijn binnen de instelling, en dat er faciliteiten zijn die zijn afgestemd op 
wetenschapsbeoefening”.

Internationalisering (p. 16 en 17)
Die omvat verschillende dimensies:

• positionering op de eerste plaats als internationale instelling;
• een internationaal curriculum en
• nadruk op multiculturaliteit (cross-cultural understanding).

Dit heeft als consequenties: volledige tweetaligheid, studenten- en personeelswerving op de 
internationale markt en facilitering van buitenlandse studenten en medewerkers.

De Nederlandse student moest zich breed kunnen voorbereiden op een internationale 
werkomgeving. Ingezet werd op samenwerking met een geselecteerd aantal buitenlandse 
hogescholen en universiteiten op hetzelfde gelijkwaardige niveau en met dezelfde status.

Excellentie (p. 18 en 19)
NHTV stelde de tevredenheid van studenten en de maatschappelijke waardering van de op-
leidingen en van de afgestudeerden centraal. De opleidingen moesten zich op een positieve 
wijze onderscheiden door erkenning van bijzondere kwaliteit en mogelijk ook door toeken-
ning van bijzondere kenmerken bij accreditatie en via internationale keurmerken. De instelling 
biedt studenten mogelijkheden voor de ontwikkeling van beroepsgerichte of academische 
vaardigheden, en van creativiteit en ondernemerschap. Van medewerkers wordt verwacht dat 
zij zich door hun inhoudelijke kennis onderscheiden en bereid en in staat zijn zich continu te 
blijven ontwikkelen en te professionaliseren.

Om de verdere ontwikkeling van de strategie te volgen, passeren hieronder de relevante pas-
sages uit de jaarverslagen 2008 – 2010 de revue. In het jaarverslag 2008 (p. 10) wordt gemeld 
dat de Academic Board is ingesteld om als centrum te fungeren voor academisering en ken-
nisontwikkeling. Deze board is een intern platform bestaande uit een afvaardiging van lecto-
ren uit elke academie. Eerst onder voorzitterschap van het College van Bestuur; later vervulde 
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de Rector Magnificus deze taak. In het jaarverslag 2009 (p. 9) worden van het strategisch speer-
punt academisering vijf indicatoren benoemd: academisch onderwijs, onderzoek, academisch 
klimaat, de samenwerking met universiteiten en de kwaliteit van het personeel. Het jaarverslag 
2010 meldt dat Prof. Dr. J. Lengkeek op 25 mei werd benoemd tot Rector Magnificus. Hij was 
daarmede de eerste die een dergelijke functie vervulde binnen het HBO. In 2012 vervulde 
Prof. Dr. J. Bouwer tijdelijk deze functie. Vastgesteld kon worden dat het rapport Veerman, dat 
in april verscheen, aansloot bij de weg die de hogeschool was ingeslagen. Dat betrof vooral 
de aanbeveling van de commissie dat binariteit waardevol is als onderscheid tussen twee ba-
sisoriëntaties in het systeem, maar dat het verschil in academisch en beroepsgericht niet meer 
met het type instelling wordt vereenzelvigd (Jaarverslag, 2010, p. 9). Bijzonder is dat NHTV in 
dat rapport zelfs als voorbeeld wordt genoemd (p. 31, voetnoot 8 van het rapport Differen-
tiëren in drievoud). Op pagina 11 van het jaarverslag staat dat internationalisering is overge-
gaan van de fase van ‘ontwikkelen’ naar ‘verankeren en verdiepen’. Bij excellentie is tijdens het 
verslagjaar een visie ontwikkeld waarin ‘inhoudelijk leiderschap’ de kern vormt.

Tussenbalans
Het kiezen van een duidelijk profiel, zoals uit het strategisch plan blijkt, is noodzakelijk om aan 
het gestelde in de nota van de Commissie Veerman te voldoen en te blijven voldoen (Uijter-
wijk & Zeeuw de, 2010). Voor kleine gespecialiseerde hoger onderwijsinstellingen is profile-
ring een vanzelfsprekendheid en absoluut een noodzaak. Deze hogescholen zijn voor hun 
voortbestaan sterk afhankelijk van hun status en reputatie. In tegenstelling tot de zogenaamde 
brede stadshogescholen of natuurlijke hogescholen moet NHTV elke dag zijn bestaansrecht 
bewijzen, want de externe omgeving is geen statisch gegeven. Een nichespeler is uiterst 
kwetsbaar en moet opmerkzaam blijven op potentiële bedreigingen en gevaren. Nationale 
en internationale ontwikkelingen en concurrentie hebben grote invloed op dat bestaansrecht 
(10). Het zich kunnen manifesteren als ‘Hoog Betrouwbare Organisatie’ ( Weick & Sutcliffe, 
2011) is van groot belang. ‘Veerkracht’ is noodzakelijk om aan onverwachte en niet gewenste 
gebeurtenissen het hoofd te kunnen bieden. In hoofdstuk 8.5 worden de aspecten ‘Hoog 
Betrouwbare Organisatie’ en ‘veerkracht’ verder uitgediept. De naam van de instelling werd 
veranderd in NHTV internationaal hoger onderwijs Breda. Deze duidt goed het profiel aan. Een 
instelling voor hoger onderwijs met relevante kennis op haar kennisdomeinen. En relevante 
kennis betekent zowel wetenschappelijke als praktijkgerichte kennis. Waar in Nederland geen 
wo-pendant is voor de NHTV-opleidingen, wil de hogeschool deze aanbieden.

Monitoring strategisch plan
In mei 2011 verscheen intern de Monitoring realisatie strategisch plan in 2009 en 2010. In een 
toegankelijke en handzame midterm review van vijf bladzijden werd een beeld gegeven van 
de voortgang in de realisatie van de strategie bezien vanuit de wettelijke taken onderwijs en 
kennisontwikkeling, de profilering en de positionering van de instelling en de bedrijfsvoering. 
Vastgesteld werd dat op alle terreinen voortgang was geboekt. NHTV lag op koers.

7.3 HET CRUCIALE JAAR 2012
Inleiding
Cruciaal voor de hogeschool was 2012, omdat het college de plannen moest insturen aan 
de Reviewcommissie. Deze commissie is ingesteld door de staatssecretaris om de plannen te 
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beoordelen van de instellingen van hoger onderwijs. Dit als uitvloeisel van het overheidsbe-
leid zoals verwoord in de nota ‘Kwaliteit in verscheidenheid’, de Strategische Agenda Hoger 
Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap van augustus 2011 van de staatssecretaris van OCenW 
en de minister van EL&I. De gehele procedure was door het departement verwoord in brieven 
van 29 december 2011, 5 maart en 26 april 2012. Voorbereid door de twee beleidsmedewer-
kers werd binnen NHTV een zorgvuldig traject opgezet om een ieder binnen de hogeschool te 
betrekken bij het bepalen van de inhoudelijke afspraken met de staatssecretaris. Op 24 januari 
2012 werd in een extra gezamenlijke vergadering CvB/MR het gekozen profiel ‘inhoudelijk 
leiderschap in internationale setting’ gepresenteerd en besproken. Op 19 april 2012 vroeg het 
college de MR in te stemmen met de inhoud van de prestatieafspraken met de staatssecreta-
ris. Dit hele proces mondde uit in een document van mei 2012 met de titel ‘Prestatieafspraken 
NHTV Breda-Ministerie OCW’. Op bladzijde 6 van dit document wordt het gekozen profiel 
verwoord:

Profiel: verbindend en leidend in een internationale setting
“NHTV is een gespecialiseerde instelling voor hoger onderwijs met in de portfolio hbo- en 
wo-opleidingen en praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek. Daarmee vormt NHTV 
een schakel tussen wetenschap en beroepspraktijk en opereert de instelling voortdurend op 
het snijvlak van onderzoek en toepassing. NHTV biedt toponderwijs en leidt studenten, via 
een internationaal curriculum en in een internationale studie- en werkomgeving, op voor de 
internationale arbeidsmarkt“.

Op 7 juni 2012 werd dit rapport in Arnhem toegelicht en verdedigd tegenover twee leden van 
de Reviewcommissie. Op 14 juni werd het verslag ontvangen van dit gesprek. De voorzitter 
van het college beantwoordde op 21 juni 2012 de door de Reviewcommissie gestelde techni-
sche vragen ten aanzien van de verplichte indicatoren: uitval, switch en rendement, kwaliteit/
excellentie, docentkwaliteit, onderwijsintensiteit en indirecte kosten. Ook stuurde hij deze dag 
nog aanvullende informatie toe aan de commissie, onder andere over selectie, internationale 
benchmark en onderzoekscapaciteit. Gedateerd 24 september 2012 werd het Advies van 
deze commissie aan de staatssecretaris uitgebracht. Op bladzijde 4 van dit schrijven wordt het 
advies verwoord:

1. “Het ambitieniveau en realiteitsgehalte alsmede de aansluiting op de gewenste stelselont-
wikkeling van het voorstel voor de prestatieafspraken werden als toereikend beoordeeld.

2. Gezien de oordelen op de drie criteria van onderwijs, onderzoek en valorisatie komt de 
commissie tot de conclusie dat NHTV in aanmerking dient te komen voor middelen uit het 
selectieve of geoormerkt budget. Het voorstel van NHTV werd geplaatst in de categorie 
‘zeer goed’”.

 
Op 1 november 2012 ontving het College van Bestuur van de staatssecretaris de modelbe-
schikking in het kader van de prestatiebekostiging. Voor 2013 betrof het totaal een bedrag van 
3.294.466 euro, waarvan bijna 2 miljoen gekoppeld was aan de voorwaardelijke financiering 
en bijna 1,5 miljoen euro aan het selectieve budget. Van dit laatste bedrag is 1 miljoen euro 
bestemd voor het toegekende Centre of Expertise. Gedateerd 3 november 2012 werd de 
definitieve beschikking ontvangen (brief Min OCenW, 3 november 2012).
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In samenwerking met HZ University of Applied Sciences en Stenden Hogeschool kreeg NHTV 
als onderdeel van de prestatieafspraken een Centre of Expertise voor toerisme, leisure en 
hospitality toegekend door het ministerie van OCenW. NHTV participeert in de Human Capital 
Tafel op het terrein van logistiek samen met vijf andere hogescholen. Onderdeel daarvan zijn 
de zes bestaande kennisdistributiecentra (KDC), waarvan het KDC Zuidwest-Nederland onder 
de verantwoordelijkheid van NHTV valt.

Het jaarverslag 2012 (p. 16) meldt, dat op het terrein van de Creatieve industrie de aansluiting 
ligt op het gebied van 1: game, 2: media & ICT, 3: business innovation en 4: cultural heritage. 
Invulling wordt verkregen via (onderzoeks)projecten en via de HBO-masteropleidingen Imagi-
neering, Media Innovation en Game Technology. Deze laatste opleiding was bij het uitbrengen 
van het jaarverslag nog in ontwikkeling.

Tussenbalans
De hele uitwerking van de ‘Prestatieafspraken’ door het ministerie maakt het nodig dat in het 
HBO het bestuurlijk optreden op een hoger plan wordt getild. Gevraagd worden nu strate-
gisch inzicht, moed en verstandig optreden. De door het departement in gang gezette reputa-
tierace heeft impact op de noodzakelijke competenties van de bestuurders. Van belang is om 
de instelling in de voorhoede van de kwaliteitsrace een rol te laten spelen.

De beoordeling van de ‘Prestatieafspraken’ door de Reviewcommissie onder voorzitterschap 
van Van Vught heeft verder inzicht gegeven in de verscheidenheid binnen het hoger onder-
wijs. Science Guide (2012) publiceerde overzichten van de uitkomsten van het proces bij de 
Reviewcommissie onder de titels ‘De drie kneuzen van Van Vught’ en ‘De drie excellenten van 
Frans van Vught’. Het blad kwalificeert de beoordeling van de Reviewcommissie als volgt: “Zij 
toetsen soms opvallend scherp – en soms opvallend lankmoedig – wat uw universiteit of 
hogeschool in de toekomst als haar kerncompetenties en dynamisch aanbod van onderzoek 
en onderwijs zal willen waar maken. Het gaat om de agenda en ambitie in het werk van elke 
docent, researcher, lector en hoogleraar aan een instelling in Nederland voor de komende 10 
tot 15 jaar” (Science Guide, 201210).

7.4 ‘MODEL VAN EEN ACADEMISCHE HOGESCHOOL’
Op 5 september 2012 opende staatssecretaris Zijlstra het academisch jaar van NHTV, waarbij 
hij de hogeschool vergeleek met Pietje Bel. Daarbij inspelend op de toespraak van (oud)voor-
zitter Uijterwijk van het College van Bestuur die NHTV naar analogie van Dik Trom typeerde als 
een bijzondere instelling, en dat was-ie, dat is-ie en dat blijft-ie. In zijn toespraak noemde de 
(oud)voorzitter (5 september 2012) ook dat de student aan zet was. Studenten moeten zich 
zelf meer discipline opleggen en meer wilskracht vertonen.

Ter gelegenheid van deze opening en het 25-jarig bestaan van de instelling als NHTV schreven 
Bouwer en Uijterwijk het boek ‘Model van een academische hogeschool’. Dit boek omvat twee 
delen. In het eerste deel komt het overheidsbeleid aan de orde op het gebied van het hoger 
onderwijs in de afgelopen vijfentwintig jaar. Het beschrijft hoe NHTV Breda met behoud van 
de eigen koers daarop heeft ingespeeld en hoe het zijn eigen profilering en positionering 
binnen het totale onderwijsveld steeds vorm en inhoud heeft gegeven, waardoor het onder-
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scheidend karakter is blijven bestaan. In deel twee wordt het concept academische hoge-
school verder uitgewerkt en ingevuld. Wat betekent het nu als een instelling zich ontwikkelt 
van onderwijsinstelling naar kennisinstelling met HBO en WO-opleidingen? De bouwstenen 
van het NHTV model voor KennisOntwikkeling en Onderzoek (KO&O) worden uitgelegd, als 
ook de visie op de aard van onderzoek aan hogescholen, de modi van kennis, de soorten van 
expertise en onderzoek en de visie op de integratie van onderzoek in het onderwijs. Allerlei 
aspecten verband houdend met het KO&O passeren de revue. Vier kennisrollen of – profielen 
voor docenten worden uitvoerig aan de orde gesteld en de daaraan gelieerde beoordelings- 
en outputcriteria. Enkele bijlagen, onder andere het PhD-beleidskader en –regeling en de 
gevolgen voor de status van de mediatheek complementeren dit deel (11).

Noodzaak van een eigen onderzoekmodel
Alleen het aspect van de vier kennisrollen wordt hier behandeld. Het is in principe de bedoe-
ling dat iedere docent binnen de hogeschool een van de vier rollen vervult. Het rollenmodel 
is ontwikkeld, omdat Bouwer (2012) van mening is, dat een derde generatie hogescholen haar 
intrede deed. Dit type biedt zowel WO- als HBO-opleidingen aan en het onderzoek is daaraan 
gelieerd. Een dergelijke derde generatie hogeschool vormt daarom een schakel tussen weten-
schap en beroepspraktijk en beweegt zich voortdurend op het snijvlak van fundamenteel en 
praktijkgericht onderzoek en toepassing. De theoretische achtergronden en de onderbouwing 
van het KO&O voor dit type hogescholen zijn uiteengezet in het eerder genoemde boek uit 
2012. De Stichting Kennisontwikkeling (SKO) had tot doel de introductie van lectoraten in 
het HBO te begeleiden en aanvragen voor lectoraten door hogescholen te beoordelen. Bij de 
invoering van de lectoren werd de instellingen een model gepresenteerd, waarbij de parttime 
lector omringd werd door een kenniskring. Deze bestond uit vier of vijf docenten die, gefaci-
liteerd met een halve tot hele dag onderzoek tijd per week, samen met de lector aan de slag 
moesten gaan. Dit model van het werken met lectoren en kenniskringen zorgde ervoor dat er 
besloten kleine - wellicht esoterische - groepen zijn ontstaan die onvoldoende verbonden zijn 
met het onderwijsproces. Het effect daarvan was onvoldoende kennisvalorisatie in de breedte 
en in de diepte van de instelling, waardoor NHTV de profilering als kennisinstelling niet vol-
doende kon waarmaken.

Drie opvattingen over de meerwaarde van onderzoek in het HBO
Oud lector Van ’t Riet (2013, p. 85) noemt als probleemfactoren, waardoor het onderzoek (en 
de kennisontwikkeling) in het HBO vanaf het begin van deze eeuw niet goed van de grond 
kwam onderstaande zes factoren:

1. Het lage opleidingsniveau van de docenten, die gericht waren op onderwijs en vonden 
dat onderzoeksgeld daarvoor bestemd moest zijn;

2. De geringe omvang van de derde geldstroom;
3. De onbekendheid van het fenomeen lectoraten bij bestuurders en managers met als 

gevolg onheldere en wisselende positionering en aansturing;
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4. Slechts docenten in kenniskringen zorgden voor de verbinding tussen de lectoraten en 
het onderwijs en de afstudeeropdrachten van de studenten werden daarvoor niet structu-
reel benut;

5. Het ontbreken van geduld bij onderwijsmanagers om jarenlang te investeren in expertise-
vorming van onderzoeksopdrachten en

6. In de hogescholen was geen onderzoekscultuur en –infrastructuur aanwezig.
 
“Ook hebben de huidige Hbo-instellingen moeite met de integratie van lectoraten in hun 
organisatie. Problemen spitsen zich toe op de gebrekkige concentratie van lectoren in ken-
niscentra, het bestaan van een eilandenrijk met vaak parttime lectoren en een gebrekkige 
verbinding tussen lectoraten en onderwijs. In het bijzonder bij het zoeken van die verbin-
ding bestaat voortdurend het gevaar van downgrading van lectoraten door een al te grote 
verbinding met het bachelor onderwijs” (Van ’t Riet, 2013). Hij schetst als oplossing de vorming 
van de Universiteit van Nederland en vermeldt het onderstaande: “Het aantal lectoren bleef 
tamelijk beperkt. Gemiddeld hadden hogescholen aan het eind van 2008 slechts de middelen 
om op 1400 studenten 1 fulltime lector aan te stellen. Door wispelturigheid van beleid is veel 
lectoraten slechts een kortstondig leven beschoren geweest”.

Oud voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool Breebaart (2013, 
ongepubliceerd) geeft in zijn conceptartikel kritische beschouwingen over het onderzoek op 
hogescholen. Volgens hem worstelen hogescholen met het begrip praktijkonderzoek. Het 
object van studie en onderzoek, de praktijk van een beroep, kan nooit onderscheidend zijn ten 
opzichte van wetenschappelijk onderzoek, wel de methoden van onderzoek. De tweede mis-
vatting is dat een bachelor student onderzoeksvaardigheden kan worden aangeleerd. Waarom 
wordt daar zo gemakkelijk over gedacht? Het is al een hele prestatie als een bachelor student 
de body of knowledge en praktijk van een beroep voldoende leert. Daarna is de student in 
de masterfase in staat om onder begeleiding onderzoek te doen. Breebaart memoreert dat 
bestuur, academiedirecteuren en middenmanagement niet geselecteerd zijn op hun ervaring 
met het uitvoeren van onderzoek. Evenmin als op het leiding geven aan onderzoekers. Het ge-
volg is dan ook dat in hogescholen lectoren en onderzoekers onvoldoende tegenspel krijgen 
van hun leidinggevenden. De hogescholen stellen niet de lastige methodische en kritische 
vragen die kwalitatief goed onderzoek altijd nodig heeft. Tot slot wijst hij er op dat de meeste 
docenten in de hogescholen een vooropleiding zonder ervaring met onderzoeksmethoden 
hebben.  

In de publicatie van Van de Bunt (2013, p. 3) onder het kopje ‘Onderzoek doen: een taak van 
het HBO?‘ staat het onderstaande: ”Na de instelling van de functie van lectoren in 2001 bleek 
de verankering van de lectoraten in het onderwijs niet vanzelfsprekend. De meerwaarde van 
het onderzoek voor het onderwijs ontstond niet vanzelf en de benutting van ontwikkelde 
kennis om studenten en docenten voorop te helpen in hun (toekomstige) beroepspraktijk, 
verliep moeizaam. Geleidelijk is dit beter gegaan en zijn HBO’s ook concretere afspraken gaan 
maken met lectoren over de resultaten van het onderzoek en over inbedding daarvan in de 
onderwijsprogramma’s”.

Tussenbalans
Noch de HBO-Raad noch de Stichting Kennisontwikkeling hebben in de begintijd van de lec-
toraten acties ondernomen om te zorgen voor een adequate positionering en een vruchtbare 
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voedingsbodem binnen de instellingen. Dit is een belangrijke omissie, omdat bij de Colleges 
van Bestuur nauwelijks kennis en ervaring aanwezig waren om de onderzoekscomponent 
goed te incorporeren. Een scholingstraject en een meer begeleidende aanpak pasten niet in 
het liberale overheidsbeleid. Een minder afwachtende houding had er voor kunnen zorgen, 
dat de verankering van de lectoraten beter was verlopen en de meerwaarde eerder was gere-
aliseerd.

Mede door het zich gaan toeleggen in een vroeg stadium op kenniscreatie, neemt NHTV een 
specifieke positie in binnen het hoger onderwijs. Om die positie te bereiken, werden vanaf 
het begin aan het opleidingsniveau van de docenten hoge eisen gesteld en werd publiceren 
en het doen van onderzoek aangemoedigd. Om docenten daartoe in de gelegenheid te stel-
len, werden geldmiddelen vrijgemaakt. Al in een vrij vroeg stadium werd onderkend dat het 
‘kenniskringenmodel’ niet effectief was en werd als alternatief het vier-rollen-model ontwik-
keld. Het is, naast integrale invoering van dit vier-rollen-model, verstandig, om scholing en 
training te verzorgen voor de medewerkers op het terrein van methoden en technieken. Ook 
in het curriculum moet hieraan aandacht worden besteed. Het bovenstaande is voor NHTV 
ook aanleiding geweest een Rector Magnificus te benoemen en een directeur onderzoek aan 
te stellen. Verder zou het onderzoek op hetzelfde terrein van universiteiten en hogescholen 
moeten worden gebundeld tot een doorlopende onderzoeklijn. Professoren en lectoren 
samen in bijvoorbeeld een onderzoeksschool. Om het HBO zijn volle onderzoeksopdracht te 
kunnen laten vervullen, is het gewenst dat meer masteropleidingen worden aangeboden. 
Immers masterstudenten kunnen worden ingezet bij het doen van onderzoek en daaraan een 
bijdrage leveren. Ook de Centres of Expertise bieden een uitgelezen kans om daaromheen het 
onderzoek samen met anderen verder te verdiepen. Invoering van het professional doctorate 
complementeert het geheel. Het is evident dat de overheid moet overgaan tot de financiering 
van het onderzoek van de WO-component in het HBO.

Het vier-rollen-model
Dit model is de operationalisering van het door NHTV ontwikkelde KO&O programma voor 
academische hogescholen. Bouwer (2012, p. 48) beschrijft de achtergrond van dit model. Hier 
wordt volstaan met het noemen van de vier rollen.

Rol 1: Vertalen van kennis naar het onderwijs, direct gerelateerd aan het curriculum.

Rol 2: Actief zijn in consultancy en design en andersom kennis uit de praktijk relevant 
maken voor het onderwijs (praktijkgericht KO&O).

Rol 3: Verrichten van praktijkgericht onderzoek en verdieping in wetenschappelijke 
onderbouwing en houdbaarheid van praktijkgerichte kennis.

Rol 4: Verrichten van fundamenteel/conceptueel onderzoek.

Gezien het belang van dit model een doorkijk naar het gestelde hierover in het huidige strate-
gisch plan, getiteld ‘NHTV strategie 2013-2017, Knowledge@work’.

“De kern van de interactie met het werkveld vindt plaats in rol 2 en 3. Daarin ligt de drijvende 
kracht voor de kennisontwikkeling en de verbondenheid met de beroepspraktijk. Rol 4 wordt 
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uitsluitend, en dus tijdelijk, vervuld door promovendi. Na hun promotie keren ze terug in rol 
3 waarbij ze samen met de lectoren als onderzoeker in staat worden geacht opdrachten uit 
het werkveld te verwerven en uit te voeren ten behoeve van verdere kennisontwikkeling en 
-implementatie. De vervlechting van onderwijs en kennisontwikkeling vindt vooral plaats in 
rol 1 waar de vertaling naar het onderwijs plaatsvindt. Door participatie van docenten in de 
onderzoeksgroep stroomt actuele kennis naar het onderwijs”. Vervolgd wordt: “Afstudeerders 
kunnen hun thesis verrichten op onderzoeksprogramma’s en stagiaires kunnen informatie 
vergaren over het bedrijfsleven. Beiden zijn topleveranciers van (grote hoeveelheden) data ten 
behoeve van onderzoek en vergroten zo de onderzoekscapaciteit. Op deze wijze kan NHTV 
excellent onderwijs blijven aanbieden wat resulteert in een nieuwsgierige en ondernemende 
professional die de potentie heeft in de beroepspraktijk een rol te spelen bij innovatie” (Know-
legde@work, 2013, p. 4 - 5).

Jaarverslag 2012
In dit jaarverslag (p. 17) wordt in hoofdstuk 2.1.3 Kennisontwikkeling vermeld, dat het project 
‘Kennisontwikkeling’ is afgerond met als resultaat het document ‘NHTV kennisontwikkeling en 
onderzoek: innovatie in creatieve, culturele en dienstensectoren: op zoek naar kwaliteit van 
leven’. Dit document is praktisch integraal verwerkt in de al eerder genoemde publicatie van 
Bouwer en Uijterwijk (2012). Er is een model ontwikkeld voor kennisontwikkeling en onder-
zoek (KO&O).

De vier kennisrollen op operationeel niveau zijn, als uitvloeisel van het KO&O-model, al eerder 
beschreven. Iedere academie heeft drie programmalijnen voor onderzoek geformuleerd die 
nadrukkelijk zijn afgestemd op de onderwijsprogramma’s enerzijds en op de vragen en be-
hoeften van het werkveld anderzijds.

In het verslagjaar heeft iedere onderwijsgevende docent met een minimum aanstellings-
omvang van 0.7 fte tijd gekregen voor KO&O binnen een van de vier kennisrollen. Ook is die 
docent verbonden met een van de drie programmallijnen binnen de academie.

Overzicht van de cumulatieve onderzoekscapaciteit per kennisrol NHTV breed per 1 juni 2012: 

Kennisrol Aantal docenten Fte’s voor KO&O

Rol 1 112 16,4

Rol 2 79 14,9

Rol 3 37 11,0

Rol 4 40 16,8

Totaal 268 59,1

 (jaarverslag 2012, p. 17)

Uitgaande van het totale personeelsbestand van 269 fte, ten behoeve van het primaire proces 
in dat jaar, bedraagt dit bijna 22% van de totaal beschikbare capaciteit. Ook met betrekking tot 
de kwalitatieve output van publicaties worden belangrijke vorderingen gemeld. Aan de hand 
van de Standard Evaluation Protocol categorieën zijn 269 KO&O onderwerpen in METIS – het 
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onderzoek informatiesysteem – geregistreerd. Daaruit is af te leiden dat er een toename is ge-
weest van 35% in gerefereerde artikelen en ongeveer van 134% in wetenschappelijke boeken 
vergeleken met 2011.

In de al eerder genoemde strategie voor 2013-2017 zijn de kwaliteitsaspecten voor de docen-
ten waarop wordt gestuurd verwoord. Deze zijn:

• “onderzoeksvaardigheden;
• ICT-vaardigheden;
• kennis van of ervaring met een cross-culturele leer- en werkomgeving;
• een certificaat didactische bekwaamheid voordat een vast dienstverband wordt aange-

gaan;
• de (internationale) praktijkervaring, die wordt gekoppeld aan de kennisrol en
• minimaal niveau Engels C1 voor docenten die in Engelstalige opleidingen lesgeven”.

(Knowlewgde@work, 2013, nr. 36).

Met betrekking tot het speerpunt internationalisering meldt het jaarverslag 2012, dat het ac-
cent lag op ‘internationalisation at home’. Een doel is om een volledig tweetalige organisatie 
te worden. Daarnaast was een aandachtspunt om de bestaande samenwerking met buiten-
landse partners te intensiveren en nieuwe partners te zoeken.

Besturingsfilosofie
In de loop van 2011 heeft het College van Bestuur intern een discussie geëntameerd over de 
besturingsfilosofie voor de hogeschool. Bij het aantreden van de nieuwe voorzitter eind 1998 
werd een directeur-bestuurder gezocht en was er een hiërarchisch College van Bestuur. Ook 
bij de wijzigingen in de organisatie naar de twee lagen- en later naar de drie lagenstructuur is 
nooit een fundamentele discussie gevoerd over de verdeling van taken, verantwoordelijkhe-
den en bevoegdheden tussen bestuur en directie/management. In wezen werden alle cruciale 
besluiten door het college genomen en was dat, om in spoorwegtermen te spreken ‘de draai-
schijf ’. Zo vroegen eigenlijk formeel alle cruciale besluiten van de directeuren en de hoofden 
van dienst om goedkeuring c.q. accordering door het College van Bestuur.

Dit was om meerdere redenen geen goede zaak. Het holde de inhoud en de geloofwaardig-
heid van de functie academiedirecteur uit, maar het was ook niet passend bij een volwassen 
organisatiestructuur, waarbij over en weer het geven van verantwoordelijkheden, bevoegdhe-
den en vertrouwen behoort. Deze structuur bevorderde niet de motivatie van directieleden. 
Daarbij kwam dat door de grootte en de complexiteit van de organisatie het niet mogelijk 
meer was om alles via het college te laten lopen. Onvoldoende deskundigheid, onvolledig 
inzicht en te weinig tijd waren onder meer spelbrekers geworden voor zorgvuldige besluitvor-
ming.

Door het besluit van de voorzitter om na veertig onderwijsjaren te stoppen, kwam er in de 
herfst van 2012 een wisseling van het voorzitterschap van het College van Bestuur. Dit werd 
het passende moment gevonden om over te gaan tot een ander besturingsconcept. Een 
extern bureau werd ingeschakeld om de Raad van Toezicht en het college bij dat verander-
proces te ondersteunen. Er kwam een ‘Kader stellend bestuur’ tot stand. Deze filosofie houdt 
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in dat het bestuur kader stellend de voorwaarden schept voor beleidsvorming; het bestuur 
en directeuren gezamenlijk zijn belast met beleidsvorming; directeuren zorgdragen voor de 
uitvoering en het bestuur toetst de uitvoering aan de kaders en controleert deze. In de praktijk 
omvat het werken vanuit deze nieuwe besturingsfilosofie een toegenomen bevoegdheid en 
verantwoordelijkheid van het middenmanagement (Jaarverslag, 2012, p. 21).

Tussenbalans
Alles overziend, heeft de verdere inkleuring van de drie strategische thema’s ertoe bijgedra-
gen dat NHTV, zoals al in hoofdstuk 2.3 uiteengezet is, door de overheid erkend kan worden 
als academische hogeschool. Deze instellingen zijn dan een bijzonder type binnen het hoger 
onderwijs. Meer dan een hogeschool, maar geen universiteit. Een eigen portfolio met HBO- en 
WO-bachelor- en masteropleidingen en een specifieke inkleuring van de onderzoekdimensie. 
Een geprofileerd docentenkorps met, naast de onderwijsrol, een verankering in het vier-ken-
nisrollen-model, evenals duidelijk verwoorde kwaliteitsaspecten voor de docenten. Dit moet 
leiden tot een nationale en internationale erkenning en herkenning. Eigenlijk wat Rutte al als 
staatssecretaris met de Wet Hoger Onderwijs en Onderzoek bedoelde en wat Veerman in zijn 
nota concreet heeft gemaakt. Het zou een nieuwe, maar logische stap zijn in de positionering 
en profilering van het hoger onderwijs, zoals Zijlstra dat toen voor ogen stond. Het is aan Bus-
semaker om nu besluiten te nemen in het kader van de wet ‘Kwaliteit in verscheidenheid’.
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NHTV EEN SPECIFIEKE POSITIE IN HET HBO

8.1 INLEIDING
Dit hoofdstuk geeft antwoord op de in hoofdstuk 1.1.2 gestelde vraag, in hoeverre NHTV een 
specifieke positie inneemt binnen het HBO door het benutten van de speelruimte in het over-
heidsbeleid door achtereenvolgende bestuurders. In de tweede paragraaf wordt nagegaan, of 
de situatie bij NHTV, in verschillende periodes in de geschiedenis van het hoger onderwijs, als 
specifiek kan worden getypeerd en welke argumenten daarbij aan de orde zijn. Paragraaf drie 
bevat, gebaseerd op diverse bronnen, allerlei data die de specifieke positie van NHTV in het 
HBO adstrueren. In paragraaf vier wordt de eindconclusie verwoord betreffende het al of niet 
verworven hebben van een specifieke positie door NHTV in het hoger (beroeps)onderwijs.  
In hoofdstuk 7.2 werd NHTV gekarakteriseerd als een gespecialiseerde hoger onderwijsin-
stelling met een grote kwetsbaarheid. In het bijzonder deze gespecialiseerde hogescholen 
moeten opmerkzaam blijven op potentiële bedreigingen en gevaren. Voor de continuïteit 
en stabiliteit van NHTV is het van belang dat de bestuurders zich ervan bewust zijn, dat de 
instelling zich moet manifesteren als ‘Hoog Betrouwbare Organisatie’. Het bestaansrecht van 
alle hogescholen is mede daarvan afhankelijk. Dit hoofdstuk wordt daarom afgesloten met het 
onderdeel ‘Hoog Betrouwbare Organisaties’ uit de benadering van Weick & Sutcliffe (2011).

8.2 DE PROFILERING VAN NHTV IN HET HBO
Nu wordt de vraag beantwoord, die in hoofdstuk 1 is gesteld, namelijk of inderdaad de profile-
ring van NHTV in het HBO als specifiek kan worden aangemerkt. Is het mogelijk, dat de succes- 
en faalfactoren bij NHTV generaliseerbaar zijn naar het hele HBO, of moeten deze toch door 
interne en externe omstandigheden als specifiek worden bestempeld? Deze studie is immers 
gepositioneerd als een combinatie van een ‘intrinsic’ en een ‘instrumental’ case study. Gezien 
het gestelde in de verschillende hoofdstukken en uitgaande van de vraagstelling wordt een 
vanuit de historiografie van NHTV en het HBO geëxtrapoleerd antwoord gegeven.

Anno 2014 vermeldt de website van de Vereniging Hogescholen 37 aangesloten instellingen. 
In principe betreft een mogelijke generaliseerbaarheid al deze hogescholen. Het is echter 
gewenst om drie groepen door hun bijzondere karakter daarvan uit te sluiten, namelijk de 
hogescholen voor de kunsten, de (categorale) PABO’s en de agrarische opleidingen. Deze drie 
groepen hebben in de loop van de jaren specifieke wet- en regelgeving gekend en de laatste 
opleidingen vallen onder een ander departement. Ook de Design Academy in Eindhoven 
neemt door het bijzondere opleidingsaanbod en onderwijsmodel een uitzonderingspositie in. 
Uiteindelijk zouden er twintig hogescholen resteren, waarop de conclusies met betrekking tot 
de vraagstelling betrekking zouden kunnen hebben. Deze instellingen bestaan grotendeels 
uit zogenaamde brede of grote stadshogescholen met een divers aanbod aan opleidingen 
en met een regionale binding. In eerdere instantie is ook deze categorie uitgezonderd, zodat 
slechts een beperkt aantal hogescholen, in het kader van het beantwoorden van de vraagstel-
ling, overblijft. Om de eindconclusie inzake de generaliseerbaarheid te funderen en een goede 
ontwikkelingslijn te zien, is het gewenst de periode te beschouwen vanaf de oprichting van 
het NWIT tot eind 2013. Het accent komt te liggen op de laatste periode van ongeveer 2010 
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tot 2013. Conform de vraagstelling wordt de nadruk gelegd op het overheidsbeleid, dat in 
de loop van de jaren van invloed is geweest op de hogescholen, en op het optreden en de 
besluitvorming van de bestuurders bij NHTV in deze periode.

De combinatie van de in paragraaf 2.2 beschreven vier fases in de historie van het hoger 
onderwijs en de vijf fases in de historiografie van NHTV, heeft geleid tot onderstaande indeling 
in vier tijdvakken. Bij elke periode worden de conclusies geformuleerd met betrekking tot het 
bestuurlijk optreden bij NHTV in vergelijking met het overig HBO en het daaruit voortvloei-
ende specifieke karakter van de instelling.

Periode I: vanaf de oprichting van NWIT en VAT tot de STC-operatie, globaal de periode van 
begin jaren ’60 tot medio jaren ’80. 
Lokale initiatiefnemers uit het bedrijfsleven en de politiek in Breda en Tilburg maakten gebruik 
van de wettelijke mogelijkheden om de twee scholen te stichten. Elke hogeschool in Neder-
land kent een eigen ontstaansgeschiedenis. Twaalf instellingen gingen in 1987 samen tot de 
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. Vergelijkbaar is de ontstaansgeschiedenis van enkele 
van de voorgangers van de NHL. In 1946 namen een aantal in de Friese hoofdstad en omstre-
ken wonende kunstenaars het initiatief tot het oprichten van een gezamenlijke particuliere 
kunstnijverheidsschool genomen. Dit was de latere Akademie voor Beeldend Kunstonderwijs 
‘Vredeman de Vries’. In 1987 werd als gemeentelijke instelling de Hogere Zeevaartschool ‘Wil-
lem Barentsz’ in Terschelling opgericht. Het stedelijk Conservatorium in Leeuwarden werd in 
1965 gesticht door een aantal muziekliefhebbers (Bakker, 1992).

De weg door de bestuursleden afgelegd om te komen tot het stichten van NWIT en VAT is 
ook in andere plaatsen gevolgd, want ook daar werden de wettelijke mogelijkheden benut. 
Centraal stond in deze periode bij NHTV en bij alle hogescholen het naleven van de wet- en 
regelgeving. De inhoud van de twee opleidingen was natuurlijk wel specifiek. Bijzonder was 
het gegeven, dat het NWIT van het Ministerie van Economische Zaken middelen kreeg om 
zich meteen te profileren als onderzoeksinstelling. Dit gebeurde door oprichting van het NRIT. 
Ook kan de samenwerking, als uitvloeisel van het overheidsbeleid, tussen het NWIT en KHT 
op het terrein van ‘Vrijetijdskunde’ worden genoemd. Dit bood opnieuw mogelijkheden voor 
het NWIT om zich te profileren als kennisinstelling. De afstand tussen deze beide Brabantse 
instellingen bedraagt ongeveer twintig kilometer, zodat contacten met de faculteit ‘sociale 
wetenschappen’ van Tilburg gemakkelijk tot stand konden komen. Wederzijdse expertise werd 
ingezet om deze nieuwe opleiding te realiseren.

De situatie bij NHTV was, zoals hierboven beschreven, niet specifiek, omdat voor alle instellin-
gen toen gold dat de bestuurders uitvoerders waren van het overheidsbeleid en de wettelijke 
mogelijkheden voor een ieder gelijk waren. Selectie van directieleden, die meestal uit het do-
cententeam afkomstig waren, vond bij alle instellingen plaats op inhoudelijke gronden. Door 
het inhoudelijke domein, toerisme en verkeer, van de opleidingen was de situatie bij NHTV 
echter ook specifiek te noemen. In deze periode was diversiteit bij de verschillende instellin-
gen om in te spelen op het overheidsbeleid nog nauwelijks aan de orde. Het optreden door 
het bestuur van NWIT en VAT kan niet als specifiek worden aangemerkt voor het hele HBO. 
Dit met de kanttekening, dat kennis bij de bestuurders van NWIT en VAT over het optreden 
door besturen en directies bij andere scholen maar heel beperkt was. Alle scholen opereerden 
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binnen zeer eenduidige, uniforme en generieke wet- en regelgeving van het ministerie en de 
controle berustte bij de inspectie.

Periode II: STC-operatie en de jaren van autonomie, deregulering en eigen verantwoorde-
lijkheid, medio jaren ’80 tot medio jaren ’90. 
Door de STC-operatie veranderde de directierol. In korte tijd moest omgeschakeld worden 
naar de rol van bestuurder. Weliswaar was het STC-proces door de minister over alle instel-
lingen uitgerold en van allerlei kaders voorzien, maar de bestuurders zelf konden daarbinnen 
een eigen koers bepalen. Voor het eerst moesten strategische afwegingen en keuzes worden 
gemaakt. De fusiemogelijkheden waren van regio tot regio verschillend, mede door de op-
leidingsportfolio en de denominatie van de aanwezige instellingen. De hogescholen hadden 
uiteenlopende juridische structuren. De verschillende besturen, waaronder gemeentelijke, 
hadden allemaal hun eigen agenda in het STC-proces. Ook de zuilenstructuur en het aparte 
karakter van de ‘kunsthogescholen’ speelden een rol. Dat leidde in Den Haag bijvoorbeeld tot 
de vorming van meerdere hogescholen. In die stad bleef de Hoge Hotelschool zelfstandig. 
Deze verschillen maken het lastig om het verloop en de uitkomst van de fusies in de verschil-
lende regio’s met elkaar te vergelijken en daarover uitspraken te doen. Wel kan worden vast-
gesteld, dat bij veel instellingen de directieleden al direct hebben ingespeeld op de gewenste 
transformatie en initiatief namen om te komen tot grotere gehelen. In sommige gevallen 
werd dit ook door de minister beloond, zoals de toewijzing van de derde Hoge Hotelschool 
van christelijke signatuur in Leeuwarden. Een bijzondere interventie van de bewindspersoon 
die immers het fusieproces aan de instellingen, onder leiding van de procescoördinator, had 
overgelaten.

Na de STC-operatie werd een andere rol vereist van de directies en op meerdere plaatsen 
werden dan ook externen benoemd om leiding te geven. Vastgesteld kan worden dat de 
inhoudelijke component van de bestuurlijke rol naar de achtergrond verdween en naast stra-
tegisch inzicht het accent, mede door de lumpsumfinanciering en de OKF, op bedrijfsmatige 
aspecten kwam te liggen. De STC-operatie vormt door de verscheidenheid aan uitkomsten 
van de fusieprocessen, de basis voor differentiatie tussen de hogescholen. Dit kwam tot uiting 
door onder andere verschillen in grootte, opleidingsaanbod, positionering, regionale dimen-
sies, de gebouwensituatie, de financiële mogelijkheden en de bestuurlijke en organisatorische 
inrichting. Vanaf die periode is die verscheidenheid alleen maar toegenomen.

De directies van NWIT en VAT hebben, tijdens de STC-operatie, relatief veel energie nodig ge-
had om afweermechanismen in stand te houden teneinde de eigenheid van de instellingen te 
behouden. De uitgangssituaties van NWIT en VAT waren immers bijzonder, want het waren de 
enige opleidingen in hun domein. Inhoudelijke curricula met een eigen profiel waren ontwik-
keld, de herkomst van de studenten kende een bovenregionale spreiding en er was gekozen 
voor een duidelijk eigen en onderscheidend onderwijsmodel. Mede door de monopoliepositie 
bleef de belangstelling van de studenten voor de opleidingen groot en ook door de bewezen 
kwaliteit kon een eigen koers worden gevaren. Het College van Bestuur bij NHTV werd bij de 
STC-operatie gerekruteerd uit de vroegere directieleden, terwijl de vereisten door de veran-
derde rolinhoud waren gewijzigd. Dit had uiteindelijk gevolgen voor de wijze waarop binnen 
NHTV de OKF-operatie en de financieringsconstructie van de nieuwbouw werden behandeld. 
Door de STC-operatie werd de specifieke positie van NHTV verder geïnstitutionaliseerd.
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De situatie bij NHTV was mede specifiek, omdat het bestuur van NWIT en VAT kozen voor een 
eigen inkleuring en oplossing van het STC-proces over de regio heen. Het was duidelijk niet de 
bedoeling van het overheidsbeleid dat een Tilburgse instelling zou fuseren met een instituut 
in de regio West-Brabant/Breda. Door het samengaan van slechts twee scholen en het gege-
ven, dat de voormalige VAT voorlopig nog in Tilburg gevestigd bleef, was de noodzaak om be-
stuurlijk op te treden in het nafusieproces beperkt. Dit verschil alleen al kan bijzonder worden 
genoemd in vergelijking met andere instellingen, waar grootschalige hogescholen werden 
gevormd en bijvoorbeeld de benoeming van de leden van het College van Bestuur en de 
directies al heel veel tijd en aandacht vroegen. Tekenend hiervoor was bijvoorbeeld de situatie 
bij de Hogeschool Rotterdam (& Omstreken) na de STC-operatie. “Na de fusie van zeventien 
rechtspersonen in 1988 was er een periode met veel perikelen. Twee keer een bestuurscrisis, 
weliswaar afstemming en harmonie binnen de vier faculteiten, maar vrijwel geen samenwer-
king tussen de faculteiten, weinig groei van de studentenaantallen, nauwelijks innovaties, 
enkele keren een exploitatietekort en een zeer beperkte bekendheid van de instelling in de 
maatschappelijke omgeving” (Drielen van, 2008, p. 8). NHTV kon deze problemen vermijden 
door adequaat laveren en bleef daardoor verschoond van de naweeën van de STC-operatie. 
De nieuw gevormde hogeschool kon zich blijven richten op het primaire proces, terwijl de 
beheersmatige onderwerpen op het tweede plan bleven liggen. De hogeschool behield 
sterke banden met het bedrijfsleven en het internationale karakter werd versterkt. De instel-
ling bleef relatief kleinschalig, waardoor de cultuur en identiteit van de eigen opleiding tot 
hun recht konden komen. De ‘Mammoet-cultuur’ bleef achterwege (Uijterwijk, 2014b, p. 148). 
Geconcludeerd kan worden, dat het niet mogelijk is om de situatie bij NHTV te generaliseren 
naar andere hogescholen, omdat interne en externe omstandigheden en keuzes voor en na 
het STC-proces, van instelling tot instelling en van regio tot regio te verscheiden waren.

Periode III: marktwerking en concurrentie, medio jaren ’90 tot medio ’00. 
Mede door externe omstandigheden werd de eigenstandige positie van NHTV in deze 
periode verder bevestigd. In dit tijdvak gingen de omstandigheden, de mogelijkheden en de 
keuzes van de hogescholen sterk uiteenlopen. Alle hogescholen moesten hun positie bepalen 
als gevolg van het liberaliseringsbeleid van Hermans. Het gevolg was uitbreiding van het 
opleidingenpalet HBO-breed. Iedere school maakte hierbij om diverse redenen eigen keuzes. 
Dat gold ook voor het benutten van de mogelijkheden van het major-minorsysteem. Hierdoor 
veranderde bij NHTV in het onderwijsaanbod voor de studenten feitelijk niets. De instellingen 
moesten tijd en energie besteden aan het fraudeonderzoek door de Commissie Schutte. Per 
hogeschool was de impact hiervan sterk verschillend en dit leidde tot diverse bestuurswisse-
lingen. NHTV speelde maar een marginale rol in deze financiële kwestie. Het overheidsbeleid 
maakte de aanstelling van lectoren mogelijk met de daaraan gekoppelde kenniskringen. Door 
de bewakende rol van de SKO werd dit proces uniform over de hogescholen uitgerold. Iedere 
instelling koos voor eigen inhoudelijke speerpunten. De besturen konden nu tal van eigen 
keuzes en specifieke afwegingen maken. Een rol hierbij speelde de uitgangssituatie, maar ook 
de regionale mogelijkheden en de invloed van het (lokale) bedrijfsleven. Voor het college van 
NHTV was het uitermate noodzakelijk te reageren op de marktwerking, omdat de monopo-
liepositie bedreigd werd. De kans bestond, dat de bestaansgrond onder de instelling door 
concurrentie zou verdwijnen. De omvang van deze bedreiging was specifiek voor NHTV.

Bij NHTV waren vooral de interne omstandigheden specifiek. De hogeschool kende eigen pro-
blemen door de financiële situatie en deed, eind vorige eeuw, alsnog pogingen om met an-
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dere hogescholen te fuseren. Na het niet doorgaan van de fusie met de Ichthus Hogeschool, 
ging NHTV zich naar de buitenwereld nog duidelijker als aparte speler profileren en koos een 
geheel eigen ‘niche’, namelijk de positionering als themahogeschool. De drie speerpunten uit 
het strategisch plan werden stelselmatig uitgebouwd en geïmplementeerd. De invloed van 
de politiek-maatschappelijke context was op NHTV door de beperkte (inhoudelijke) regionale 
binding van een andere orde. Van het college werd een duidelijke visie gevraagd om de ho-
geschool in een zich nieuw ontwikkelend krachtenveld te positioneren. Eigen keuzes werden 
gemaakt, bijvoorbeeld met betrekking tot de toelating van studenten en de opleidingseisen 
aan docenten. De grote stadshogescholen kwamen in een ander krachtenveld terecht. Mede 
in het kader van het overheidsbeleid om meer studenten in Nederland hoger op te leiden, 
waren daar vooral kwantitatieve problemen aan de orde. Ook werd van deze scholen een gro-
tere rol gevraagd in het allochtone onderwijsemancipatieproces en kwam een sterke binding 
met de lokale en regionale arbeidsmarkt tot stand. Maatwerktrajecten en deeltijdstudies voor 
studenten vormden een belangrijk onderdeel van hun portfolio.

De conclusie kan worden getrokken, dat in deze periode de positie van de hogescholen op 
het HBO-speelveld verder uitelkaar kwam te liggen. Door de STC-operatie was de uitgangs-
situatie bij de verschillende hogescholen verschillend en waren andere keuzes gemaakt. De 
verschillende reacties op het gewijzigde overheidsbeleid, bijvoorbeeld ten aanzien van het 
liberaliseringsbeleid, zorgden voor een verdere differentiatie. Van de colleges werden door 
andere interne en externe omstandigheden verschillende strategische keuzes verlangd.

Periode IV: maatschappelijke verantwoording, Veerman en de prestatieafspraken, onge-
veer 2005 tot 2013. 
In deze periode ontstond de mogelijkheid om de tweejarige Ad-programma’s te starten. De 
start van een Ad-pilot was, gezien in het licht van de eerdere aanwezigheid van Kort-HBO, bij 
NHTV vrij logisch. Bij andere instituten lag dit anders, omdat de relevantie voor de arbeids-
markt bij verschillende Ad’s maar heel moeilijk was te onderbouwen. Daarbij kwam dat ook de 
belangstelling van de studenten voor Ad’s maar beperkt was. Het advies aan de Colleges van 
Bestuur om te kiezen voor een duidelijker vorm van profilering en heldere keuzes te maken 
ten aanzien van hun missie, loopt als rode draad door het rapport van de Commissie Veerman. 
De voorstellen van deze Commissie komen neer op differentiatie in het hoger onderwijsbestel, 
in de profielen van de instellingen en in het onderwijsaanbod. Het rapport propageert een 
grotere verscheidenheid in het hoger onderwijs.

Het rapport van de Commissie en het daarop volgende wettelijk traject door de bewindsper-
soon kwamen NHTV goed van pas. Gekozen werd voor profilering als hoogwaardige interna-
tionale ‘niche’speler, omdat alleen door die keuze het bestaansrecht was verzekerd. Die positi-
onering kon nu worden verankerd. Vele scholen hadden meer moeite met het opstellen van 
de ‘Prestatieafspraken’ en de daaraan gekoppelde kwaliteitsfinanciering. Voor alle hogescholen 
gold dat duidelijke strategische en gedurfde keuzes gemaakt moesten worden.

Natuurlijk werden alle hogescholen geconfronteerd met de eisen van de bewindspersoon om 
‘Prestatieafspraken’ te maken, maar de uitwerking en de resultaten waren heel verschillend. De 
geclaimde uitzonderingspositie voor NHTV met HBO- en WO-opleidingen werd nu ook gelegi-
timeerd. Erkenning als ‘academische hogeschool’ heeft, anno 2014, nog niet plaatsgevonden.
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Vergelijkbaarheid
De startpositie van NWIT en VAT kan niet als specifiek worden beschouwd, zoals de ont-
staanswijzen van enkele andere instellingen illustreren. Het aanbieden van Kort-HBO en de 
samenwerking op het terrein van ‘Vrijetijdskunde’ kunnen getypeerd worden als een verschil. 
De gemaakte keuzes in 1987 in het kader van het STC-proces resulteerden in de specifieke 
positie die NHTV in het hoger onderwijs ging innemen. Geleidelijk is deze uitzonderingspositie 
uitgebouwd en verder vorm en inhoud gegeven.

De uitgezette strategie en aanpak door het bestuur van NHTV is, zeker de laatste jaren, nog het 
best vergelijkbaar met die van de Hoge Hotelschool in Den Haag/Amsterdam. Deze hoge-
school heeft eenzelfde koers aangehouden en zich gericht op kwaliteit en op de eisen van de 
arbeidsmarkt in een internationale setting. Een zodanige vergelijking geldt ten dele ook voor 
de Christelijke Hogeschool Ede, de Driestar Hogeschool in Gouda en Viaa (tot 1-9-2014 de Ge-
reformeerde Hogeschool) in Zwolle. Deze drie hogescholen hebben een duidelijke christelijke 
signatuur en kennen daardoor een andere studenten- en docentenpopulatie dan NHTV met 
een neutrale denominatie en een sterk internationaal karakter. Deze drie instellingen bezit-
ten een eigen kwaliteitsprofiel, bieden een beperkte en gespecialiseerd portfolio aan en zijn 
kleinschalig, zodat de menselijke maat is geborgd. Ofschoon in eerdere instantie de agrarische 
scholen werden uitgezonderd, is het toch noodzakelijk daarop een voorbehoud te maken, 
namelijk voor de HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch en Venlo. Deze instelling valt, gelet op 
het opleidingsaanbod, te typeren als ‘speciaalzaak’ van hoge kwaliteit met een duidelijk profiel. 
De HAS is zelfstandig gebleven en kent intensieve contacten op alle niveaus met het werkveld, 
evenals ook een indrukwekkende internationale dimensie. Ook hier is de kwalificatie ken-
nisinstelling op zijn plaats. (website HAS, mail oud bestuurder HAS, 2014). Daarom is ook een 
vergelijking van NHTV met de HAS goed verdedigbaar, omdat weliswaar in een andere niche, 
maar met dezelfde uitgangspunten, stelselmatig gewerkt is aan de uitbouw tot hoogwaardige 
kennisinstelling in een internationale setting.

8.3 SPECIFIEKE POSITIE
Op basis van het gestelde in paragraaf 8.2 kan worden geconcludeerd dat NHTV een speci-
fieke positie inneemt in het HBO door gedurende vele jaren op hoofdlijnen systematisch en 
consequent een eigen strategisch beleid te voeren. Een specifieke positie werd bereikt door 
bijzondere interne en externe omstandigheden met een onderlinge verwevenheid en samen-
hang. Die verworven specifieke positie van NHTV in het Hoger Beroepsonderwijs is, anno 2014, 
op basis van meerdere bronnen te onderbouwen. Het betreft overzichten van de Vereniging 
Hogescholen en ‘Studeren met een handicap 2014’, de Keuzegidsen HBO voltijd en Masters 
2014, de HBO-Monitor 2012, overzichten van de NVAO, zoals over joint degrees en bijzondere 
kenmerken, gegevens van het Personeels- en Mobiliteitsonderzoek (POMO), jaarcijfers van de 
VKO, overzichten van de NUFFIC, de publicatie van Elsevier betreffende ‘De Beste Studies 2013’ 
en publicaties van diverse commissies en de overheid, bijvoorbeeld ‘Kennis in Kaart’. Vanuit 
NHTV biedt het jaarverslag 2012 een bron aan informatie, evenals de Monitoring realisatie 
strategisch plan in 2009 en 2010.
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Adstructie van de specifieke positie
Het docentencorps is hoogwaardig, mede door het jarenlang gevoerde scholingsbeleid. In de 
nota ‘Kwaliteit in verscheidenheid’ van het ministerie van OCenW (2011b) staat het onder-
staande overzicht:  

Opleidingsniveau docenten in het HBO

2005 2007 2009

Bachelor 47,0% 40,3% 35,4%

Master 45,5% 52,0% 55,2%

PhD 3,6% 4,8% 7,7%

Bron: POMO van 2006, 2008 en 2010 van het ministerie van BZK

De genoemde Monitor van NHTV geeft het volgende overzicht: 

2009 2010

Master degree 251 264

Gepromoveerd 33 37

Promovendi 31 34

In de toelichting bij deze tabel wordt vermeld: “Inmiddels (mei 2011) is 10,6% van de docenten 
gepromoveerd en werkt nog eens 9,7% aan een proefschrift; 74,8% van de docenten heeft een 
masteropleiding en 7% volgt een masteropleiding”.

•  1
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Het jaarverslag 2012 van NHTV bevat onderstaande tabel.

Opleidingsniveau per personeelscategorie

P-OP P-OBP P-MT B-OBP M-MT Totaal

Geen 2 2

VO 1 1 24 26

MBO 1 14 57 72

HBO-B 68 56 3 70 3 200

HBP-M 7 1 8

WO-B 4 4 8

WO-M 193 17 7 25 9 251

PhD candidate 27 1 1 1 2 32

PhD 32 1 4 1 38

Niet bekend 3 26 2 31

Totaal 333 93 15 210 17 668

Bron: NHTV jaarverslag 2012

Omgerekend in percentages voor de eerste kolom, Primair proces - Onderwijzend Personeel 
– betekent dit dat 22% een bacheloropleiding heeft, 60% een master, 8% een promotietraject 
doorloopt en 10% gepromoveerd is. Het overzicht ‘Feiten en cijfers, Personeel in het hoger 
beroepsonderwijs’ (HBO-Raad, 2011) meldt, dat in 2009 meer dan de helft van het personeel 
in het HBO een masterdiploma heeft en 8% gepromoveerd is. De NHTV-percentages wijken 
significant af van het gemiddelde in het HBO.

De HBO-Monitor 2012 geeft het onderstaande overzicht betreffende de inzet van personeel.

Inzet van personeel Instelling (2012) HBO land (2012)

Kwalificatie input (wat is er nodig)

Praktijkkennis van docenten2 7,6 7,4

Praktijkervaring van docenten2 7,6 7,4

Beschikbaarheid van docenten2 7,2 7,0

Inhoudsdeskundigheid van docenten2 7,3 7,1

Didactische vaardigheden van docenten2 6,9 6,7

Totaalscore kwalificatie-input (range 2-10) docenten2 7,3 7,1

•  1

•  1
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1Gemiddelde score op een 5-puntschaal;  
2Gemiddeld rapportcijfer

Zowel uit de gepresenteerde overzichten met betrekking tot het opleidingsniveau als uit de 
tabel betreffende de inzet van personeel komt een gunstig beeld naar voren van NHTV in 
vergelijking met het hele HBO.

Uit het rapport van de VKO van november 2013, waarin de VKO de kwaliteitszorg met be-
trekking tot het onderzoek van NHTV gevalideerd wordt, blijkt dat NHTV vooral goed scoort 
betreffende de totale financiële bijdrage per student en het aantal studenten per lector. Met 
betrekking tot het percentage gepromoveerde lectoren moet beseft worden, dat de hoge-
school op het standpunt staat dat ‘werkveldlectoren’ (1) niet gepromoveerd behoeven te zijn. 
 
Overzicht uit het Validatierapport Kwaliteitszorg Onderzoek NHTV Breda (november, 2013). 
De jaarcijfers 2012 die door de VKO worden geïnventariseerd met betrekking tot het onder-
zoek van de NHTV laten het volgende beeld zien:

NHTV Breda Landelijk

Gemiddelde 

Positie op 38 
hoge-scholen

Financieel

Totale financiële bijdrage per student € 536,97 € 385,62 8

Rijksbijdrage per student € 146,21 € 234,47 32

Raak-bijdrage per student € 26,65 € 46,93 16

Internationale bijdrage per student € 112,58 € 31,72 3

Overige bijdrage per student € 251,53 € 95,76 6

Personeel

Aantal studenten per lector (landelijk streefcijfer: 720) 755 1312 10

Aantal fte’s per lector 0,56 fte 0,56 fte 20

Percentage gepromoveerde lectoren 47% 77% 31

Gemiddelde fte per docent-onderzoeker 0,20 fte 0,25 fte 21

Percentage gepromoveerde onderzoekers 7,8% 15,1% 24

Gemiddelde fte per promovendus 0,4 fte 0,43 fte 15

Percentage student-onderzoekers 0,3% 4,5% 32

NHTV is de enige hogeschool die in joint degree verband een wo-bachelor aanbiedt met een 
universiteit in ons land, namelijk de bachelor Tourism, die samen met Wageningen University 
(WUR) wordt verzorgd in Wageningen en Breda.

NHTV is de enige hogeschool, afgezien van de Nederlandse Defensie Academie (Instituut 
Defensie Leergangen) in Breda, die een wo-bachelor aanbiedt. Verzorgd wordt de wo-bachelor 
Vrijetijdswetenschappen, die eerder tot de portfolio behoorde van de Universiteit van Tilburg 

•  1
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Sinds 2014 wordt ook de wo-master Leisure Studies aangeboden. 
 
In het verlengde van de hierboven genoemde opleidingen past de voetnoot in het rapport 
van de Commissie Veerman (2010) op bladzijde 31: “Zo wil de NHTV zich profileren als kennis-
centrum voor haar vakgebied relevante disciplines. Dit impliceert een volledig opleidingscon-
tinuüm met zowel hbo- als wo-opleidingen”. Deze opmerking is een duidelijke onderstreping 
van de bijzondere positie die NHTV wil innemen. 
In maart 2014 meldt de hogeschool (Meijer, 2014), dat een onderzoek gestart is naar de haal-
baarheid van een wo-master Tourism in samenwerking met Wageningen University.

NHTV kiest duidelijk voor een eigen profilering van de opleidingen, wat onder andere tot 
uiting komt in de door de NVAO toegekende beoordelingen (website NVAO, 4 maart 2014). 
In 2013 werd door de NVAO aan drie opleidingen van de hogeschool het predicaat ‘goed’ toe-
gekend. Dit zijn de hbo-ba Facility Management; Hoge Hotelschool; Logistiek en Economie. To-
taal werden in dat jaar aan 21 opleidingen van hogescholen de kwalificatie ‘goed‘ toegekend. 
Tot 2012 kon door de NVAO een (onderdeel van een) opleiding apart worden beoordeeld op 
‘bijzondere kwaliteit’. In 2010 werd dit oordeel aan het facet 2.1 ‘eisen hbo’ van de opleiding Lo-
gistiek en Technische Vervoerskunde toegekend. Totaal waren er in dat jaar vier toekenningen. 
In 2008 gebeurde deze toekenning aan het facet ‘afstemming tussen vormgeving en inhoud’ 
bij het onderwerp ‘programma’ van de opleiding Media en Entertainment Management. In dat 
jaar waren er totaal drie toekenningen in het HBO. NHTV (Monitor) maakt melding, dat ook de 
opleiding International Games Architecture and Design voor het onderdeel ‘kwaliteit perso-
neel‘ een apart oordeel ontving. 
De bijzondere kenmerken toegekend door de NVAO (website, 4 maart 2014) zijn: imagineering 
bij de hbo-ba Vrijetijdsmanagement; Internationalisering bij de hbo-ba Facility Management 
en Hoge Hotelonderwijs en bij de hbo-ma Tourism Destination Management; Innovatieve 
beroepsgerichtheid in een internationale context bij de hbo-ba Media en Entertainment Ma-
nagement en Intercultural learning – diepere dimensies van internationalisering bij de hbo-ba 
Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs. NHTV (Monitor, 2012) vermeldt dat ook de oplei-
ding International Games Architecture and Design voor ‘Toepassing van toegepast onderzoek 
in onderwijs’ een bijzondere erkenning kreeg. Op 28 augustus 2014 werd door de NVAO aan 
de HBO-bachelor Media & Entertainment Management het bijzonder kenmerk ‘Kleinschalig en 
intensief onderwijs’ toegekend. Op basis van dit gegeven heeft de minister van OCenW op 17 
september 2014 besloten in te stemmen met het hanteren van specifieke selectiecriteria en 
een hoger collegegeld voor deze opleiding.  
In dit kader moeten ook internationale erkenningen worden genoemd, namelijk ten eerste 
van de UN World Tourism Organization voor de opleidingen Hoger Toeristisch en Recreatief 
Onderwijs, Vrijetijdsmanagement en Hoger Hotelonderwijs en ten tweede van de Internatio-
nal Facility Management Association voor de bacheloropleiding Facility Management.  
In de portfolio van NHTV wordt de gesubsidieerde Master in Media Innovation aangeboden en 
in september 2014 startte de rijksbekostigde master in Game Technology.De start van beide 
opleidingen berusten op besluiten van het Ministerie van OCenW.

De studentenpopulatie van NHTV verschilt van die in het hele HBO. De publicatie Kennis 
in kaart (OCenW, 2009) vermeldt, dat NHTV in 2008 slechts een percentage van 1,9% niet 
westers-allochtone studenten heeft. Voor het aantal eerstejaars bedroeg dit percentage 2,5. 
Landelijk waren de percentages respectievelijk 14,1% en 14,7%.

•  1
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NHTV kent nauwelijks deeltijdstudenten. Volgens de hierboven genoemde publicatie was 
2,1% deeltijdstudent, terwijl dat in 2008 landelijk 16,1% bedroeg. In 2013 studeerden er aan 
de hogeschool 20 deeltijd- en 13 duale bachelorstudenten. Dat was respectievelijk 0,3% en 
0,2% van het totaal aantal NHTV-studenten. De website van de Vereniging Hogescholen (31 
maart 2014) meldt, dat in 2013 in het HBO 86% een voltijdsopleiding volgde en 12% in deeltijd 
studeerde en 2% duaal. 

NHTV kent een grote mate van tevredenheid onder studenten. Dit blijkt onder meer uit het 
onderzoek van Elsevier naar De Beste Studies 2013 (Elsevier, nummer 39, 28 september 2013). 
“Twee hogescholen blinken uit in de negentiende editie van de beste studies van Elsevier: 
NHTV internationaal hoger onderwijs Breda en de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle. 
Studenten aan de opleidingen van deze hogescholen zijn het meest tevreden van alle hbo’ers. 
Met een kanttekening: het zijn hogescholen met een beperkt aantal, gespecialiseerde oplei-
dingen (p. 108)”. Uit de bijgevoegde tabel blijkt dat de tevredenheidsscore 100% bedraagt.

De HBO Monitor 2012 geeft de onderstaande drie overzichten met betrekking tot de te-
vredenheid over de opleiding, de tevredenheid achteraf en over de inhoud, de toetsing en 
beoordeling van de gevolgde opleiding. 
 
Overzicht HBO Monitor 2012 Tevredenheid met opleiding en tevredenheid achteraf.

NHTV Interna-
tionaal hoger 

onderwijs Breda

HBO Totaal

Schaal 2012 2012

(Zeer) tevreden over studie % 73 63

Opleiding opnieuw kiezen aan dezelfde hogeschool % ja 70 72

Opleiding aanraden aan familie/vrienden % ja 67 68

Aantal respondenten 434 18.723

 

Instelling 2012 HBO land 2012

Tevredenheid achteraf

Opleiding opnieuw kiezen aan dezelfde hogeschool 70% 63%

 
NHTV scoort praktisch voor alle categorieën hoger dan gemiddeld in HBO-land.  
 
Overzicht HBO Monitor 2012 over de inhoud en de toetsing en beoordeling van de gevolgde 
opleiding.

•  1
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NHTV internationaal hoger 
onderwijs Breda

HBO land

Schaal voltijd Gemm. 2012

Inhoud

Aansluiting op actuele ontwikkelingen in 
vakgebied

Rapportcijfer 6,9 6,9 6,7

Inbedding onderzoek in onderwijs Rapportcijfer 6,5 6,5 6,5

Inbedding in de beroepspraktijk Rapportcijfer 6,6 6,6 6,5

Studeerbaarheid Rapportcijfer 7,5 7,5 7,4

Inhoudelijke samenhang Rapportcijfer 6,9 6,9 6,7

Internationale oriëntatie Rapportcijfer 7,3 7,3 6,9

Toetsing en beoordeling

Docenten streng in beoordeling % mee eens 28 28 25

Opleiding uitdagend qua niveau % mee eens 44 44 38

Tentamens/opdrachten pittig % mee eens 30 30 24

Voldoende getoetst op inzicht % mee eens 45 45 42

Alleen studenten die het verdienden kregen 
diploma

% mee eens 46 46 45

Moeilijk om bij groepsopdrachten mee te liften % mee eens 21 21 17

 
Ook nu is de conclusie dat NHTV beter scoort dan het HBO landelijk.

De meeste opleidingen van NHTV kennen een duidelijke internationale component. Uit de 
HBO Monitor 2012 blijkt dat de internationale oriëntatie het rapportcijfer 7.3 heeft gekregen, 
terwijl voor het HBO landelijk het rapportcijfer 5.7 bedroeg. Dit betekent een bijna 30% hogere 
waardering.

NHTV Breda positioneert zich duidelijk in het hogere segment van de hogescholen in Ne-
derland. De hoofddirecteur van de Keuzegids heeft van tien hogescholen behorende tot de 
categorie ‘grotere hogescholen’ de posities in beeld gebracht. Op basis van de Keuzegids HBO 
Voltijd 2014 zijn in de eerste en tweede tabel de gegevens uit 2013 toegevoegd. Vastgesteld 
kan worden dat NHTV bijna steeds tot de top drie heeft behoord en dat de totaalscore bijna 
70,0 bedroeg (2).

•  1

•  1



LAVEREN IN ZWAAR WEER De wisselwerking tussen overheidsbeleid en bestuurlijk optreden in het HBO200

Posities in ranking

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Avans 11 6 3 2 7 10 7 9 3 3 3 1 1 2

CHWindesheim 2 2 1 1 1 2 2 2 5 4 5 5 5 6

Fontys 12 13 11 15 11 11 10 12 8 9 11 6 6 4

Haagse 4 4 7 8 3 4 4 4 9 7 4 8 13 12

HLeiden 9 10 13 11 13 16 11 5 14 13 8 14 17 15

Inholland 17 12 16 14 18 18 18 18 17 18 18 17 18 17

NHTV nb nb nb nb 2 1 1 1 1 1 1 4 3 3

Saxion 10 11 10 17 14 9 14 13 11 12 14 10 10 11

Stenden 1 1 2 3 12 8 8 11 13 15 17 12 12 9

Zuyd 5 8 9 6 5 5 5 3 4 2 6 3 4 5
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Gepubliceerde instellingsscores

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Avans 6,77 6,86 6,94 6,98 6,94 6,72 6,81 6,72 66,0 64,0 63,6 71,0 71,0

CHWindesheim 7,00 6,96 7,00 7,05 7,05 6,88 6,91 6,88 64,0 64,0 62,8 65,5 62,0

Fontys 6,74 6,72 6,77 6,90 6,89 6,72 6,77 6,69 61,0 59,0 59,0 61,5 61,5

Haagse 6,91 6,89 6,88 6,95 7,04 6,83 6,87 6,83 61,0 62,0 62,9 59,0 57,0

HLeiden 6,54 6,77 6,67 6,78 6,88 6,66 6,77 6,79 57,0 58,0 61,2 55,5 53,0

Inholland 6,79 6,73 6,62 6,79 6,72 6,43 6,47 6,42 55,0 55,0 54,8 51,5 51,0

NHTV nb nb nb nb 7,04 6,97 6,99 6,97 68,0 67,0 69,2 68,5 68,5

Saxion 6,77 6,74 6,81 6,77 6,87 6,74 6,74 6,67 59,0 58,0 57,6 59,0 60,0

Stenden 7,04 7,02 6,97 6,89 6,88 6,75 6,80 6,70 57,0 57,0 56,4 58,5 57,5

Zuyd 6,90 6,83 6,86 6,94 6,99 6,82 6,84 6,83 65,0 66,0 62,8 69,5 67,0

Land gemidd 6,82 6,81 6,84 6,87 6,90 6,74 6,76 6,73 61 60 60 60 60
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Bron: Frank Steenkamp, 12 maart 2013. Trenddata over tien hogescholen. 
Voor 2013 geldt: Keuzegids HBO Voltijd 2014, bladzijde 9.  
 
Met betrekking tot de rankings zijn de volgende opmerkingen te maken:

• Met terugwerkende kracht zijn vestigingen en fusiepartners samengevoegd.
• De afbakening tussen grote en middelgrote hogescholen is in de loop der jaren veranderd, 

maar met terugwerkende kracht is een uniforme set gemaakt van instellingen.
• De gehanteerde set van criteria in de Keuzegids varieerde in de loop van de tijd, daarom 

worden tot en met 2007 de rapportcijfers van de studentenoordelen gegeven en vanaf 
2008 de rankings met scores van 1 tot 100 en

• In de laatste tabel zijn de rapportcijfers van 2000 tot en met 2007 zo verantwoord mogelijk 
geconverteerd naar ‘scores van 1 tot 100’ met een vergelijkbare spreiding.

In de publicatie ‘Studeren met een handicap’ (CHOI, 2014) scoort NHTV in de rubriek grote en 
middelgrote hogescholen het best. De hogeschool voert al drie jaar de lijst aan van de ‘handi-
capvriendelijke’ grote en middelgrote hogescholen. De landelijk gemiddelde totaalscore is 6,25 
en de score bij NHTV bedraagt 6,79. Deze score is vergelijkbaar met de Hotelschool The Hague 
en de HAS Den Bosch in de rubriek kleinere hogescholen met respectievelijk 6,8 en 6,75.

Het bovenregionale en internationale karakter van de herkomst van de studenten. In de jaren 
2009, 2010, 2011 en 2012 bedroeg het aantal buitenlandse studenten op NHTV respectievelijk 
10,3%, 10,9%, 10,3% en 10,9%. De NUFFIC-rapportage ‘Internationaliseringsbeleid in beeld 
2013’ geeft aan, dat de percentages buitenlandse studenten in het bekostigde HBO in per-
centage van de totale studentenpopulatie in de periode 2008-2013 zich bewegen tussen de 
6,2% en 6,9%. Dezelfde studie plaatst NHTV als nummer 4 met 52,6% in de top 10 instellingen: 
uitgaande van studiepuntmobiliteit en afgestudeerden 2010-11.

•  1

•  1

Conversie naar “schaal 1 tot 100”

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Avans 52 53 59 64 63 59 60 61 66,0 64,0 63,6 71,0 71,0 69,5

CHWindesheim 59 57 61 66 67 65 64 67 64,0 64,0 62,8 65,5 62,0 61,5

Fontys 48 48 52 60 61 59 59 60 61,0 59,0 59,0 61,5 61,5 62,5

Haagse 55 55 56 62 66 63 63 65 61,0 62,0 62,9 59,0 57,0 58,0

HLeiden 40 50 48 55 60 56 58 64 57,0 58,0 61,2 55,5 53,0 55,0

Inholland 50 48 46 56 54 47 47 49 55,0 55,0 54,8 51,5 51,0 53,0

NHTV nb nb nb nb 66 69 67 71 68,0 67,0 69,2 68,5 68,5 68,6

Saxion 50 49 54 55 60 60 58 59 59,0 58,0 57,6 59,0 60,0 58,0

Stenden 60 60 60 60 60 60 60 60 57,0 57,0 56,4 58,5 57,5 59,0

Zuyd 55 52 55 62 65 63 61 66 65,0 66,0 62,8 69,5 67,0 62,0

Land gemidd 51 51 55 59 61 60 58 61 61 60 60 60 60  
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Pas tijdens het liberale beleid van Hermans in Paars II (1998-2002) eindigde de jarenlange 
monopoliepositie en boden andere hogescholen HTRO-opleidingen aan. Ook voor andere op-
leidingen werd het aanbod uitgebreid, zoals bij de Hogeschool Rotterdam in 2002: Vrijetijds-
kunde/management en Ruimtelijke Ordening en Planologie (Bruggeman, 2012). 

Het relatief grote aanbod van studenten met verhoudingsgewijs veel VWO’ers en buitenlands 
gediplomeerden. Bij NHTV is de vooropleiding in het studiejaar 2010/2011 (Monitor): MBO 
25,8%, HAVO 45,6%, VWO 14,2%, Buitenlands diploma 11,7% en overig 2,7%. Van de studenten 
in het HBO met het inschrijvingsjaar 2012 (website VH, 1 april 2014) was de vooropleiding: 43% 
HAVO, 29% MBO, 9% VWO en 8% overig, restcategorie 11%; voor NHTV waren deze percenta-
ges: 42% HAVO, 26% MBO, 14% VWO en 16% overig, restcategorie 2%. 

De goede samenwerking met het werkveld, mede door de vele oud-studenten in allerlei rele-
vante posities. In het jaarverslag NHTV 2012 is het overzicht opgenomen van de samenstelling 
van de werkveldcommissies waaruit de grote diversiteit aan organisaties blijkt.

De keuze voor gespecialiseerde smalle opleidingen met een duidelijk inhoudelijk profiel 
afgestemd op, en met het werkveld. Een voorbeeld hiervan is de bacheloropleiding Functie-
gericht Toerisme en Recreatie. Deze opleiding kent ook een Ad-traject en manifesteert zich als 
specialistisch, praktijkgericht en kleinschalig.

Banden met internationale partners veelal op universitair niveau, zoals Penn State University, 
Arizona State University, University of Nevada en Purdue University, alle in de Verenigde Staten.

Het onderwijsconcept van de ‘international classroom‘ met een beleid dat erop gericht is om 
uit veel landen maar een beperkt aantal studenten te rekruteren, zodat een optimale spreiding 
en interactie wordt verkregen.

Inhoudelijk vakmanschap van het management van een academie of opleiding, dikwijls 
voortkomend uit het eigen docentencorps. Directieleden worden dan ook niet gerouleerd 
over de opleidingen. Mede hierdoor beschikken deze leden over een meerjarig nationaal en 
internationaal netwerk. 

Door de beperkte regionale binding van de hogeschool, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
grote stadshogescholen, kon gemakkelijker een eigen koers worden uitgezet, aangezien de 
directe afhankelijkheid van de plaatselijke politiek gering was.

De gunstige oordelen van de NVAO, de inspectie, de Reviewcommissie en bijvoorbeeld Delta-
plan Techniek.

Het invoeren van het vier-rollen-model bij docenten en het verankeren van de onderzoeks- en 
kenniscomponent in de leiding van de faculteiten en op centraal niveau.

De financiële positie van NHTV, zoals op te maken valt uit de Jaarverslagen 2012 en 2013, 
waarin ook – op basis van de publicatie kengetallen van de HBO-Raad - een gedeeltelijke 
vergelijking is gemaakt met de gemiddelde kengetallen in het HBO.
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Gemiddeld HBO NHTV

Financiële

kengetallen

2011 2010 2009 2008 2013 2012 2011 2010 2009 2008

Liquiditeit +/-1 1 0,8 0,7 1,32 1,20 1,35 1,04 0,74 0,83

Solvabiliteit 0,4 0,4 0,4 0,4 0,55 0,46 0,43 0,38 0,35 0,38

Rentabiliteit in % 0,0 3,8 1,4 0,8 5,1 3,4 7,1 3,9 -3,7 0,6

8.4 EINDCONCLUSIE
Het optreden van het bestuur van NHTV is, zeker na de STC-operatie, niet generaliseerbaar 
naar het hele HBO. De belangrijkste reden hiervoor is, dat achtereenvolgende Colleges van Be-
stuur, zoals blijkt uit de historiografie, er steeds voor gekozen hebben om een eigen zelfstan-
dige positie in het hoger onderwijs in te nemen. Inherent aan de organisatorische dynamiek 
is het actorprincipe. De collegeleden hebben, door hun specifiek bestuurlijk optreden, de 
aanwezige speelruimte in het overheidsbeleid benut. Het bestuur heeft een eigen positie 
ingenomen in de wisselwerking met het overheidsbeleid. Dit betekent, dat NHTV ook binnen 
de Vereniging Hogescholen een eigenstandige positie inneemt en dat de hogeschool bij het 
overheidsbeleid steeds de marges van het mogelijke opzoekt. NHTV heeft consequent de 
eigen waarden als richtsnoer gebruikt. Daarnaast betekent dit het openhouden van eigen 
communicatiekanalen naar allerlei beleidsmakers. Deze grondhouding was al aanwezig in de 
eerste jaren van NWIT en VAT en is door achtereenvolgende bestuurders gecontinueerd. Het 
uitgangspunt was steeds, dat de bestuurders in dienst waren van NHTV en door deze stichting 
werden betaald en niet waren ingehuurd voor het collectief belang.

Het fusieproces bij de STC-operatie, het opereren bij de OKF, de keuze voor Kort-HBO, het 
vasthouden aan gespecialiseerde opleidingen, het niet meedoen met de instellingsaccredita-
tie van de NVAO, de keuze voor WO- en HBO-opleidingen, het vier-rollen-model, het aanbie-
den van gevalideerde naadloze doorstroomtrajecten naar WO-masteropleidingen en het niet 
opnemen van het voorbehoud van de HBO-Raad in de ‘Prestatieafspraken’ zijn voorbeelden 
van het eigen beleid om de instelling een aparte koers te laten varen. Soms zijn de omstandig-
heden zwaar en is de tegenwind groot, maar toch worden eigen keuzes gemaakt, die afwijken 
van het generieke beleid. Daarbij komt dat door de sterke motivatie van het personeel om als 
hogeschool zelfstandig te blijven de aanspreekbaarheid op de eigen kwaliteit groot is.

Dat die specifieke positie van NHTV in het HBO ook door de overheid wordt (h)erkend, bleek 
bij de opening op 5 september 2012 van het hogeschooljaar. Staatssecretaris Zijlstra (OCenW, 
05-09-2012) sprak over NHTV als ‘Pietje Bel’ om daarmede de positie van NHTV in het HBO te 
typeren. In zijn toesprak bevestigde de staatssecretaris aan de hand van verschillende voor-
beelden de aparte profilering van NHTV. De voorzitter van het College van Bestuur van NHTV 
maakte de vergelijking met ‘Dik Trom’, een ondeugend en dik kind. Zijn vader zegt over hem: 
“Het is een bijzonder kind, en dat is-ie”. Deze laatste aanduiding is ook op NHTV van toepassing 
en met een variant valt NHTV te typeren als een bijzondere instelling, dat was-ie, dat is-ie en 
dat blijft-ie (Bouwer & Uijterwijk, 2012, p. 7)
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8.5 HET HBO ALS ‘HOOG BETROUWBARE ORGANISATIE’
Inleiding
Door de toename van de juridificering en codificering in het onderwijs is de kwetsbaarheid 
van de instelling vergroot. Allerlei besluiten worden door studenten betwist. Een kort geding 
over het niet behalen van de propedeuse of over een negatief studieadvies is geen uitzon-
dering meer. Door de mediatisering van de samenleving wordt direct via de sociale media 
de publiciteit gezocht. De beeldvorming kan hierdoor in negatieve zin worden beïnvloed en 
imagoschade kan optreden. Door de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) werd 
in januari 2003 het advies ‘Medialogica’ gepubliceerd. Ook het onderwijs wordt steeds meer 
aan ‘medialogica’ onderworpen. Dit impliceert dat het nieuws steeds vaker wordt gebracht 
in vormen die hun betekenis niet ontlenen aan de inhoud van het nieuws, maar eerder aan 
specifieke eigenschappen van het medium (Medialogica, 2003, p. 33). Daarom is voor het 
bestaansrecht en het voortbestaan van alle hogescholen kwalificatie door derden als ‘Hoog 
Betrouwbare Organisatie’ van groot belang. Zoals eerder uiteengezet, geldt dit vooral voor de 
gespecialiseerde hogescholen, die geen natuurlijk achterland hebben en waarvoor reputatie 
en status cruciaal zijn. Zeker voor deze hogescholen is het essentieel om opmerkzaam te 
blijven op potentiële bedreigingen en gevaren, omdat deze instellingen zich in de praktijk en 
in de beeldvorming geen tegenvallers kunnen veroorloven. “Incidenten op een school kunnen 
het maatschappelijk vertrouwen in het instituut, en daarmee de educatieve sector ondermij-
nen. De legitimiteit van deze beleidssector is dus per definitie precair” (Duin van, 2014, p. 192 – 
193). Sommige incidenten, zoals examenfraude, hebben een hoog politiek escalatie-potentieel 
en kunnen uitgroeien tot een institutionele crisis, waarbij dus de legitimiteit van een beleids-
sector of een overheidsinstantie onder druk komt te staan (Duin van, 2014, p. 19). Voor alle 
instellingen geldt bovendien dat imagoschade pas na vele jaren kan worden hersteld. Daarom 
ter afsluiting aandacht voor het onderwerp ‘Hoog Betrouwbare Organisaties’ en met name 
voor het principe ‘veerkracht’, mede gebaseerd op de benadering van Weick & Sutcliffe (2011).

In het kader van de kwetsbaarheid en van de eigen profilering en positionering van iedere 
instelling is het gewenst, dat de afkorting HBO ook staat voor ‘Hoog Betrouwbare Organisaties’ 
(‘HBO’). Op grond van verworven inzichten, naar aanleiding van deze studie, wordt een zelf 
samengestelde audit gepresenteerd, die mogelijk kan bijdragen aan het bereiken van dit doel.

‘Hoog Betrouwbare Organisaties’ (‘HBO ’s’)
Uit de benadering van Weick & Sutcliffe (2011) is een vraagstelling geselecteerd, die van 
belang is voor bestuurders van onderwijsorganisaties, namelijk waarom sommige organisaties 
wel in hoge mate betrouwbaar zijn en andere niet. “Hoe komt het dat sommige organisaties 
beter in staat zijn hun functie en structuur te behouden in het licht van drastische verande-
ringen, of zelfs terug te keren in een stevigere positie om toekomstige uitdagingen aan te 
pakken” (Weick & Sutcliffe, 2011).

Opmerkzaamheid is noodzakelijk voor het functioneren van onderwijsorganisaties die streven 
naar hoge betrouwbaarheid. Dit vereist de juiste mentale instelling en attitude. Opmerkzaam-
heid is gebaseerd op vijf componenten, die ‘Hoog Betrouwbare Organisaties’ kenmerken.

Deze vijf componenten worden door Weick & Sutcliffe (2011) als volgt beschreven, waarbij een 
indeling wordt gemaakt in twee groepen, namelijk:
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A. Principes van anticipatie (preventie)
1. Gerichtheid op verstoringen;
2. Tegengaan van simplificatie en
3. Gevoeligheid voor de uitvoering.

B. Principes voor indamming
4. Toewijding aan veerkracht en
5. Respect en (h)erkenning van expertise.
 
Deze vijf componenten worden in de hierna volgende paragraaf nader besproken; dat betreft 
in het bijzonder het onderdeel ‘veerkracht’. Aan het slot wordt de vraag beantwoord, waarom 
hoger onderwijsinstellingen ‘Hoog Betrouwbare Organisaties’ moeten zijn en waarom in het 
verlengde daarvan, de afkorting HBO ook mede deze betekenis zou moeten hebben. Afgeslo-
ten wordt met een pleidooi, waarom ‘veerkracht’ minimaal in de mission statement van elke 
onderwijsinstelling moet zijn opgenomen.

De vijf principes
Alvorens de vijf componenten te bespreken, wordt eerst stil gestaan bij het verschil tussen 
‘anticipatie‘ en ‘indamming’. Weick & Sutcliffe (2011) citeren daartoe Hollnagel (Hollnagel, E. E., 
2004): “Indammen onderscheidt zich van anticipatie, doordat het zich richt op het voorkomen 
van ongewenste uitkomsten, nadat een onverwachte gebeurtenis heeft plaatsgevonden in 
plaats van het voorkomen van de onverwachte gebeurtenis zelf”. Onverwachte gebeurtenis-
sen zijn latent aanwezig en ontwikkelen zich, voordat ze duidelijk manifest zijn. Het zijn als het 
ware de blinde vlekken die het management niet tijdig in beeld heeft.

1. Gerichtheid op verstoringen.
Onderwijsinstellingen, die ‘HBO’ zijn, kunnen tijdig anticiperen op verstoringen en zijn buiten-
gewoon alert op kleine uitglijders, die ernstige consequenties zouden kunnen hebben voor de 
continuïteit van de bedrijfsvoering.

“ ‘HBO’s’ moedigen het melden van vergissingen aan, zij staan uitvoerig stil bij bijna-onge-
lukken om ervan te leren en ze zijn zich goed bewust van de risico’s van succes, waaronder 
zelfvoldaanheid, de verleiding om veiligheidsmarges terug te brengen en het overschakelen 
op de automatische piloot.

Ze spannen zich ook voortdurend in om te benoemen welke fouten niet gemaakt mogen 
worden en beoordelen de kans dat bepaalde werkwijzen het risico met zich meebrengen dat 
deze fouten kunnen plaatsvinden” (Weick & Sutcliffe, 2011).

2. Tegengaan van simplifilcatie.
Simplificatie betekent, dat zaken eenvoudiger worden voorgesteld dan ze in werkelijkheid 
zijn, dat rapportage geschiedt op hoofdlijnen of verslag wordt gedaan geheel in de geest van 
de bestuurder met het weglaten van nuanceringen en tegengestelde opvattingen. Informa-
tie wordt dikwijls met goede bedoelingen eerst gefilterd. Een dergelijke handelwijze is een 
ernstige bedreiging voor een organisatie. Er moet bij bestuurders een grondhouding aanwezig 
zijn die zich afzet tegen simplificaties.
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“ Ze verwelkomen uiteenlopende ervaringen, scepsis jegens bestaande wijsheden, en onder-
handelingstactieken die meningsverschillen verzoenen zonder de nuances weg te poetsen die 
verschillende mensen kunnen opmerken“ (Weick & Sutcliffe, 2011, p. 11).

3. Gevoeligheid voor de uitvoering.
Het is van belang dat bestuurders zelf zien en ervaren hoe het primaire proces wordt uitge-
voerd. Het is essentieel dat de zogenaamde kleine kwaliteit van het onderwijsproces bij het 
college goed in beeld is. De bestuurder moet zicht hebben op de omstandigheden en op de 
druk, waaronder de professionals hun werk uitvoeren. Zicht hebben op de praktijk en op de 
uitvoerbaarheid van procedures en protocollen in concrete situaties vergroten de gevoelig-
heid voor de uitvoering.

“ ‘HRO’s’ zijn gevoelig voor de uitvoering. Ze besteden veel aandacht aan de frontlinie, waar het 
echte werk gedaan wordt”. “ Dit alles wordt mogelijk gemaakt, doordat ’HRO’s’ zich bewust zijn 
van de nauwe banden tussen gevoeligheid voor de uitvoering en gevoeligheid voor relaties” 
(Weick & Sutcliffe, 2011, p. 13 - 14).  (‘HRO’s’ staat voor High Reliability Organizations).

Weick (2001) noemt drie bedreigingen voor de gevoeligheid voor de uitvoering. Deze drie zijn:

a. Het toekennen van meer waarde aan formele, meetbare, objectieve of kwantitatieve ken-
nis dan aan ervaringskennis;

b. De tendens om gedachteloos te werk te gaan en
c. De overschatting van de deugdelijkheid van de uitvoering.

4. Toewijding aan ‘veerkracht’.
Elke hogeschool wordt geconfronteerd met onverwachte en niet gewenste gebeurtenis-
sen. Om deze het hoofd te kunnen bieden, is ‘veerkracht’ noodzakelijk. Dat vraagt dikwijls om 
improvisatievermogen, omdat geen kant-en-klaar antwoord voorhanden is. Er moet gezocht 
worden naar een specifieke oplossing en onbekende nieuwe wegen worden ingeslagen. 
Verderop in deze paragraaf wordt uitvoeriger aandacht gegeven aan het principe ‘veerkracht’ 
en onderwijsinstellingen.

“De essentie van ‘veerkracht’ is het intrinsieke vermogen van een organisatie om een dyna-
mische stabiele toestand te behouden of te herwinnen, waardoor het in staat is door te gaan 
met functioneren na een grote tegenslag en/of in de aanwezigheid van voortdurende stress” 
(Weick & Sutcliffe, 2011).

Het is essentieel om ‘veerkracht’ te bevorderen door het ontwikkelen van kennis, onmiddellijke 
feedback, bereidheid tot luisteren, snelheid en accuratesse van de communicatie, variëteit in 
ervaringen, vaardigheid in het combineren van bestaande relatiemogelijkheden en het zich 
comfortabel voeren bij improvisatie. ‘Veerkracht’ treedt op als de organisatie blijft functioneren, 
ondanks dat haperingen zijn opgetreden, of een zware slag is toegebracht. Door ‘veerkracht’ 
behouden organisaties de beheersing over hun activiteiten en blijven of worden zij in hoge 
mate betrouwbaar.
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‘Veerkracht’ bevat drie componenten (Weick & Sutcliffe, 2011). Deze zijn:

a. De capaciteit om spanning te absorberen en te blijven functioneren ondanks interne en 
externe tegenkrachten;

b. De capaciteit om te herstellen of terug te keren vanuit desastreus verlopen situaties en
c. De capaciteit om te leren en te groeien op basis van ervaringen, die zijn opgedaan tijdens 

eerdere periodes van veerkrachtig handelen.

De vraag is wel naar welke situatie een organisatie na een crisis terugkeert. Dit kan zijn de 
oorspronkelijke situatie of een verrijkte, maar ook een geheel nieuwe situatie. Ook is de vraag 
of na een herstel de ‘veerkracht’ is verkleind, vergroot, of onveranderd is gebleven. Verscherpte 
wet- en regelgeving zorgen juist voor minder ‘veerkracht’, want de defensiemogelijkheden 
nemen daardoor toe. Aangezien dan nog alleen maar van belang is, of het protocol en de 
juiste procedures strikt zijn gevolgd en alle parafen van alle verantwoordelijke en bevoegde 
personen zijn gezet. Het lijkt alleen nog maar van belang te zijn, of er een vergunning door 
een daartoe bevoegde autoriteit is afgegeven. Deze handelwijze vermindert het improvisatie-
vermogen en de mogelijkheden voor een uitgebreidere flexibele respons.

Weick & Sutcliffe (2011) beschrijven negen audits die organisaties behulpzaam kunnen zijn om 
alerter te worden op opmerkzaamheid en gedachteloosheid. Een daarvan is de audit die de 
beoordeling betreft van ‘de toewijding aan veerkracht van de organisatie’. Deze bevat onder-
staande stellingen: 

• De organisatie wijst continu middelen toe om medewerkers te trainen en te hertrainen 
betreffende de eigenschappen en de mogelijkheden van het technische systeem;

• Medewerkers hebben meer dan voldoende training en ervaring voor het werk dat ze 
moeten doen;

• De organisatie is actief gericht op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden voor de 
medewerkers;

• De organisatie bevordert opdrachten waarbij medewerkers uitgedaagd worden hun eigen 
grenzen te verleggen;

• Medewerkers staan erom bekend dat ze hun kennis ook op een nieuwe wijze kunnen 
gebruiken;

• De organisatie is gericht op het ontwikkelen van competenties en handelingsrepertoire 
om situationeel te kunnen handelen;

• Medewerkers hebben een aantal informele contacten, waarop bij het oplossen van proble-
men kan worden teruggevallen;

• Medewerkers leren van hun fouten;
• Medewerkers zijn in staat op anderen te vertrouwen en
• Medewerkers beschikken over vaardigheden om bij onverwachte problemen handelend 

te kunnen optreden.

5. Respect en (h)erkenning van expertise.
Het is essentieel, dat zoveel mogelijke relevante kennis wordt aangewend alvorens een besluit 
wordt genomen. Dit betekent het benutten van kennis die in alle lagen in de hogeschool aan-
wezig is, en daar zo mogelijk ook de besluitvorming te laten plaatsvinden. Door deze werkwij-
ze is het mogelijk, dat direct een koppeling ontstaat tussen het signaleren van een bijzondere 
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gebeurtenis en het oplossen van de vastgestelde problemen met de daar aanwezige kennis 
en kunde.

Weick & Sutcliffe (2011) geven de voorkeur aan het concept ‘expertise’ boven het concept 
‘expert’.

Expertise is relationeel en niet noodzakelijk verbonden aan hiërarchische posities. “Expertise is 
een samenstelling van kennis, ervaring, leren en intuïtie die zelden in één persoon samenval-
len. Zelfs als expertise in een enkel individu gepersonifieerd lijkt te zijn, wordt die expertise 
alleen opgeroepen en betekenisvol wanneer een tweede persoon hierom verzoekt, het 
respecteert, aanpast of afwijst” (Weick & Sutcliffe, 2011).

Het principe ‘veerkracht’ en onderwijsinstellingen
Gezien het belang van het principe ‘veerkracht’ voor onderwijsinstellingen hieronder opnieuw 
daarvoor aandacht. De wisselwerking tussen overheidsbeleid en bestuurlijk optreden vraagt 
om laveerkunst. Die laveerkunst vraagt weer om ‘veerkracht’ van bestuurders en alle andere 
medewerkers in de organisatie. Daarom wordt ervoor gepleit, dat gelet op het steeds veran-
derende overheidsbeleid en de toegenomen kansen op verstoringen, minimaal in de mission 
statement van elke instelling het principe ‘veerkracht’ wordt opgenomen. Zoals hierboven 
onder 4. al is gesteld komt ‘toewijding aan veerkracht’ tot uiting in het bestuurlijk optreden en 
in organisatorische normen, die gericht zijn op het vergroten van de (conceptuele) speel-
ruimte gedragen door kwalitatief goed personeel. Essentieel daarbij is om de professionals in 
hun waarde te laten. Optimale interactie is van groot belang met vragen zoals, wat is er aan de 
hand, waarom, wanneer, door wie en hoe is opgetreden? Wie zijn er nog meer bij betrokken, 
wat zijn mogelijke achtergronden? De eerste vraag moet niet zijn, is het protocol gevolgd? 
Inbedding van ‘veerkracht’ in de organisatie en training op dit terrein zijn zonder meer vereist. 
Door allerlei oorzaken zijn het risicoprofiel en de kwetsbaarheid van de instellingen toegeno-
men en dus ook de kans van het oplopen van averij door niet adequaat en tijdig bestuurlijk 
optreden. Zoals eerder al gesteld, zijn de juridificering en codificering van allerlei besluiten in 
het onderwijs aan de orde van de dag en de invloed van de sociale media is ongekend. De 
betrouwbaarheid van de opleidingen en de diploma’s is ter discussie komen te staan. Continu-
iteit en stabiliteit van de instelling vragen onder meer om ‘veerkracht’, omdat “een veerkrach-
tige organisatie de beheersing over wat ze doet niet verliest, maar in staat is door te gaan en 
terug te springen naar de oorspronkelijke staat“ (Weick & Sutcliffe, 2011, p. 74).

Medio 2013 bracht de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling het rapport ‘Terugtreden is 
vooruitzien’ uit met als ondertitel ‘Maatschappelijke veerkracht in het publieke domein’. In op-
dracht van de Raad schreven Boin en Van Eeten een studie over ‘Maatschappelijke veerkracht: 
een nieuw ideaal doorgrond‘. Zij definiëren ‘veerkracht’ als “het vermogen van een systeem 
om ernstige verstoringen te absorberen en zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden, 
terwijl de kernfuncties van het systeem behouden blijven“ (Bijlage Terugtreden is vooruitzien, 
2011). Bij het vermogen om op effectieve wijze het hoofd te kunnen bieden aan een groot-
schalige verstoring maken Boin en Van Eeten een onderscheid tussen de kortetermijnrespons 
(het reageren op de onmiddellijke effecten van de verstoring) en de langetermijnrespons (het 
zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden). Dit bracht Boin en Van Eeten tot de conclusie 
dat ‘veerkracht’ de resultante is van twee vectoren: crisismanagement en adaptief vermo-
gen. Maatschappijen scoren verschillend, in de tijd en ten opzichte van elkaar, op kwalitatief 
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belangrijke indicatoren zoals welvaart, milieu, demografische factoren, educatie en integratie. 
Deze factoren beïnvloeden direct en indirect de ‘veerkracht’.

In het verlengde hiervan wordt in het advies van de Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen, getiteld ‘Kwetsbaarheid en veerkracht van maatschappelijke systemen’, ge-
steld, dat professionalisering en academisering de ‘veerkracht’ van het zorgsysteem versterken. 
Het onderwijs staat nog aan het begin van de ontwikkeling van professionalisering en acade-
misering. Het Advies voorziet dat een adequaat scholingsaanbod – variërend van de basisop-
leiding tot het na- en bijscholingsprogramma – nodig is om het professionele en academische 
niveau van de leraren te verbeteren (Advies KNAW, 2011). Hierdoor wordt dus ook indirect de 
‘veerkracht’ binnen het onderwijs verbeterd.

Het rapport van de Inspectie van het Onderwijs ‘De kwaliteit van schoolleiders’ (Utrecht, 2014)
beschrijft dat schoolleiders in het basisonderwijs en in het speciaal onderwijs de meeste 
moeite hebben met het anticiperen op risico’s en dilemma’s en om complexe problemen op 
te lossen. Hier raken we precies de kern van het begrip ‘veerkracht‘.

Uit het bovenstaande kan worden opgemaakt, dat het pleidooi om het principe ‘veerkracht ‘ in 
de mission statement van elke onderwijsorganisatie op te nemen niet bij een voornemen en 
enkel een toevoeging kan blijven. Het vertalen ervan in scholingsprogramma’s is een noodza-
kelijke vervolgstap, evenals het onderkennen van factoren, die het risicoprofiel van de instel-
ling bepalen. Immers door allerlei oorzaken is de kwetsbaarheid van onderwijsinstellingen 
toegenomen en dit vormt een bedreiging voor hun benaming van een ‘Hoog Betrouwbare 
Organisatie’.

HBO in de betekenis van ‘Hoog Betrouwbare Organisatie’ (‘HBO’)
Zowel voor de instellingen zelf, als voor het politiek-maatschappelijk belang is het gewenst, 
dat hogescholen zich manifesteren als ‘Hoog Betrouwbare Organisaties’, want het kunnen 
volgen van goed onderwijs is essentieel voor de toekomst van elke student. Kwalitatief 
hoogstaand beroepsonderwijs is van groot belang voor de latere beroepsuitoefening van de 
student. De samenleving moet er zonder meer zeker van kunnen zijn, dat adequaat opgeleid 
en bevoegd personeel de studenten begeleidt en vormt, conform het gestelde in het accre-
ditatierapport van de NVAO. Het is onacceptabel dat de aanwezigheid van veel onbevoegde 
docenten negatieve effecten heeft op examenresultaten. De expertise van opleiders moet 
adequaat zijn en ook up to date worden gehouden. Het vakmanschap van de onderwijsge-
venden kan niet ter discussie staan. Dat leraren eigen interpretaties aan regelingen geven en 
subjectieve normen hanteren, is niet gewenst. De van kracht zijnde Onderwijs- en Examenre-
geling (OER) is imperatief voor studenten en medewerkers. Tentamens en examens moeten 
zonder meer op basis van het antwoordmodel/ correctievoorschrift worden nagekeken. De 
door correctoren onderling afgesproken normering moet worden toegepast. Betrouwbaar-
heid van diploma’s en examens moet boven elke twijfel verheven zijn. Een getuigschrift van 
een opleiding in het hoger onderwijs is de kwalificatie om een beroep uit te kunnen oefenen 
en heeft een groot civiel effect. De samenleving heeft bijvoorbeeld groot vertrouwen in door 
medisch specialisten gevolgde studies. Buitenlandse diploma’s moeten dan ook door de ‘Ne-
therlands Universities’ Foundation for International Cooperation’ (NUFFIC) worden gevalideerd. 
Waarborging van diploma’s is essentieel en diplomafraude ondermijnt het hele schoolsysteem. 
Het bezit van een diploma bepaalt in hoge mate de toekomstmogelijkheden van een afgestu-
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deerde student. Geknoei met het afnemen van examens en het marchanderen met de eisen 
voor afstudeerscripties hebben geleid tot zeer grote commotie in het land. De geloofwaardig-
heid van het HBO is hierdoor op het spel komen te staan. Ofschoon lang niet alle hogescholen 
daarbij betrokken waren, hebben de geconstateerde fraudezaken grote schade toegebracht 
aan alle hogescholen.

Consequenties voor bestuurders
Of een instelling als ‘Hoog Betrouwbare Organisatie’ kan worden aangemerkt, wordt in be-
langrijke mate bepaald door het bestuurlijk optreden. Om het bewustzijn hierover bij bestuur-
ders te vergroten, worden hieronder zeven stellingen geformuleerd. Deze stellingen zijn de 
uitkomst van een persoonlijke reflectie op het eigen handelen en beschrijven het optreden 
van de bestuurder in een instelling. Aan elke stelling kan een bepaalde waardering worden 
toegekend. Vijf punten betekent dat het bewustzijn uitstekend ontwikkeld is, 4 punten goed, 3 
punten voldoende, 2 punten onvoldoende en 1 punt dat het bewustzijn hierover niet aanwe-
zig is.

De stellingen
• Van de bestuurders wordt opmerkzaamheid gevraagd. Weick & Sutcliffe (2011) verstaan 

daaronder: “Een rijk bewustzijn van onderscheidend detail”. Noodzakelijk is, dat de bestuur-
der een helder en gedetailleerd begrip heeft van aankomende bedreigingen en op de 
factoren die dat begrip daarop vertroebelen. Kleine verstoringen moeten direct in beeld 
gebracht worden, het moet bekend zijn hoe daarop te reageren en blinde vlekken moeten 
worden voorkomen. Vereist is een goed ontwikkeld situationeel bewustzijn.

• Bestuurders moeten toegewijd zijn aan het primaire proces, harde werkers zijn, in het hart 
van de onderwijsorganisatie staan, en de uitvoering van het proces zelf ervaren. De ambi-
ties van de bestuurders moeten vooral gericht zijn op de organisatie zelf. Gevraagd wordt 
om dienstbaarheid aan de organisatie.

• Het optreden van de bestuurders is rustig, bescheiden (4), gereserveerd, mild, authentiek 
met honderd procent inzet zonder zichzelf op de voorgrond te plaatsen, maar aan de 
andere kant ook volhardend.

• De bestuurder is eerlijk en competent, heeft visie, straalt vertrouwen uit (5) en weet de 
medewerkers te inspireren.

• Bij de bestuurder is dossierkennis van de relevante zaken aanwezig. Simplificatie van zaken 
wordt vermeden. Er is bekendheid met de expertise, die binnen de organisatie bij groepen 
personen aanwezig is, zodat deze op het juiste moment kan worden geactiveerd. Er is 
ruimte voor ideeën en opvattingen van anderen. Er mag geen sprake zijn van routinematig 
handelen.

• Bestuurders kunnen omgaan met onzekerheden en geven evenveel aandacht aan het 
sturen van onverwachte gebeurtenissen als aan het bereiken van de strategische doelstel-
lingen. De bestuurders weten om te gaan met complexe besluitvorming, die inherent is 
aan een hybride onderwijsorganisatie met ingewikkelde procedures.

• Door de bestuurder is de ‘narfunctie’ (6) geïnstitutionaliseerd en wordt scepsis en tegen-
spel gewaardeerd. Gemaakte fouten moeten direct worden toegegeven (7)(8).

De punten van de waarderingen worden bij elkaar opgeteld. Een score van 26 of meer bete-
kent dat bij de bestuurder het bewustzijn over de ‘HBO-waardigheid’ voldoende ontwikkeld is. 
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Een score tussen 19 en 25 vraagt om initiatieven van de bestuurder, terwijl een score lager dan 
19 betekent dat het bewustzijn over de ‘HBO-waardigheid’ nog niet voldoende ontwikkeld is.

Ondanks het onderkennen van de wisselwerking tussen overheidsbeleid en bestuurlijk 
optreden, blijft onderwijs bij uitstek mensenwerk, waarbij pas een resultaat op niveau wordt 
behaald, wanneer de interactie tussen student en docent optimaal is. Daarvoor is noodzakelijk, 
dat het fundament onder het HBO bestel – het zijn van een ‘Hoog Betrouwbare Organisatie’ – 
in orde is. Dit in het belang van een ieder in de verschillende levensfases en voor de samen-
leving als geheel. Alle hogescholen - zonder uitzondering - moeten betrouwbare prestaties 
leveren, want voorkomen moet worden, dat een zwakke schakel het aanzien van het hele HBO 
schaadt.
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HISTORIOGRAFIE NHTV: CONCLUSIES EN SLOTWOORD

9.1 INLEIDING
Uit de historische analyse, zoals beschreven in de hoofdstukken 3 tot en met 7, zijn negen 
thema’s geselecteerd. De eerste acht zijn exemplarisch voor de beschreven periode en geven 
elk op verschillende wijze een goed inzicht in de directe, maar ook in de indirecte wisselwer-
king tussen overheidsbeleid en bestuurlijk optreden. Bij het formuleren van de conclusies zijn 
uiteraard het eigen karakter en de specifieke inhoud van ieder thema van invloed. Afgesloten 
wordt met een overkoepelend negende thema, dat betrekking heeft op de eerder beschre-
ven vijf fases in de geschiedenis van NHTV. Op deze vijf fases wordt het door Peters & Strijp 
(2011ab) ontwikkelde ‘Vitaliteitsmodel’, voor de levenscyclus van een organisatie geprojec-
teerd. Hierdoor is het mogelijk om een compleet beeld samen te stellen van het bestuurlijk 
optreden in de loop van de jaren. De negen thema’s zijn:

1. De oprichting van NWIT en VAT;
2. Het fusieproces in het kader van de STC-operatie;
3. De WHBO en Kort-HBO Toerisme en Recreatie;
4. De verkregen autonomie door het overheidsbeleid;
5. De financiële huishouding en het fusieproces met de Ichthus Hogeschool;
6. Marktwerking en concurrentie;
7. Het binaire stelsel;
8. De profilering als ‘academische hogeschool’ en
9. Het levenscyclusmodel en de onderwijsorganisatie NHTV. 

Voor de eerste acht thema’s geldt, dat het overheidsbeleid geprojecteerd wordt op de ontwik-
kelingen binnen NHTV en de twee rechtsvoorgangers, NWIT en VAT. Dit geschiedt door het 
belichten van het bestuurlijk optreden in dat proces en op dat moment. Elk thema wordt 
geplaatst in het bredere HBO-kader en in de politiek-maatschappelijke context. Het negende 
thema betreft de vraag in hoeverre de typologie van het ‘Vitaliteitsmodel’ ook van toepassing 
is op een onderwijsorganisatie als NHTV. Er wordt gereflecteerd op de gang van zaken en de 
lijn wordt doorgetrokken naar het hele HBO. In hoofdstuk 9.11 wordt de generale eindcon-
clusie geformuleerd betreffende de vraagstelling in hoofdstuk 1.1.2. In hoofdstuk 9.12 volgen 
enkele reflecties en in 9.13 staat het slotwoord vermeld.

De negen thema’s

9.2 DE OPRICHTING VAN NWIT EN VAT
Uniforme aanpak
Kenmerkend is dat beide instellingen op verschillende plaatsen en tijdstippen zijn voortgeko-
men uit lokaal initiatief. Bij beide instellingen hebben maatschappelijke ontwikkelingen geleid 
tot het besluit de school op te richten. In de jaren na de wederopbouw kwam het vreemdelin-
genverkeer op gang en nam de mobiliteit toe. Ook kan worden vastgesteld, dat het daardoor 
twee unieke vakgebieden betrof, die voor dit tijdstip niet in het hoger onderwijs werden 
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aangeboden. In beide gevallen werd bij de oprichting gedacht aan zowel het verzorgen van 
onderwijs, als aan het doen van onderzoek. Het wettelijk regime bij het oprichten van het 
NWIT midden jaren ’60 was de Nijverheidsonderwijswet. Bij het stichten van de VAT begin 
jaren ’70 was de Mammoetwet van toepassing. Om aan het wettelijk kader te voldoen, werd 
overleg gevoerd met de overheid en werd door extern deskundigen een rapport opgesteld. Bij 
NWIT was de opsteller Rutten en bij VAT Cuperus. Deze nota’s waren noodzakelijk om uitein-
delijk de wettelijke procedure te doorlopen en voor bekostiging door het rijk in aanmerking 
te komen. Doordat in de besturen personen vanuit allerlei maatschappelijke groeperingen 
waren opgenomen, werd niet alleen draagvlak verkregen, maar konden ook vele formele en 
informele overlegkanalen worden benut.

Het bestuurlijk optreden in de pioniers/oprichtingsfase bij het NWIT
Bij de oprichting van het NWIT had een aantal notabelen kennis van de economische ontwik-
kelingen na de jaren van de wederopbouw. Zoals uiteengezet in hoofdstuk 3.2.1 kwam in 
Nederland allengs het inkomend en uitgaand toerisme, toen nog het vreemdelingenver-
keer genoemd, op gang. Die ontwikkeling is aanleiding geweest om te onderzoeken of het 
gewenst was een instituut voor toerisme in Breda op te richten. Het bestuur voldeed aan de 
vereisten van de Nijverheidsonderwijswet en wist de gemeenteraad van Breda te overtuigen 
de vereiste noodzakelijkheidsverklaring af te geven. Het gemeentebestuur was behulpzaam bij 
het vinden van een locatie en stelde financiële middelen ter beschikking. Het laatste gebeurde 
ook door het provinciaal bestuur van Noord-Brabant. De staatssecretaris van Economische 
Zaken nam in de rijksbegroting een budget voor onderzoek op. In de oprichtingsfase was 
het bestuurlijk optreden doortastend, waardoor de start van het NWIT in Breda kon worden 
bewerkstelligd. Betrokkenen waren zich goed bewust van de unieke kansen, die politiek-
maatschappelijke omstandigheden op dat moment boden. Zo hadden zij kennis van de 
wijze waarop dat binnen de vigerende wetgeving moest worden gerealiseerd en wisten de 
bestuurders de verschillende overheden, mede door het politieke netwerk, te overtuigen mee 
te werken. Duidelijk voor hen was dat, door de gewijzigde economische omstandigheden na 
de Tweede Wereldoorlog, er behoefte ontstond aan meer hoger opgeleiden. Toerisme werden 
door hen gepercipieerd als toekomstig werkveld. Door als eerste instelling met deze opleiding 
te beginnen, kon een voorhoedepositie worden verkregen en hoogwaardige werkgelegen-
heid worden geboden. Verstandig was het besluit om eerst met toerisme te starten en een 
discussie te vermijden over verbreding met reclame, communicatie en public relations. Dan 
waren er meer belanghebbenden geweest en dit had zeker tot vertraging geleid. Uiteindelijk 
opende de school met één jaar vertraging in september 1966.

Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden, dat de betrokkenen uit die pioniersfase 
goed wisten hoe het spel met de overheid moest worden gespeeld. Op zich niet verwon-
derlijk, want meerdere personen waren werkzaam bij de overheid, of vervulden politieke 
functies, of hadden de juiste partijpolitieke connecties. Anderen waren weer afkomstig uit de 
top van het bedrijfsleven of waren wetenschappers van naam en faam. Er was dus voor een 
groot draagvlak gezorgd. Het speelveld was natuurlijk vrij eenduidig. De kaders van de over-
heid waren duidelijk en moesten stap voor stap worden doorlopen. We kunnen spreken van 
het traditionele paradigma met stabiele organisaties in een afgebakende omgeving. Onder 
paradigma wordt verstaan “een samenhangend stelsel van theorieën en modellen dat een 
denkkader vormt waarbinnen de ‘werkelijkheid’ wordt gekend” (Peters & Strijp, 2001b, p. 43). Er 
was een duidelijk wettelijk kader, dat exact beschreef welke stappen gezet moesten worden 
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en welke instanties ingeschakeld moesten worden. Van wisselwerking was eigenlijk geen 
sprake. De later aanwezige problematiek van bemoeienis van koepelorganisaties, het te volgen 
parcours van de macrodoelmatigheid en de accreditatie, evenals de overlegcycli met allerlei 
andere instellingen was niet aan de orde. Ook medezeggenschapsraden bestonden niet. Het 
contextuele paradigma – “een complex adaptief systeem, een dynamisch en gelaagd veld met 
veel actoren in wisselende posities“ (Peters & Strijp, 2011b, p. 34) - was toen nog niet manifest.

Amateuristisch optreden bij de benoeming van de eerste directeur van het NWIT
Zo doortastend het bestuur was opgetreden bij de oprichting van het NWIT, zo amateuristi-
scher daarentegen verliep de aanstelling van de eerste directeur. De hele sollicitatieprocedure 
voor de directeursfunctie werd door het bestuur in eigen hand gehouden. Hoewel er veel 
belangstelling voor de functie was, lukte het maar niet om de juiste persoon te benoemen. 
Uiteindelijk werd door het bestuur besloten Van Egeraat voor een periode van twee jaar aan 
te stellen. Dit was eigenlijk een ‘benoeming op krediet’, daar het bestuur op de hoogte was 
van de geschiktheid van de persoon. Door zijn manier van optreden en communiceren ging 
het snel mis. De stijl van leidinggeven was hiërarchisch en directief. Een mismatch tussen 
persoon en organisatie ontstond. De directeur had zich ook allerlei prerogatieven toegekend, 
zoals een secretaresse die uitsluitend voor hem mocht werken en alleen hij en zijn secretaresse 
mochten het gebouw door de voordeur betreden. Een dergelijk paternalistisch optreden werd 
zelfs in die jaren niet meer geaccepteerd. De tijd dat de directeur beschikte over een soort 
vanzelfsprekend positioneel gezag was echt voorbij. Het heeft uiteindelijk de staf (een aantal 
docenten, waaronder de adjunct-directeur en de decaan) heel veel energie en tact gekost om 
het bevoegd gezag te overtuigen, dat deze situatie niet kon blijven voortbestaan. Moeizaam 
werd door het bestuur een besluit genomen om uit de directiecrisis te geraken. Van der Mei-
den, staflid en adjunct-directeur, heeft eigenlijk het bestuur uit een benarde positie gered door 
tijdelijk het directeurschap te aanvaarden. Anders was er wellicht een vacuüm ontstaan, of had 
een van de bestuursleden die taak op zich moeten nemen. Door deze tijdelijke oplossing was 
de continuïteit gewaarborgd en kon de rust terugkeren.

In deze periode berustte nog alle macht en beslissingsbevoegdheid bij het bestuur, dat op 
een zekere afstand functioneerde en in principe alleen met de directeur communiceerde. 
De kloof tussen de stafleden en het bestuur was groot en contact vond eigenlijk alleen maar 
indirect plaats. Daarnaast was het uiteraard geen prettige boodschap voor het bestuur om te 
moeten vernemen, dat de door het bestuur aangestelde directeur niet functioneerde. In de 
huidige tijd, die in het teken staat van transparantie met een governancecode, een bestuursre-
glement en een medezeggenschapstructuur, is het haast ondenkbaar dat een dergelijke struc-
tuur bestond. Daarbij komt dat in die tijd niemand binnen de organisatie het bestuur durfde 
aan te spreken op de verkeerde benoeming (1). Toch nam het bestuur daarna opnieuw risico 
door zonder enige betrokkenheid van de staf een nieuwe directeur van buiten te benoemen. 
De reden hiervan was, dat de stafleden direct betrokken waren geweest bij het ontslag van 
de eerste directeur. Het bleef daarnaast uiteraard het exclusieve recht van het bestuur om de 
directeur te benoemen.

Het bestuurlijk optreden in de pioniers/oprichtingsfase bij de VAT
Bij de VAT was het de wethouder van onderwijs, De Grood, die met het plan kwam de Ver-
keersakademie op te richten. Hij zag de teloorgang van de werkgelegenheid in de secundaire 
sector en wilde Tilburg als onderwijsstad positioneren. Werk in de tertiaire sector en vooral 
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in het onderwijs stond toen nog niet onder invloed van conjuncturele en internationale 
schommelingen. Deze sector omvatte andersoortige werkgelegenheid, zowel qua salariëring 
als vereist opleidingsniveau. Ook hier betrof het voor Nederland een praktisch geheel nieuw 
studiegebied, namelijk ‘het verkeer’. Bovendien werd dit vanuit een zelf ontwikkelde invals-
hoek gepositioneerd. Door de toegenomen mobiliteit, in het bijzonder in de jaren ’60 en het 
ontstaan van verkeersvraagstukken, werd dit studieterrein actueel. In hoofdstuk 3.3.1 is deze 
ontwikkeling behandeld. De door het bestuur ingestelde leerplancommissie zorgde ervoor 
dat, naast legitimiteit voor de opleiding, aan de vereisten van de Mammoetwet werd voldaan. 
De procedure zoals in deze wet vastgelegd, leidde tot opname in het plan van scholen. Met 
medewerking van ambtenaren van het departement werd eerst de studentenprognose in 
positieve zin bijgesteld. Volgens schema kon de VAT de deuren openen. Door het bestuur werd 
optimaal gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheden en de betrokkenen wisten precies 
hoe conform de regels de instelling van start kon gaan. Medewerking van de gemeente was 
natuurlijk verzekerd, maar ook hier waren er wetenschappers en vertegenwoordigers van 
het werkveld bij betrokken. Bij de start van de VAT begin jaren ’70 was het speelveld nog 
ongecompliceerd en eenduidig. De wet maakte, nadat aan alle verplichtingen was voldaan, 
de oprichting min of meer automatisch mogelijk. Medezeggenschap en overleg met andere 
instellingen waren niet aan de orde. Ook hier is sprake van het traditionele paradigma.

Professioneel optreden bij problemen met de eerste directeur van de VAT
Van Gurp, afkomstig uit de leerplancommissie, werd door het bestuur benoemd tot de eerste 
directeur. Hij wordt door personeelsleden uit die tijd getypeerd als ’bouwpastoor en pionier’, 
vakinhoudelijk de beste, maar hij was een solist en eigengereid in zijn optreden. In een do-
centenvergadering werd het vertrouwen in de directeur opgezegd. Er was duidelijk tweespalt 
tussen de directeur en het personeel ontstaan. Het bestuur werd hiervan, door de voorzitter 
van het docentenberaad, op de hoogte gesteld. De voorzitter van het bestuur, De Grood, nam 
direct maatregelen. Zo werd er een aparte bestuurssecretaris aangesteld, zodat de directeur 
geen twee rollen meer tegelijk hoefde te vervullen. Van Grinsven, de voorzitter van de docen-
tenraad, werd in de gelegenheid gesteld om als auditor de vergaderingen van het Algemeen 
Bestuur bij te wonen. Na een interim-fase werd een nieuwe directeur, ‘een echte herder’, via de 
geëigende procedure van buiten benoemd. De eerste directeur, Van Gurp, was in de pioniers-
fase een goede directeur, maar zijn stijl paste niet meer in de veranderde dynamiek.

Samenvattend kan gesteld worden, dat zowel bij de oprichting van het NWIT als bij de VAT 
in beide gevallen de bestuursleden optimaal de mogelijkheden van het overheidsbeleid en 
de maatschappelijk-economische kansen wisten te benutten. Dezelfde aanpak en werkwijze 
werden ook door bestuurders elders gehanteerd. Door het volgen van de juiste procedures 
en door gebruik te maken van hun netwerk werden door de bestuurders allerlei sleutelfiguren 
gemobiliseerd en bereikten ze hun doel. Er was een duidelijk wettelijk kader en het waren de 
traditionele bestuurders die de dienst uitmaakten. De wisselwerking was heel eenduidig. De 
overheid had de kaders bepaald en het bestuur moest deze conform de kaders uitvoeren. 
Indirecte wisselwerking was aan de orde, doordat het bestuur allerlei mensen mobiliseerde, 
die het initiatief ondersteunden. Doordat deze personen afkomstig waren uit tal van politiek-
maatschappelijke organisaties en uit de verschillende overheden en de wetenschap werd een 
groot draagvlak verkregen. Zo trad later bij de VAT prof. mr. P. van Vollenhoven toe tot het be-
stuur. Realisatie van de plannen kon dus relatief eenvoudig tot stand komen, omdat de enige 
actor waarmee rekening moest worden gehouden de overheid was.
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9.3 HET FUSIEPROCES IN HET KADER VAN DE STC-OPERATIE
NWIT
De directie van het NWIT participeerde in het Samenwerkingsorgaan Hoger Beroepsonder-
wijs in Breda en omstreken. De toenmalige directeur, Bodewes, was zelfs secretaris van het 
bestuur van dit samenwerkingsorgaan. Aanvankelijk had het NWIT coöperatief geparticipeerd 
in dit overleg, maar had wel voortdurend de eigen positionering en mogelijkheden onder de 
aandacht van de andere partners gebracht. Uiteindelijk stapte de directie van het NWIT uit dit 
overleg en wees de fusie in Breda af. De redenen hiervoor waren heel aanvaardbaar, want de 
eigenheid en het nationale karakter van het NWIT zouden niet tot hun recht komen. Boven-
dien kon door toename van het aantal studenten aan de eisen van de STC worden voldaan. De 
procescoördinatie had het zelfstandig voortbestaan geaccepteerd. De eigen zelfstandigheid 
werd in alle opzichten gekoesterd en uitgedragen. Het blijft daarom toch speculeren waarom 
juist wel de Verkeersakademie uit Tilburg als fusiepartner werd gezien. Wilde het NWIT uitein-
delijk toch geen risico lopen, gelet op het strikte overheidsbeleid? Drong de neutrale koepel 
erop aan? Was het om aan de buitenwereld te laten zien dat er wel degelijk fusiebereidheid 
was? Werd door de directie echt in meerwaarde van de fusie geloofd? Waren het de overeen-
komsten in denominatie, in de multidisciplinaire aanpak en in het nationale karakter, die de 
doorslag gaven? Financiële redenen door de gunstige bekostiging van het technisch onder-
wijs? Tal van verklaringen worden door de voormalige hoofdrolspelers genoemd. Het meest 
waarschijnlijk is een combinatie van de genoemde factoren die tot het samengaan hebben 
geleid. Op dit moment is dat niet meer te traceren, als het al rationeel te verklaren is. Weliswaar 
was het STC-proces door de overheid opgelegd, maar de instellingen konden hun eigen koers 
bepalen.

De toenmalige directeur van het NWIT, Bodewes, bood een opening voor overleg met de 
neutraal-bijzondere partner de VAT. Deze instelling was in meerdere opzichten – kwantitatief 
en inhoudelijk – geen bedreiging voor het NWIT. Er kwam een complete fusienota tot stand 
met (gelegenheids)argumentatie om het samengaan inhoudelijk te motiveren en de kansen 
van de samenwerking te benoemen. Het was zonder meer duidelijk voor alle actoren, dat 
behoud van eigenheid, van de eigen identiteit en van zoveel mogelijk zelfstandigheid voorop 
zouden blijven staan. Als gevolg van het gewijzigde overheidsbeleid werd een aangepaste 
koers door de directie van het NWIT gevolgd. Eerst gericht op fusie in Breda, dan gericht op 
behoud van zelfstandigheid en uiteindelijk werd de koers verlegd naar fusie met de VAT uit 
Tilburg. In deze tijd van secularisatie werd, om niet in Breda te fuseren, toch nog een reden 
genoemd die eigenlijk thuishoorde in de periode dat de ‘zuilen’ nog de dienst uitmaakten. De 
directie verwachtte dat mogelijk ook rooms-katholieke en protestant-christelijke hogescholen 
van de minister toestemming kregen om toeristisch onderwijs aan te bieden. Deze verwach-
ting bleek niet ten onrechte, want in het kader van de STC-operatie kondigde Deetman zelf in 
Leeuwarden aan, dat daar een derde hoge hotelschool kwam, maar nu van protestant-chris-
telijke signatuur. Op deze wijze greep de minister dus zelf rechtstreeks in. Secundair was ook 
het gegeven, dat de directie van het NWIT mogelijk geen plaats in het te vormen College van 
Bestuur zou gaan bezetten en er zelfs minder directieposten beschikbaar bleven. Het is helder 
dat het overheidsbeleid invloed heeft gehad op de koers en de keuzes van de bestuurders. 
Deze hebben zich niet laten meeslepen in de landelijke fusiegolf, zoals vele andere instel-
lingen wel deden. Zij deden en konden niets anders dan verantwoord mee bewegen met de 
door de overheid vereiste ontwikkelingen, waarbij ook de eigen positie in ogenschouw werd 
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genomen. Door niet te fuseren, was het mogelijk om zelf in het College van Bestuur plaats 
te nemen en kon de organisatie conform eigen inzichten worden ingericht. Het was immers 
min of meer een vanzelfsprekendheid dat de directeur van de grootste instelling voorzitter 
werd van het College van Bestuur. Deze functionaris personifieerde zich met de instelling en 
identificeerde zich daarmee. De directeur was het boegbeeld en als lid van de stuurgroep was 
er directe betrokkenheid bij de fusieonderhandelingen. Dit sluit aan bij de theorie van Kaats & 
Opheij (2008), die stellen, dat bestuurders in belangrijke mate gedreven worden door persoon-
lijke beweegredenen, die onder meer betrekking hebben op macht en persoonlijke reputatie. 
Omloo (1993, p. 31) noemt in dit kader “Een ander, meestal verzwegen, punt is dat van de 
persoonlijke ambities van de deelnemers (hier bedoeld: personen). Hoe schat men in zelf uit 
de fusie te komen? Is in dat krachtenveld een redelijke positie te verwachten?“. “Persoonlijke 
ambities van mensen zijn dus een gegeven. Dit houdt tevens het gevaar in dat deze ambities 
richtsnoer worden voor het handelen” (Omloo, 1996, p. 72). Deze beweegredenen zijn door de 
overheid en de procescoördinator onvoldoende onderkend.

VAT
De directie van de VAT voerde breed oriënterend overleg in Tilburg en uiteindelijk lag een 
intentieverklaring voor om met drie andere instellingen in de stad samen te gaan. In de 
zogenaamde STC-berichten wordt dit ook voortdurend vermeld. Pas in de zomer van 1986 
wordt het voornemen tot fusie met het neutraal-bijzondere NWIT verwoord. De redenen om 
niet in Tilburg te participeren zijn over het algemeen aannemelijk en waren al manifest van het 
allereerste begin. De VAT zou worden opgenomen in de RK HTS, waarbij onduidelijk was of de 
VAT als entiteit bij elkaar kon blijven. Vervolgens werd deze technische sector weer onderdeel 
van het grotere Tilburgse geheel. Ook hier werd een beroep gedaan op argumentatie uit het 
‘zuilentijdperk’. Geconcludeerd kan worden, dat de neutraal-bijzondere VAT niet van kleur 
wilde verschieten naar de rooms-katholieke denominatie. Het opgaan in een groter geheel en 
de angst daarin dubbel onder te sneeuwen, waren de hoofdredenen. Bij de directie bestond 
geen echte fusiebereidheid en vastgesteld moet worden, dat deze alleen uit noodzaak heeft 
meegedaan in Tilburg. De directie was daartoe verplicht, omdat de getalsnorm van de STC 
niet werd gehaald. De scheidende NWIT-directeur, Bodewes, bood een opening voor fusie aan. 
Dat was voor de directie van de VAT voldoende om gesprekken aan te knopen. De leidingge-
venden moesten wel in beweging komen gezien het imperatieve overheidsbeleid. Een lastig 
probleem was het geporteerd zijn van de voorzitter van het VAT-bestuur, De Grood, om met 
Tilburgse instellingen te fuseren. De opleiding was in die stad immers gestart uit werkgelegen-
heidsmotieven en om als een soort magneet te fungeren om andere onderwijsinstellingen 
aan te trekken. Deze argumenten werden nu dus verlaten en de bestuursvoorzitter legde bij 
de fusie met het NWIT daarom ook direct zijn functie neer. Er was steeds, in de benadering van 
de procescoördinator, een onderscheid gemaakt tussen enerzijds fusies van instellingen in Til-
burg en anderzijds fusies van hogescholen in West-Brabant/Breda. Nu kwam een samengaan 
tot stand van een hogeschool in Tilburg met een instelling in de regio West-Brabant/Breda. Dat 
was toch wel verrassend. Het optreden van de directeur van de VAT valt te typeren als laveren. 
Ondanks het zware weer werd door de directeur redelijk koersvast gevaren om het uiteinde-
lijk doel te bereiken, namelijk komen tot een fusie, waarin de positie van de VAT als entiteit 
optimaal verzekerd was. Het bestuur moest zich uiteindelijk neerleggen bij het besluit van 
de directeur. Tijdelijk was de VAT in rustiger vaarwater gekomen, omdat voorlopig vestiging 
in Breda niet aan de orde was. Helaas betekende voor de VAT uitstel van concentratie in één 
plaats geen afstel om naar één gebouw samen met het NWIT in Breda te verhuizen.
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Samenvattend kan worden gesteld, dat de fusie tot Nationale Hogeschool voor Toerisme en 
Verkeer (NHTV) werd afgedwongen door de overheid en leidde tot het samengaan van de 
twee instellingen. Ofschoon de overheid gekozen had voor een rol in de zijlijn, werd bij het 
NWIT druk uitgeoefend door het ministerie om binnen Breda fuseren en bij de VAT gedreigd 
om de geldkraan dicht te draaien. Een duidelijke beïnvloeding door de overheid op de uit-
komsten van het fusieproces. Er werd een College van Bestuur ingesteld met daarboven het 
Algemeen Bestuur. Langzaam aan viel wel een beweging waar te nemen, waarbij het bevoegd 
gezag, berustende bij het traditioneel bestuur, opschoof via de directie naar het College van 
Bestuur. Dit kreeg steeds meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Vastgesteld moet 
worden, dat de fusie vooral cosmetisch was, omdat de entiteiten Breda en Tilburg voorlopig 
volledig in stand bleven en hun eigen koers konden blijven varen. Daarom kan toch eerder 
gesproken worden van een papierenfusie of een besturenfusie in plaats van de, door de over-
heid, vereiste scholenfusie en concentratie in één plaats. Directie en bestuur hadden op dat 
moment het optimale bereikt, door maximaal hun eigen strategie te handhaven, binnen de 
mogelijkheden van het overheidskader. De wisselwerking tussen overheidsbeleid en bestuur/
directie was ook nu nog vrij verticaal. Er waren duidelijke kaders waaraan binnen een bepaald 
tijdsbestek moest worden voldaan. Wel konden de scholen daarin eigen keuzes maken en was 
er meer speelruimte voor eigen invulling. Door het inschakelen van de procescoördinator, die 
de hele STC-operatie leidde en direct betrokken was bij de regionale fusieprocessen, was van 
directe wisselwerking met de minister geen sprake.

9.4 DE WHBO EN KORT-HBO TOERISME EN RECREATIE
Oprichting en positionering van Kort-HBO, een verstandig besluit
De WHBO uit 1986 had door het gestelde in artikel 29 over de cursusduur onbedoeld de 
mogelijkheid geboden om korte programma’s te starten, die toch werden afgesloten met een 
HBO-diploma. Het bestuur van NHTV wilde deze mogelijkheid benutten door het beginnen 
van de opleiding Kort-HBO Toerisme en Recreatie. Hiertoe zijn in hoofdstuk 4.6 de beweegre-
denen vermeld. Uit strategische overwegingen was het diligent om Kort-HBO binnen NHTV te 
beginnen. Niet alleen werd daardoor andere instellingen de wind uit de zeilen genomen, maar 
kwam het bestuur ook tegemoet aan de wensen van het bedrijfsleven. De start van Kort-HBO 
kan, nu anno 2014, als een inhoudelijk doordacht en verantwoord besluit van het college 
worden gezien. Kennis van de markt en de behoefte in het werkveld, evenals de kansen die 
de wetgeving bood, zijn door het college benut om de korte opleiding van de grond te tillen. 
Op de achtergrond speelden de kwaliteit en de bestaansbasis van verschillende particuliere 
scholen een rol, die maar een duur hadden van één jaar. Door het van overheidswege bekos-
tigd aanbieden van Kort-HBO werd een aantal daarvan geleidelijk buitenspel gezet. Dit was 
een onbedoeld neveneffect van het overheidsbeleid. Aan de eisen van het ministerie werd 
door het bestuur voldaan, zodat OCenW het juridisch proces niet kon verstoren. Het inhou-
delijk proces met een programma bestaande uit vier richtingen werd eveneens verstandig en 
doordacht aangepakt, mede door het aanstellen van docenten uit de praktijk. De opleiding 
bood de mogelijkheid voor bepaalde groepen studenten een tweejarige opleiding te volgen. 
Deze vonden allen hun weg naar het werkveld. De toename van het studentenaantal gaf de 
hogeschool een stevigere positie. Het was van het bestuur een verstandig besluit om Kort-
HBO in een aparte sector onder te brengen. Hierdoor was de eigenheid van de opleiding beter 
gewaarborgd en werden het inhoudelijk onderscheid en de andere didactische aanpak voor 
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de studenten manifest. De opleiding werd nu ook duidelijk gepositioneerd richting een an-
dere studentenpopulatie en naar het werkveld. Dit werd nog versterkt door de inrichting van 
Kort-HBO te scheiden van de vierjarige opleiding toerisme & recreatie. Dit bleek onder meer 
uit de benaming, de titulatuur, de keuze voor personeelsleden, de bezoldiging, het eindniveau, 
de huisvesting, en het type excursies. De inschatting dat de directie van de vierjarige opleiding 
slechts met tegenzin zou meewerken aan de groei en bloei van Kort-HBO is aannemelijk. Dat 
mocht eigenlijk ook niet van deze directie worden verwacht. De opleiding was net vierjarig ge-
worden en van het trauma (Calimero-effect) verlost ten opzichte van vergelijkbare opleidingen 
in het HBO. Voor de directie van de vierjarige was het op zich een moeilijk te verteren besluit, 
omdat er door het bestuur interne concurrentie werd georganiseerd.

In een latere fase heeft het toenmalige college dezelfde strategie toegepast bij het verder 
tot wasdom laten komen van de opleiding Vrijetijdskunde. Deze werd uit de toen bestaande 
faculteit gehaald en werd gepositioneerd als een aparte opleiding met een eigen directie, dus 
los van de toeristische opleiding.

Wisselwerking bestuur en medezeggenschapsraad
Door de WHBO moesten bestuurders leren omgaan met medezeggenschap en met de lokale 
vertegenwoordigers van het Georganiseerd overleg (artikel 56). Deze nieuwe situatie was 
indirect de oorzaak voor het ontstaan van een conflict tussen het bestuur en de medezeggen-
schapsraad over de positionering van deze opleiding binnen de instelling. Uit de verslagen van 
de gemeenschappelijke vergadering van het College van Bestuur en de medezeggenschaps-
raad blijkt, dat een intensief traject doorlopen is om de leden van de medezeggenschapsraad 
te overtuigen van het standpunt van het college, dat daarbij duidelijk ‘laveerde’. Uiteindelijk 
lukte het niet om de medezeggenschapsraad te laten inzien dat het besluit van het college 
het beste was, omdat het onmogelijk was voor de MR-leden uit de economische sector hun 
achterban te overtuigen van het nut en de meerwaarde van Kort-HBO als aparte sector. De 
medezeggenschapsraad had de hakken in het zand gezet. Niet steeds was het bestuurlijk 
optreden adequaat. De raad werd niet serieus genomen en zelfs als lastig ervaren. Er ontstond 
animositeit tussen bestuur en raad. Op zich is het ook opmerkelijk, dat in de argumentatie van 
het bestuur onvoldoende de externe concurrentiedreiging is gehanteerd. Door het starten van 
Kort-HBO was het mogelijk om zelf de studentenaantallen te reguleren. Nu werd voorkomen 
dat concurrentie ontstond, die nadelig had kunnen worden voor de hogeschool. Beter was het 
geweest, dat openheid van zaken gegeven was, in een besloten vergadering van het College 
van Bestuur met de medezeggenschapsraad, over de wens om een fusietraject in te gaan 
met één van de particuliere opleidingen. In deze kwestie is een zeker risico genomen, omdat 
ook de kans heeft bestaan dat de particuliere opleiding een vraag tot overname zou richten 
aan één van de middelbare beroepsopleidingen. Hierdoor zou de concurrentie toe kunnen 
nemen. Het verzoek van de particuliere opleiding had juist een verdere legitimering kunnen 
zijn om Kort-HBO te beginnen. Het Algemeen Bestuur was wel over dit verzoek geïnformeerd. 
Opvallend is ook, dat het bestuur in het AB meldde, dat door Kort-HBO zwakke studenten van 
de vierjarige opleiding konden worden opgenomen, wat gunstig was voor de onderwijsvraag-
factor en dus voor de financiering door het rijk. In een interview met de HBO-Raad was door 
het bestuur weer gemeld, dat instroom van vierjarige studenten in Kort-HBO onmogelijk was, 
evenmin als een tussentijdse overstap. Door het bestuur werd duidelijk ‘gelaveerd’.
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De opmerkelijke uitspraak van de Geschillencommissie medezeggenschap hield het midden 
tussen de standpunten van het College van Bestuur en de medezeggenschapsraad. Eigenlijk 
werden beide gremia in hun waarde gelaten en werd de oplossing terugverwezen naar deze 
twee organen. Door de verplichting van de Geschillencommissie om gezamenlijk een notitie 
op te stellen, die de structurele binding KHBO/sector toerisme & recreatie en de taakstelling 
en bevoegdheden van de begeleidingscommissie vastlegde, werd de angel uit het conflict 
getrokken.

Voorkomen werd dat een tweede conflict over de salariëring van de personeelsleden van Kort-
HBO aan de Geschillencommissie moest worden voorgelegd. Het bestuur kwam aan de eisen 
van de medewerkers tegemoet. Dat was een verstandig besluit, omdat bij de invoering van de 
lagere salarisschaal niet de juiste procedure was gevolgd. Bovendien was de argumentatie van 
het bestuur niet valide, omdat juist door deze was aangetoond, dat Kort-HBO hetzelfde niveau 
haalde als de vierjarige opleiding. De opleiding werd dan ook met een volwaardig HBO-diplo-
ma afgesloten. Het zou onmogelijk zijn om te bewijzen dat deze docenten ander werk deden 
of niet een vergelijkbaar opleidingsniveau hadden als de collega’s bij de vierjarige.

Samenvattend kan worden gesteld, dat de wisselwerking tussen het overheidsbeleid en het 
bestuurlijk optreden helder en inzichtelijk was, omdat de wetgeving de start van Kort-HBO 
mogelijk maakte. Wel werden er door de minister bij de start eisen gesteld, maar daaraan 
kon door de directie goed worden voldaan. Veel stroever verliep de wisselwerking tussen het 
bestuur en de medezeggenschapsraad, omdat deze de positionering in een aparte sector 
wilde verhinderen. Uiteindelijk werd door de Geschillencommissie, op bijzondere wijze, de 
knoop doorgehakt. Hierna moesten bestuur en medezeggenschapsraad gezamenlijk de crisis 
oplossen. Als een soort legitimering achteraf van het bestaansrecht en de positionering gaf de 
sector Kort-HBO toerisme en recreatie in 1998 het boekje ‘Impressies’ uit (2)(3).

Van kort-HBO via FBTR naar Ad FBTR
Hieronder volgt nog een korte reflectie op de verdere ontwikkelingen van Kort-HBO, zodat de 
lijn in de tijd wordt doorgetrokken en een volledig beeld ontstaat. Het betreft de gewijzigde 
wisselwerking tussen het overheidsbeleid en het bestuurlijk optreden: van Kort-HBO Toerisme 
en Recreatie via de Functiegerichte Bacheloropleiding Toerisme en Recreatie naar de Associate 
degree. 
 
In het kader van de BaMa-structuur konden de tweejarige opleidingen niet blijven bestaan. 
Het overheidsbeleid reikte drie mogelijkheden aan voor het vervolg van Kort-HBO, te weten 
het beëindigen van de opleiding, het inbouwen in de verwante vierjarige opleiding en het 
verlengen tot vier jaar. NHTV koos voor de laatste mogelijkheid, zodat een tweede vierjarige 
toeristisch-recreatieve opleiding ontstond, de Functiegerichte Bacheloropleiding Toerisme en 
Recreatie (FBTR). Op zich natuurlijk al een merkwaardige situatie, maar inherent aan het gewij-
zigde overheidsbeleid. Enige jaren later werd via de invoering van de zogenaamde Associate 
degree (Ad) Kort-HBO in gewijzigde vorm weer ingevoerd. Opnieuw moesten de besturen 
laveren vanwege het inconsistente overheidsbeleid. Voor korte trajecten was door de gewij-
zigde wetgeving geen plaats meer, terwijl in een latere fase de overheid de start van niveau-5 
opleidingen met een kortere opleidingsduur weer mogelijk maakte. Eerst moest een traject 
uitgezet worden om verantwoord van een tweejarige naar een vierjarige opleiding te komen. 
Daarna was intern overtuigingskracht nodig om daarbinnen een Ad te legitimeren. De eerdere 



hIstorIograFIe nhtv: concLusIes en sLotwoord 223

verlenging tot vier jaar was een keuze door imperatief overheidsbeleid. In het tweede geval bij 
de Ad kon door het bestuur een eigen besluit worden genomen. Tijd, energie en geld zijn hier-
aan door NHTV besteed om uiteindelijk min of meer op hetzelfde uitgangspunt terug te keren. 

9.5 DE VERKREGEN AUTONOMIE DOOR HET 
OVERHEIDSBELEID

Invloed op de wisselwerking
De ommezwaai in beleidsvoering, ingezet door de HOAK-nota, had grote invloed op de wissel-
werking tussen overheid en instellingen. Van zeer strikte regels met bijvoorbeeld toestemming 
vooraf voor een verhuizing of om meubilair te mogen aanschaffen naar controle achteraf. Nu 
werden de aanstelling en de inschaling van ieder personeelslid de bevoegdheid en de verant-
woordelijkheid van de Colleges van Bestuur. Ook het geheel nieuw fenomeen van contract-
onderwijs deed zijn intrede in de hogescholen en dit werd door de overheid aangemoedigd. 
Binnen de instelling kwamen publieke en private geldstromen. Gecompliceerde zaken, zoals 
auteursrechten, patenten, acquisitie om opdrachten te verwerven en andere beloningssyste-
men voor personeelsleden, moesten nu door het bevoegd gezag zelf geregeld worden. Een 
binnen het departement opgestelde notitie ‘Ondernemende instellingen voor hoger onder-
wijs’, waarin deze onderwerpen werden behandeld, mocht van de HBO-Raad niet worden 
gepubliceerd. Het ministerie moest zich afzijdig houden. Ongewenste verstatelijking was het 
oordeel van de koepelorganisatie.

Medio 2005 wilde toenmalig staatssecretaris van VVD-huize Rutte met de ‘Wet Hoger Onder-
wijs en Onderzoek’ nog een stap verder gaan. De overheid zou het speelveld organiseren, 
minder rechtstreeks sturen en zich terughoudend opstellen. De wisselwerking tussen overheid 
en instellingen werd gebaseerd op vertrouwen. Sober en selectief toezicht vanuit de overheid 
was het adagium. Bijna alle voorschriften van de overheid voor de interne bestuursstructuur 
vervielen. Eigenlijk bijna een laissez-faire beleid richting de instellingen, waarbij de overheid 
zich primair zou gaan richten op het functioneren van het stelsel.

Inrichting van de Colleges van Bestuur in het HBO
De eerste generatie besturen bestond na de STC-operatie uit oud-directeuren van de vroe-
gere scholen, die vooral afkomstig waren van Sociale Academies. Deze waren meer dan hun 
collega’s van de HEAO’s en de HTS‘en aan onderhandelen gewend en daardoor waarschijnlijk 
boven gemiddeld assertief. In de studie van Kaats & Opheij worden de volgende competenties 
genoemd voor bestuurders, die als schoolvoorbeeld van samenwerken bekend staan: “Welbe-
spraakt anderen stimuleren, overtuigen, meenemen, enthousiasmeren en retorisch inspelen 
op de positieve connotatie van samenwerken”(Kaats & Opheij, 2006). Daarnaast kwamen er 
in de Colleges van Bestuur medewerkers van de overheid, onder andere van het Ministerie 
van Onderwijs en Wetenschappen. Het overheidsbeleid zorgde ervoor, dat ten opzichte van 
de vroegere (onderwijs)directeuren, nu personen met een heel andere achtergrond in de 
besturen van de hogescholen terechtkwamen. Benoemd om hun bestuurlijke kwaliteiten, 
maar zonder affiniteit met het onderwijs. Door het accent te leggen op het decentraliseren 
van beheerszaken kwamen er in het College van Bestuur en in de Raad van Toezicht leden 
met een financieel-economische of bouwkundige achtergrond. Ook ondernemers deden hun 
intrede om ingezet te worden bij het entameren en het verbreden van het contractonderwijs. 
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De inhoudelijke betrokkenheid en meerwaarde van de vroegere directeuren verdwenen. 
Aandacht voor het primaire proces werd voorlopig naar het tweede, wellicht zelfs het derde 
plan verdrongen. De Ruijter (2014, p. 19) beschrijft deze groep “Bestuurders als buitenstaander. 
De beroepsbestuurder, de recente loot aan de control tribe”. Als uitvloeisel hiervan ontstond 
in de samenstelling van de Colleges van Bestuur en later ook in de samenstelling van de 
Raden van Toezicht een ernstige weeffout. In meerdere gevallen waren in beide gremia geen 
onderwijskundige kennis en ervaring meer aanwezig. Bestuurders die zelf voor de klas hadden 
gestaan en carrière hadden gemaakt in het onderwijs, waren schaars (4). De Ruijter (2014, 
p. 19) beschrijft deze groep als “Bestuurder uit eigen kring, de omhoog gevallen, omhoog 
geklommen of omlaag geduikelde beoefenaar-bestuurder”. Eigenlijk werden de bestuurders in 
het diepe gegooid, hoewel onder meer een scholingstraject werd opgezet door de contractaf-
deling van de Hogeschool Haarlem. Verhoudingen tussen de vroegere directeur, nu voorzitter 
van het College van Bestuur, en het personeel veranderden ingrijpend. Het werd bij de tweede 
generatie bestuurders, rond de eeuwwisseling, usance om mensen van buiten het onderwijs 
te benoemen, de zogenaamde ‘externen’. Ritzen schrijft in het HOOP van 31 januari 1992, dat 
de overheid sterk ‘randvoorwaardenscheppend’ had geopereerd. Nu moest ‘onderwijs centraal’ 
het thema worden. Vast te stellen is, dat het overheidsbeleid door en na de STC-operatie 
niet meer over het onderwijs zelf ging, maar vooral over rand voorwaardelijke zaken. Het is 
eigenlijk onthutsend om dit te moeten vaststellen en dat de minister van onderwijs dit ook 
zelf bevestigt. Het debat ging toen niet over de kwaliteit en de inrichting van het onderwijs of 
over het niveau van de afgestudeerden, maar alleen beheerszaken domineerden de wissel-
werking tussen overheid en bestuurders. Als gevolg hiervan werd ook binnen het College van 
Bestuur en de Raad van Toezicht steeds minder over onderwijskwaliteit en de leerwinst van de 
studenten gesproken.

Inrichting van het College van Bestuur bij NHTV
Ook de oud-directieleden van NWIT en VAT, het uit drie leden bestaande College van Bestuur 
van NHTV, moesten leren omgaan met de verkregen autonomie en de verantwoordelijkheden 
door het gewijzigd overheidsbeleid. Ze waren vooral inhoudelijk en onderwijskundig geori-
enteerd en onderhielden goede contacten met het werkveld. Ze hadden zelf ook les gegeven 
in de opleidingen. Nu ging het om de transformatie van uitvoerder van het overheidsbeleid 
naar bestuurder en hun optreden werd cruciaal voor de succesvolle ontwikkeling van NHTV. 
Het bestuur werd ondersteund door administrateurs, die vooral thuis waren in de traditionele 
manier van zakendoen met het ministerie. Afgerekend werd nog in de beginjaren ’80 van de 
vorige eeuw via het declaratiesysteem met een kasstelsel en een staat van baten en lasten 
om de maandelijkse bevoorschotting te bepalen. Die administrateurs moesten nu handelen 
conform het nieuw ingevoerde overheidsbeleid. Gelukkig hadden zij een geëigende opleiding 
en zij vonden de van hen verwachte nieuwe rol wel een uitdaging. Echte begrotingen met 
ramingen van inkomsten en uitgaven, met reserveringen voor toekomstige ontwikkelingen en 
met een afschrijvingslast van de gebouwen en van de inventaris waren noodzakelijk. Jaarre-
keningen, formatieplannen en HRM-plannen deden in de school hun intrede. Een veel groter 
probleem was het om intern directies en personeelsleden van de faculteiten te overtuigen van 
de nieuwe werkwijze en ze afstand te laten nemen van het oude declaratiestelsel. Deze direc-
ties waren min of meer vastgeroest in de oude manier van werken en vonden de gewijzigde 
aanpak te omslachtig, te meer daar die ook bezuinigen betekende. Kortom van alle actoren 
werd een geheel nieuwe werkwijze gevraagd en een andere manier van denken.
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Gelijktijdig werd de financieringssystematiek voor NHTV door de verschuiving van T van T-1 
naar T-2 als groeiende hogeschool ongunstig beïnvloed. Bij de huisvesting werd het scholen-
bouwplan vervangen door de Omkering Kapitaalsdienst Financiering (OKF). Het bestuur was 
juridisch en werd nu ook economisch eigenaar van de gebouwen. Vier contractstichtingen 
zagen het daglicht, te weten: DTV Consultants, NHTV International Services, NHTV Reisburo en 
SBS Stichting Banen Signalering. Uiteindelijk was geen van de vier op enig moment levens-
vatbaar zonder additionele middelen, die afkomstig waren van de hogeschool. Om niet in 
een grijs financieel gebied terecht te komen, was liquidatie of overdracht aan derden onver-
mijdelijk. Het gewijzigde overheidsbeleid had wel deze activiteiten mogelijk gemaakt, maar 
er onvoldoende rekening mee gehouden dat sommige bestuurders geen kennis en ervaring 
hadden om ook commerciële activiteiten aan te sturen. Een eenvoudige wetswijziging had 
grote impact op het bestuurlijk optreden. Ook de bestuurders zelf onderkenden onvoldoende 
de invloed van het gewijzigde beleid op hun functioneren. Om de nieuw- en verbouwplannen 
te realiseren, werden leningen aangegaan tegen buitengewoon ongunstige voorwaarden. De 
rentebetalingen en de aflossingen gingen de financiële mogelijkheden van NHTV te boven. 
Kunstgrepen in de jaarrekening door het verschil in geldmiddelen tussen T-1 en T-2 als voor-
financiering voor 80% te activeren, vertroebelde het werkelijke financiële beeld. Vastgesteld 
moet worden dat het bestuur niet voldoende geëquipeerd was om met de verkregen autono-
mie op het terrein van de financiën en de huisvesting om te gaan. Eind jaren ’90 balanceerde 
de hogeschool daardoor op de rand van het faillissement.

Ontsporingen door de verkregen autonomie in het HBO
De HBO-fraude in de beginjaren van deze eeuw toont aan waartoe het proces van autonomie-
vergroting en deregulering kan leiden. Er werden door bestuurders allerlei ‘creatieve’ metho-
den bedacht om studenten door het rijk bekostigd te krijgen. In sommige gevallen betaalden 
de scholen zelf het collegegeld van studenten, die amper onderwijs aan de hogeschool volg-
den. Deze affaire heeft het HBO veel schade berokkend en heeft de beeldvorming betreffende 
bestuurders in negatieve zin beïnvloed. In 2011 en 2012 kwamen allerlei groots opgezette 
bouwprojecten in het nieuws. Gewaagde financieringsmethoden kwamen aan het licht. 
Sommige journalisten waren van mening, dat enkele bestuurders in het onderwijs met licht 
pathologisch narcistische trekken hun boekje te buiten waren gegaan. Het ontbrak duidelijk 
aan een collectief moreel kompas.

Samenvattend kan gesteld worden, dat het proces van autonomie en deregulering door de 
overheid veel te snel en ondoordacht werd ingevoerd. Het was in wezen een majeure transitie 
met een gigantische impact op de bestuurders. Deze hadden echter na de STC-operatie 
wel andere zaken aan hun hoofd. Een totaal nieuwe interne organisatie moest worden vorm 
gegeven. Tal van directieleden moesten worden herplaatst in nieuwe functies. Een gefaseerde 
invoering met een duidelijke governancestructuur zou de juiste weg geweest zijn. Bovendien 
zou dit gepaard hebben moeten gaan met een grondig scholingstraject. Hierin zouden naast 
kennis over allerlei materiële zaken en managementvaardigheden, ook de vereiste mentaliteit 
en attitude een rol hebben moeten spelen. Het ontwikkelen van moreel bestuurlijk optreden 
in de positieve zin van het woord had een onderdeel daarvan moeten zijn. Krachtig optreden-
de Raden van Toezicht met een systeem van checks and balances hadden veel leed kunnen 
voorkomen. Het oude overheidsbeleid was knellend en betuttelend en ook niet meer passend 
in het toenmalig tijdsgewricht. Het gevolg was dat bestuurders de autonomie omarmden en 
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in sommige gevallen hiervan gebruik maakten om de autoriteit en de status van hun eigen 
positie te bewijzen.

De wisselwerking tussen overheid en bestuurders veranderde drastisch. De ene partij trok zich 
terug en de andere moest zonder duidelijke kaders in dit vacuüm stappen. Het beleid moest 
door de bestuurders zelf worden gemaakt. Sommige bestuurders waren daarop niet geselec-
teerd en hadden onvoldoende besef van de implicaties van het veranderde overheidsbeleid. 
Van wat dit allemaal van het onderwijsveld zou vragen, was de overheid zich niet bewust. 
Sommige misstanden in het HBO heeft de overheid over zichzelf afgeroepen.

9.6 DE FINANCIËLE HUISHOUDING EN HET MISLUKTE 
FUSIEPROCES MET DE ICHTHUS HOGESCHOOL

Noodzaak tot fusie
Aan de inkomstenkant ontstonden er problemen door de invoering van de lumpsumfinan-
ciering, die gepaard ging met twee maatregelen die voor NHTV ongunstig uitpakten. Aan 
de andere kant was ook de uitgavenkant intern niet op orde. In hoofdstuk 5.2 is dit uitvoerig 
besproken. Eind jaren ’90 werd, mede door steun van het bestuur van de HBO-Raad, de ho-
geschool op twee manieren door het departement geholpen bij de financiële problematiek. 
Het ministerie had een liquiditeitsbijdrage beschikbaar gesteld van één miljoen gulden. Ook 
werd de lumpsumfinanciering niet in maandelijkse bedragen, maar in het geheel in één keer 
in januari aan de school overgemaakt. Bij de oriëntatie in het HBO, eind vorige eeuw, van de 
nieuwe NHTV-voorzitter bij diverse gremia - directie HBO van het ministerie, de HBO-Raad, de 
Vangnetcommissie - werd duidelijk gemaakt, dat van hem werd verwacht dat NHTV fuseerde 
met een financieel krachtige partner. Het was ook de periode dat in het HBO een nieuwe 
beperkte fusiegolf aan de orde kwam. NHTV was een van de scholen in het DQS-samenwer-
kingsverband. Deze Dutch Quality Schools, waaronder NHTV, de Hogere Hotelschool Den 
Haag, de Horst in Driebergen, Diedenoort in Wageningen, Larenstein in Velp, de HEAO in 
Rotterdam en de HEAO in Amsterdam (in de aanvraagprocedure), waren zelfstandige kleine 
kwaliteitsscholen. Op een aantal terreinen, vooral op het gebied van marketing & promotie en 
scholing, werd samengewerkt. Nu, anno 2014, zijn alleen de Hoge Hotelschool en NHTV nog 
zelfstandige instellingen. De anderen zijn gefuseerd en opgenomen in grotere gehelen, mede 
omdat de omvang onvoldoende bestaanszekerheid bood. Begin deze eeuw was het heb-
ben van een kwaliteitsprofiel naar de studentenmarkt niet voldoende als aantrekkingskracht. 
Goede bereikbaarheid en ligging in de buurt van het ouderlijk huis speelden voor studenten 
een belangrijkere rol. Van directe fusiedwang richting NHTV vanuit de overheid is nooit sprake 
geweest. Dat was logisch, omdat de overheid geen verantwoordelijkheid meer nam voor een 
individuele instelling, maar alleen voor het totale bestel.

Fusietraject met de Ichthus Hogeschool
Een fusie van twee, later drie instellingen, in verschillende plaatsen was een redelijk unicum in 
die tijd en werd door vele bestuurders van andere hogescholen als een bedreiging gezien. De 
HBO-Raad en de Vangnetcommissie hebben niet neutraal in het proces geopereerd. Op alle 
mogelijke manieren werd verhinderd dat het samengaan tot stand zou komen. Het externe 
krachtenveld valt tot op de dag van vandaag moeilijk volledig in kaart te brengen, maar het 
was duidelijk dat allerlei personen uit het onderwijs, de overheid en de politiek als tegenkrach-
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ten werden gemobiliseerd. Allerlei belangen van andere hogescholen speelden een rol en de 
nieuw te vormen hogeschool werd als een onberekenbare concurrent gezien. Achteraf was 
het verstandig geweest dat het NHTV-bestuur meer tijd had genomen om de financiën op 
orde te brengen. Meer tijd had moeten worden uitgetrokken om een fusiepartner te zoeken. 
Dat selectieproces had transparanter moeten verlopen. Na die keuze was een beter voorlich-
tings- en overlegtraject, in het bijzonder ook met de medezeggenschapsraad, noodzakelijk 
geweest. De negatieve ervaringen bij de personeelsleden van de technische faculteit met 
het eerdere fusietraject in het kader van de STC-operatie werden niet voldoende onderkend. 
Bij de economische faculteit was het behoud van zelfstandigheid en eigenheid belangrijk, 
waardoor ook bij deze faculteit geen enthousiasme bestond voor de fusie. Te snel gaf de Raad 
van Toezicht ‘de opdracht’ aan de voorzitter van het bestuur om tot twee keer toe de Geschil-
lencommissie in te schakelen, die uiteindelijk geen toestemming gaf voor het samengaan. De 
voorzitter van het college had meer tegenspel moeten bieden aan het standpunt van de Raad 
van Toezicht, te meer daar deze op de hoogte was van de interne standpunten. Dit betekent 
dat leden van Colleges van Bestuur steeds zelf een zorgvuldige en eigenstandige afweging 
moeten maken welke besluiten en op welk moment aan de Raad van Toezicht behoren te 
worden voorgelegd. Onderkenning van het verschil in bevoegdheden tussen het College van 
Bestuur en Raad van Toezicht is essentieel.

In deze casus is eigenlijk alleen sprake van indirecte wisselwerking met het overheidsbeleid. 
Daarnaast was er informele wisselwerking met tal van andere actoren en tussen die actoren 
onderling. Door het College van Bestuur was een intern proces in gang gezet om tot be-
sluitvorming te komen, maar het was een externe derde actor, de Geschillencommissie, die 
tenslotte de besluitvorming bepaalde. Geconcludeerd wordt dat de hogeschool door het 
fusieproces in een intern en extern krachtenveld terechtkwam met talrijke spelers en zeer 
uiteenlopende belangen. Dit was bij de start van het fusieproces onvoldoende onderkend, 
waardoor uiteindelijk anderen de uitkomst gingen bepalen. Een betere en strakkere regievoe-
ring was noodzakelijk geweest, waardoor het proces stap voor stap volgens een van tevoren 
opgesteld en goed doordacht draaiboek had kunnen verlopen.

9.7 MARKTWERKING EN CONCURRENTIE
In de zomer van 1998 trad Hermans aan als minister van onderwijs in het tweede Paarse 
Kabinet. Deze VVD-bewindspersoon was een groot voorstander van marktwerking en van con-
currentie tussen hogescholen. Bestuurders moesten zich manifesteren als kennisondernemers. 
De scholen moesten zelf hun gang kunnen gaan. Dit kwam vooral tot uiting in planning en 
uitbreiding van het opleidingsaanbod. De commissie die daarover oordeelde, werd uiteindelijk 
opgeheven en er kwam een geheel nieuwe procedure, waarbij grote waarde werd gehecht 
aan de uitkomsten van de zelfregulering door de instellingen. De veranderde aanvraagproce-
dure voor opleidingen was een vrijer systeem met meer planningsvrijheid door de instellingen 
zelf. Deze experimentele werkwijze mislukte echter. Met grote regelmaat kwamen de bestuur-
ders bijeen in Amsterdam om hun zaak voor de ingestelde Arbitragecommissie te bepleiten. 
Deze arbitrage betrof de gewenste uitbreiding van het opleidingenpalet door de hogescho-
len. Duidelijk was dat de bestuurders niet konden omgaan met de verkregen zelfregulering 
en zich zeker niet terughoudend opstelden in het doen van aanvragen. Het gevolg was, dat 
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het aantal opleidingen toenam, waardoor de concurrentie om de student tussen hogescholen 
verhevigde.

Gevolgen van het gewijzigde overheidsbeleid op bestuurders in het HBO
De veranderingen in de sturing door de overheid had grote gevolgen. Er werd een nieuwe rol 
van bestuurders gevraagd, door sommigen opgevat als die van kennisondernemer. Dat was 
niet onlogisch, want het was de wens van de minister. De scholen moesten in ijltempo trans-
formeren, want concurrentie en marktwerking deden hun intrede. Het strategisch denken over 
de positionering en profilering van de hogeschool moest in korte tijd naar een hoger niveau 
worden getild. Dat is een langdurig proces, want gebleken is dat adequaat strategisch denken 
en handelen door bestuurders, als gevolg van overheidsbeleid, ook nu nog een onvoldoende 
onderkende dimensie vormt in de governanceregels. Het beleid van Hermans had ook impli-
caties op de onderlinge verhoudingen tussen bestuurders. Dit was vooral merkbaar in de sfeer 
tijdens de jaarlijkse tweedaagse voor bestuurders en in bilaterale gesprekken. Openheid en het 
met elkaar delen van problemen waren niet meer aan de orde. Bestuurders zagen elkaar nu als 
concurrenten. Het collegiale element was verdwenen. Er werd sterk gelet op welke nieuwe on-
derwijsproducten door andere hogescholen werden ontwikkeld. Het fenomeen onderwijsspi-
on deed zijn intrede. Medewerkers en zelfs bestuurders gingen al of niet incognito naar open 
dagen van andere hogescholen om van nieuwe ontwikkelingen kennis te nemen. De kleinere 
hogescholen konden uit de markt worden gedrukt en er kwam opnieuw een fusiebeweging. 
Op zich is dit verklaarbaar, omdat praktisch hetzelfde potentieel studenten over meerdere 
opleidingen verdeeld moest worden. Dit zou leiden tot daling van het aantal studenten bij de 
bestaande aanbieders. De redenering van de minister was, dat de studenten zelf de kwalitatief 
beste hogeschool zouden uitkiezen. Ook in die jaren bleef echter het nabijheidscriterium nog 
voor veel studenten de belangrijkste reden om een hogeschool te kiezen.

Gevolgen van het gewijzigde overheidsbeleid voor NHTV
Voor NHTV had die verandering van het overheidsbeleid grote gevolgen. Sommige opleidin-
gen werden alleen door NHTV aangeboden, of door een beperkt aantal andere aanbieders 
in het land. De conclusie kon geen andere zijn dan, dat door uitbreiding van het aanbod het 
aantal nieuwe studenten bij NHTV drastisch zou dalen. Er moest daarom door het toenmalige 
bestuur snel en adequaat worden gehandeld. De toekomst van de hogeschool werd opnieuw, 
nu door het veranderde overheidsbeleid, ernstig bedreigd. Als reactie hierop werd door het 
College van Bestuur een nieuwe koers uitgezet, die impliceerde dat vanuit afstudeerrichtingen 
en specialisaties bij bestaande opleidingen nieuwe opleidingen zouden worden aangevraagd. 
Dit moesten specialistische opleidingen zijn, die maar beperkt in het land werden aangebo-
den. De uitruil van HTRO tegen Hoger Hotelonderwijs, die werd gerealiseerd met medewer-
king van het ministerie, moet toch wel als buitengewoon bijzonder worden aangemerkt. Het 
beleid bleek ineens heel flexibel te zijn, teneinde politieke beloftes na te kunnen komen. Het 
profiel van de hogeschool werd omgebouwd tot themahogeschool. Wat dit thema inhield, 
is met opzet nooit precies uitgewerkt. Dat zou alleen maar aanleiding hebben gegeven tot 
het voeren van allerlei discussies. Belangrijk was dat NHTV een onderscheiden positie ging 
innemen tussen de brede stadshogescholen en de kleinere nichespelers. Met de aanduiding 
themahogeschool werd vooral gedoeld op de van andere hogescholen onderscheidende 
onderwerpen, zoals: de kwaliteit, de menselijke maat, het verzorgen van diepte-opleidingen 
met een internationaal karakter, het hoogwaardige docentencorps en de kleinschaligheid.
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Gevolgen van het gewijzigde overheidsbeleid op het bestuurlijk optreden bij NHTV
Het bestuur moest door het andere overheidsbeleid een nieuwe koers uitzetten, waarbij 
rekening werd gehouden met ontwikkelingen bij andere hogescholen en met uitspraken van 
de ingestelde Arbitragecommissie. Intern moest gelaveerd worden om alle betrokkenen te 
overtuigen, dat stappen moesten worden gezet om niet gemarginaliseerd te worden. NHTV 
was nu net als een feniks uit het financiële moeras verrezen en er moesten al direct weer 
investeringen gedaan worden in personeel en in materiële zaken om de nieuwe opleidingen 
verantwoord te kunnen starten. De toen aanwezige leidinggevenden opereerden in harmonie 
en alle betrokkenen hadden hetzelfde einddoel voor ogen: NHTV als zelfstandige internatio-
nale en hoogwaardige themahogeschool met een uitgebreidere ‘niche portfolio’ te funderen. 
Het ging hierbij dus om gespecialiseerde opleidingen die slechts door een beperkt aantal 
hogescholen werden aangeboden en verwantschap hadden met het huidige aanbod binnen 
NHTV. De status en het opgebouwde imago werkten bij die koersverandering in het voordeel. 
Bestaande opleidingen ondervonden achteraf relatief weinig invloed van de marktwerking 
en de nieuwe opleidingen wisten direct voldoende studenten te trekken. De aangeboden 
kwaliteit van het onderwijs door een hogeschool ging uiteindelijk toch bij studenten een rol 
spelen in het keuzeproces.

Gevolgen van het gewijzigd overheidsbeleid op de HBO-Raad
De verandering van het overheidsbeleid had voor andere verhoudingen gezorgd tussen 
overheid en bestuurders en tussen bestuurders onderling. De belangen van de hogescholen 
gingen steeds meer uit elkaar lopen. Tegenstellingen werden manifest tussen grote en kleine 
hogescholen, tussen regionale en (inter)nationale instellingen, tussen kwalitatief en kwantita-
tief denken, tussen het collectief en een losse entiteit. In de HBO-Raad is op deze ontwikkelin-
gen niet goed ingespeeld. Het zou verstandig geweest zijn, dat de leden het gesprek waren 
aangegaan om over die nieuwe verhoudingen te spreken en gezamenlijk de strategie hadden 
bepaald hoe te reageren. Eveneens was het gewenst om na te gaan hoe het bestuur en de 
leden van deze raad elke nieuwe bewindspersoon tegemoet zouden moeten treden. Tot en 
met het kabinet Rutte I is volhard in de gebruikelijke strategie, wanneer vanuit de bewindsper-
soon nieuw beleid werd geëntameerd. De reactie was altijd eerst verdedigend en afwijzend. 
Tegenargumenten en juridische geschriften werden opgesteld. Een beproefd scenario was 
ook altijd om een second opinion te laten opstellen door een toonaangevend extern bureau, 
of een gerenommeerde hoogleraar. Veel tijd, kosten, energie en gegroeide irritatie later, ging 
het bestuur uiteindelijk toch overstag. De argumentatie was, dat niet meedoen tot slechtere 
resultaten zou leiden, of er verstoorde verstandhoudingen zouden ontstaan, die schadelijk wa-
ren bij andere dossiers. Geëigend was ook de argumentatie, dat andere koepelorganisaties wel 
akkoord zouden gaan en de vereniging bij weigering aan invloed op het dossier zou verliezen. 
Een voorbeeld van die werkwijze is de aanpak door de raad bij het door Plasterk beschikbaar 
gestelde bedrag voor het HBO voor de functiemix. Door die mix konden de salarissen van 
docenten worden verhoogd, omdat in de scholen leraren makkelijker konden doorstromen 
naar in toenemend aantal beter betaalde functies. Het beschikbare bedrag waarvoor het HBO 
die beweging moest maken, was volstrekt onvoldoende. Eerst werd de verdedigingslinie 
betrokken, maar de uitkomst was uiteindelijk, dat het HBO toch meedeed. Een kleiner bedrag 
was beter dan geen middelen. Dezelfde strategie werd gevolgd bij de ‘Prestatieafspraken’ met 
de Reviewcommissie anno 2012. Alleen bij de OKF-operatie werd het overheidsbeleid positief 
ontvangen en dat gold ook voor de invoering van de lectoren.
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9.8 HET BINAIRE STELSEL
Het ‘laveren’ van de overheid betreffende het binaire stelsel
Het onderscheid tussen het HBO en WO kent in ons land al een lange traditie en wordt tot op 
de dag van vandaag geconserveerd. Het HBO was verankerd in de Wet op het Nijverheidson-
derwijs van 1919, die op 1 januari 1921 van kracht werd. Door Cals werd het HBO in de Mam-
moetwet opgenomen, maar het bleef gescheiden van het Wetenschappelijk Onderwijs. De 
Commissie ’De Moor’ kwam met het voorstel om te komen tot een nationaal beleid voor het 
tertiair onderwijs. Voorzichtige stappen gezet door Veringa begin jaren ’70 op dit terrein haal-
den het niet. Het was zijn opvolger Van Veen die in 1971 pleitte voor samenwerkingsovereen-
komsten tussen HBO en WO. Van Kemenade en Klein waren in 1975 van mening, dat na een 
proces van schaalvergroting in het HBO integratie met het WO aan de orde kon komen. Fusies 
van de scholen tot scholengemeenschappen en vervolgens tot hogescholen, die gelijkwaar-
dig zouden zijn aan de universiteiten. De plannen van deze bewindslieden hebben uiteindelijk 
niet tot resultaten geleid. Pais bracht in 1978 een nota uit waarin op korte termijn nauwe sa-
menwerking tussen de twee onderwijssoorten werd bepleit. Er moest gestreefd worden naar 
een samenhangend stelsel van hoger onderwijs in plaats van integratie. De regelgeving moest 
worden geharmoniseerd en dwarsverbanden tussen het WO, het HBO en de OU (Open Univer-
siteit) worden gelegd. Een aparte HBO-wet werd in het vooruitzicht gesteld. In 1986 trad deze 
nieuwe wet in werking. Het binair stelsel van hoger onderwijs werd hierdoor gefundeerd. HBO 
en WO werden twee gelijkwaardige, maar niet gelijksoortige onderdelen van het hoger onder-
wijs. Elk met een eigen karakter en inkleuring: beroepsgericht en afgestemd op het werkveld 
in plaats van gericht op wetenschapsbeoefening en academische vaardigheden. Toen Van 
Kemenade opnieuw minister was, bracht hij in 1982 een ontwerp ‘Kaderwet Hoger Onderwijs’ 
uit. De hogescholen zouden universitaire programma’s kunnen verzorgen en universiteiten 
hoger beroepsonderwijs. Het HBO en het WO zouden op een aantal punten geharmoniseerd 
worden. Het binair stelsel werd in het wetsontwerp intact gehouden. De twee sectoren waren 
gelijkwaardig, maar wel verschillend. Ook van dit beleidsvoornemen moet worden vastgesteld 
dat het niet in wetgeving is omgezet. Onder Deetman werd ‘de Wet op het Hoger onderwijs 
en Wetenschappelijk onderzoek’ (WHW) opgesteld, die door zijn opvolger Ritzen door het 
parlement moest worden geloosd. In 1993 werd de WHW gefaseerd ingevoerd.

In een afscheidscollege stelt In ’t Veld (1999), dat Ritzen de beleidsopvatting had om HBO en 
WO ver uit elkaar te houden. Zelf had de oud-directeur-generaal van het ministerie geen uit-
gesproken opvatting over de vraag of dat uit elkaar houden nu verstandig was of niet. In zijn 
proefschrift, getiteld ‘de Staat van de Universiteit’, beschrijft Van Wageningen (2003), het debat 
bij de behandeling van de WHW in de Tweede Kamer. Dit ging enerzijds over het verschil tus-
sen het Wetenschappelijk Onderwijs en het Hoger Beroepsonderwijs en anderzijds over het 
verschil tussen universiteiten en instellingen voor hoger beroepsonderwijs. Sommige fracties 
wilden een duidelijke scheiding, maar andere een meer graduele. Het verschil in functie tussen 
de beide werd door de wetgever uitgewerkt:

“WO: verbonden met wetenschappelijk onderzoek, gericht op het bijbrengen van een kriti-
sche wetenschappelijke houding, het onderzoek is een wettelijke en structureel bekostigde 
taak;  
HBO: hechte relatie met de beroepspraktijk, gericht op praktische oriëntatie van hoogop-
geleiden, hogescholen krijgen geen financiering van het onderzoek door de overheid (5). 
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Daarnaast geen ruimte voor een continuüm van hoger onderwijs met opleidingen die meer of 
minder een HBO dan wel een WO karakter hebben”.

Ontleend aan de WHW worden door Van Wageningen (2003, p. 51) de volgende definities 
gegeven:

“Volgens de begripsbepalingen wordt onder wetenschappelijk onderwijs verstaan dat mensen 
worden opgeleid om zelfstandig wetenschap te beoefenen of wetenschappelijke kennis toe 
te passen in de praktijk”. “Hoger Beroepsonderwijs is onderwijs dat gericht is op overdracht 
van theoretische kennis en de ontwikkeling van vaardigheden in nauwe aansluiting op de 
beroepspraktijk”.

In het HOOP van 1990 wordt vermeld, dat de huidige tweedeling wenselijk werd geacht en 
dat de variëteit binnen het binair stelsel zou moeten toenemen. In het HOOP van 1992 wordt 
beschreven, dat er een breed maatschappelijk draagvlak bestaat voor het onderscheid en dat 
dit tegemoet komt aan de behoefte van de studenten.

Zoals in deze studie eerder is besproken, maakte de BaMa-wet het mogelijk dat hogescholen 
Wetenschappelijk Onderwijs aanboden en universiteiten Hoger Beroepsonderwijs. Het binaire 
stelsel bleef dus alleen betrekking hebben op het verschil tussen universiteit en hogeschool. 
Echter niet meer op het gebied van het onderwijsaanbod. Beide instellingen konden we-
tenschappelijk- en beroepsonderwijs verzorgen. Weliswaar was de inbedding daarvan niet 
hetzelfde. De hogescholen kregen bijvoorbeeld geen onderzoeksmiddelen, konden geen 
hoogleraren benoemen en verwierven ook het promotierecht niet.

Staatssecretaris Rutte kwam in 2005 met het wetsvoorstel ‘Hoger Onderwijs en Onderzoek’. 
In het vijfde hoofdstuk daarvan wordt het binaire stelsel beschreven. Het binaire karakter 
wordt daarin als belangrijk uitgangspunt benoemd. Door allerlei samenwerkingsverbanden 
en -vormen binnen het hoger onderwijs wordt de eenduidigheid van de twee categorieën 
minder inzichtelijk. Er worden twee argumenten genoemd om het binaire stelsel te hand-
haven: hogescholen en universiteiten moeten als instellingen herkenbaar zijn en het is niet 
wenselijk om onderzoeksgelden te versnipperen. Geen inhoudelijke argumenten, maar eerder 
gelegenheidsargumentatie. Hoe de staatssecretaris precies de herkenbaarheid van twee 
soorten universiteiten, de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ heeft willen regelen, blijft onbekend. Herken-
baar bleef de tegenstelling hogeschool en universiteit, maar de laatste zou een hybride - ‘oud’ 
en ‘nieuw’ – karakter hebben gekregen. Wel was in het wetsvoorstel een ’besturenfusie-plus’ 
opgenomen, waardoor instellingen zich op een aantal punten konden manifesteren als één 
instelling. Eigenlijk zou in wezen een trinair stelsel zijn ontstaan, namelijk naast de bestaande 
universiteit en hogeschool de ‘nieuwe’ universiteit. Een hogeschool zou kunnen doorgroeien 
naar deze derde vorm van hoger onderwijs. Als reactie op opmerkingen van de Raad van State 
antwoordden de twee toenmalige bewindslieden – Van der Hoeven en Rutte – dat het hand-
haven van het onderscheid gewenst is, daar bij ontwikkeling van een hogeschool tot ‘nieuwe’ 
universiteit deze anders niet als zodanig erkend kon worden. Eigenaardig, want onderzoeks-
gelden werden door het rijk niet beschikbaar gesteld aan deze ‘nieuwe’ universiteiten. Kortom 
toch een latent trinair stelsel door de indaling van de ‘nieuwe’ universiteit in het binaire stelsel. 
De indaling vond geamputeerd plaats, omdat onderzoeksgelden door het rijk niet beschikbaar 
werden gesteld.
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In het rapport van de Commissie Veerman (april, 2010) bleef de binariteit in stand, maar 
het advies was om op het grensvlak van de twee sectoren ruimte te bieden voor nieuwe 
ontwikkelingen. Het binaire systeem moest in tal van opzichten flexibeler en gedifferenti-
eerder worden. Het kabinet Rutte I wilde de profilering van de instellingen bevorderen. Op 
18 januari 2013 kwam de minister van onderwijs in het kabinet Rutte II, Bussemaker, met het 
wetsvoorstel van de ‘Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs’. In de Memorie van 
Toelichting (p. 25) staat het volgende: “Grote differentiatie doet niets af aan de binariteit in 
ons hoger onderwijsstelsel. De binariteit zorgt immers voor onderscheid wat betreft de aard 
en oriëntatie van het onderwijs: wetenschappelijk of beroepsgericht. De binariteit sluit aan 
bij de verschillende kwaliteiten van de studenten en bij hun leerbehoeften en de behoefte 
op de arbeidsmarkt. Ook op de internationale arbeidsmarkt moeten de afgestudeerden goed 
gepositioneerd zijn”. In de Memorie van Antwoord van 14 juni 2013 geeft de regering aan dat 
belangrijke randvoorwaarden worden gecreëerd om de kwaliteit en verscheidenheid van het 
hoger onderwijs te vergroten.

NHTV en binariteit
Zoals uiteengezet in hoofdstuk 2.3 hebben achtereenvolgende ministers voortdurend de 
koers met betrekking tot de binariteit verlegd. NHTV en de rechtsvoorgangers hebben eigen-
lijk vanaf de oprichting een dubbele positie ingenomen, namelijk die van onderwijs- en van 
kennisinstelling (zie paragraaf 2.4). NWIT en VAT wilden zowel onderwijs verzorgen als aan on-
derzoek doen. Toerisme en verkeer waren terreinen zonder duidelijke pendant in het weten-
schappelijk onderwijs. Deze omissie bood voor NHTV de mogelijkheid om onderwijs van hoog 
niveau aan te bieden met vakken als statistiek en sociologie, te meer daar relatief veel VWO’ers 
zich inschreven. Bij de oprichting van de twee instellingen betrof het nieuwe studierichtingen, 
namelijk toerisme en verkeer, waarvoor lesmaterialen in Nederland eigenlijk niet beschikbaar 
waren en zelf ontwikkeld moesten worden, of uit het buitenland kwamen. Dit resulteerde in 
het aanstellen van hoogopgeleide docenten, die contact legden met vergelijkbare (universi-
taire) opleidingen in het buitenland. Bij de oprichting van het NWIT werd aan het ministerie 
gevraagd om toepassing van andere salarisschalen, omdat semi-universitair onderwijs werd 
verzorgd. Anno 2014 biedt NHTV Hoger Beroepsonderwijs en Wetenschappelijk Onderwijs 
aan en heeft daardoor een eigenstandige positie op het gebied van het doen van onderzoek. 
NHTV profileert zich impliciet als ‘academische hogeschool’ en neemt steeds meer een hybride 
positie binnen het binaire stelsel in. De huidige portfolio en de positionering van NHTV passen 
duidelijk niet meer in het binaire stelsel.

Voorlopige conclusies en presentatie van een alternatief voor het binaire stelsel
Het hierboven genoemde over binariteit, zowel in het gedeelte over de overheid, als bij NHTV 
leidt tot de onderstaande voorlopige conclusies:

• Het binaire organisatorische stelsel is eigenlijk achterhaald en is dringend aan herziening 
toe.

• Dit geldt niet voor de programmatische binariteit, omdat het verschil tussen hoger be-
roeps- en wetenschappelijke opleidingen nog steeds valide is. Dit laat onverlet het bespro-
kene, dat in het WO naast zuiver wetenschappelijke ook wetenschappelijke beroepsoplei-
dingen tot stand zijn gekomen. Terwijl in het HBO naast specifieke beroepsopleidingen, 
opleidingen worden aangeboden met een meer beschouwend karakter. Door de NVAO 
wordt na een zorgvuldige procedure een opleiding als WO of als HBO aangemerkt en deze 
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voldoet daarmede dus aan de onderscheiden kwalificatiecriteria.
• Het bovengenoemde moet leiden tot een andere definiëring van het binaire stelsel. Hier-

onder moet worden verstaan, dat binnen het hoger onderwijs door de universiteiten en 
de hogescholen twee soorten programma’s worden aangeboden, namelijk wetenschap-
pelijke opleidingen en hoger beroepsopleidingen.

• Leune legitimeerde de binariteit door te wijzen op de fundering in de aanwezige niveau-
differentiatie: MBO/HAVO versus VWO. Dit is waarschijnlijk de enige pilaar waarop dit stelsel 
nu nog berust. Weliswaar wordt door het ingezette overheidsbeleid, onder andere het 
laten studeren van meer VWO’ers in HBO-opleidingen, de verhoging van het opleidingsni-
veau van de docenten en het verder uitbouwen in het HBO van de onderzoekscomponent 
(kenniscentra, professor/lector) ook deze legitimatie behoorlijk aangetast, maar deze is nog 
wel actueel. Door het verschil in vooropleiding van de studenten in het HBO en WO is ook 
het niveau van het aansluitend onderwijs anders. Daarbij komt dat de studenten en ook de 
ouders een feilloos kompas hebben voor de statusverschillen als gevolg van deze niveau-
differentiatie. Ook bij het opleidingsniveau van docenten in het HBO speelde de discussie 
tussen het bezit van een HBO-master of een WO-master.

• Het hoger onderwijs heeft door het binaire stelsel als enige onderwijssector twee koe-
pelorganisaties, namelijk de Vereniging Hogescholen en de VSNU, de vereniging van 
universiteiten in Nederland. Deze tweedeling is niet doelmatig en een fusie tussen deze 
twee koepelorganisaties is dan ook gewenst. McDaniel (1985) maakt melding van het 
rapport uit mei 1983 van de Reorganisatie Rijksdienst projectgroep ‘externe advisering’. 
Hierin werd toen al de opheffing van de twee adviesorganen (Academische Raad en HBO-
Raad) bepleit. Voor de eerste was de effectiviteit van de advisering te beperkt en voor de 
tweede was het onduidelijk in hoeverre de afzonderlijke instellingen gebonden waren. 
Geadviseerd werd daarom een ARHO, Adviesraad voor het Hoger Onderwijs, in het leven 
te roepen. Weliswaar is de argumentatie nu een andere, namelijk dat het Wetenschappelijk 
Onderwijs en het Hoger Beroepsonderwijs niet meer het exclusieve domein zijn van een 
universiteit of hogeschool.

Als uitvloeisel van het hierboven gestelde, als alternatief en op basis van het rapport van de 
Commissie Veerman wordt de aanzet gegeven tot het ‘hoger-onderwijs-continuüm’. Met aan 
de twee uitersten de researchuniversiteit en de hogeschool. Volgens Van ’t Riet (2013, p. 246) 
ligt bij de eerste instellingen “de focus op excellente WO-bachelor programma’s, tweejarige 
WO-onderzoek masters, en op onderzoek en promoties in de sfeer van met name theorie 
funderend onderzoek”. Hogescholen zijn dan instellingen met HBO bachelor- en masterpro-
gramma’s, Associate degree (Ad)-trajecten, mogelijk samen met het MBO en met het doen van 
praktijkgericht en toegepast onderzoek.

Dit continuüm biedt de mogelijkheid aan iedere instelling om zich daarin, bijvoorbeeld op 
basis van het opleidingenpalet, de onderzoekscomponent en de doelgroepen te positione-
ren, waardoor voor allerlei belanghebbenden een duidelijk beeld ontstaat van de gekozen 
profilering. Op deze wijze kunnen de kunstopleidingen en de conservatoria hun eigen plaats 
claimen. Hetzelfde geldt voor de Open Universiteit en de technische universiteiten. De dy-
namiek blijft in het stelsel, omdat door strategische keuzes - gelegitimeerd door accreditatie 
- een andere positionering kan worden bereikt. Deze aanpak is vergelijkbaar met The European 
Classification of Higher Education Institutions (U-Map).
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Op basis van de ontwikkelingen, zoals binnen NHTV met een door de NVAO geaccrediteerd 
opleidingenpalet van HBO- en WO-bachelor- en masteropleidingen met relatief meer VWO-
instroom en daarmede te vergelijken buitenlands gediplomeerden, de onderzoekscomponent 
en de kwalificaties van de docenten (zie hoofdstuk 8) is het verantwoord deze en daarmede 
vergelijkbare hogescholen een eigen plaats te laten innemen in het continuüm. Deze kun-
nen dan gekwalificeerd worden als academische hogescholen. Deze instellingen zijn zowel 
verankerd in het WO, als in het HBO. De portfolio bestaat vooral uit HBO-opleidingen en uit 
een beperkt aantal gespecialiseerde WO-bachelor- en masteropleidingen. Het onderzoek is 
praktijkgericht en ook wetenschappelijk. De verankering ligt in de aangeboden kennisdomei-
nen (geen disciplines) en de focus is gericht op de beroepspraktijk, waardoor voorzien kan 
worden in de kennisbehoefte op alle niveaus: van fundamentele kennis tot direct toepasbare. 
Deze academische hogescholen ontvangen dezelfde bekostiging voor het WO-gedeelte als 
de universiteiten en zijn op dat opleidingsgebied daarmede gelijk te stellen. Dit betekent dat 
de benoeming van hoogleraren en van een rector magnificus tot de mogelijkheden behoort. 
Een aanzienlijk deel van het docentencorps is gepromoveerd en heeft bij voorkeur een combi 
aanstelling met een universiteit. Na een accreditatietraject door de NVAO kunnen deze instel-
lingen ook het promotierecht verkrijgen. Ruimte voor dit type hogescholen is er vooral op 
die gebieden waar in Nederland nog geen wetenschappelijke pendant aanwezig is (zie ook 
Bouwer & Uijterwijk, 2012).

Van ‘t Riet (2013, p. 246) onderscheidt ook onderwijsuniversiteiten. “Deze kunnen zich richten 
op WO- en HBO-bachelors, associate degrees, eenjarige WO- en HBO-masters, en op onder-
zoek en promoties in een meer toegepaste en praktijkgerichte sfeer, inclusief het te voeren 
professional doctorate”.

Hier wordt niet de vraag beantwoord hoe precies op het continuüm de academische ho-
geschool en de onderwijsuniversiteit zich tot elkaar verhouden. Het hierboven gestelde is 
slechts bedoeld als denkraam voor verdere discussie. Iedere instelling kan opteren voor nadere 
inkleuring, verdieping en specialisatie en heeft dus de mogelijkheid om zich, bijvoorbeeld 
op basis van het opleidingsaanbod, de internationaliseringsdimensie, de onderzoekster-
reinen en allerlei andere kwalificaties, zich in het continuüm te positioneren. Dit sluit aan bij 
de differentiatiegedachtes in het rapport van de Commissie Veerman en bij de denkbeelden 
van Van Vught (1993, p. 91). Hij onderscheidt meerdere vormen van differentiatie naast de 
programma- en de systeemdifferentiatie. Hij noemt “verschillen in prestige tussen instellingen 
(prestige-differentiatie), verschillen in termen van type doelgroep (constituent-differentiatie) 
en verschillen naar de wijze van organisatie van het onderwijsproces (procesdifferentiatie)”. 
Ook het rapport van de Commissie Veerman (2012, p. 89) vindt het niet verstandig, mede door 
internationaal vergelijk, dat in de praktijk krampachtig aan de scheidslijnen tussen sectoren 
wordt vastgehouden. Scholen en instellingen moeten een profiel kiezen, dat het beste aansluit 
bij de inhoud, de doelgroep en de afnemende arbeidsmarkt. In de conclusies van dit rapport 
(hoofdstuk 1.7, p. 94) staat over de binaire structuur van het Nederlands bestel het volgende 
vermeld: “De binaire structuur van het Nederlandse bestel is internationaal herkenbaar, maar 
schiet tekort – ook weer internationaal bezien – als het gaat om de variëteit in typen onderwijs 
en niveaus, vooral in het perspectief van de toenemende diversificatie in de vraag van studen-
ten en werkgevers”.
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Interessant is, dat in ‘Naar een lerende economie’(WRR-rapport, nr. 90, 2013, p. 294) melding 
wordt gemaakt van het pleidooi van de toenmalige minister van Onderwijs Plasterk. Bij de 
opening van het academisch jaar in september 2009 in Twente bepleitte hij om het onder-
scheid tussen HBO en WO op te heffen. Het UTnieuws (www.utnieuws.nl, 2 sept 2009) ver-
meldt, dat de minister als voorbeeld hoe het beter zou kunnen, terechtkwam in Californië. Hier 
kent het hoger onderwijs vier typen instellingen. Na de high school de community colleges 
met tweejarige opleidingen. Voor velen een beroepsopleiding, maar juist weer voor anderen 
een doorstroommogelijkheid naar de vierjarige colleges met brede bachelors. Daarna volgt 
de university met een bachelor en een master. De vierde categorie wordt gevormd door de 
research university waar de promotie kan plaatsvinden.

Eindconclusie
Van een historisch gegroeid gegeven is het binaire stelsel van het hoger onderwijs een ‘ge-
loofsartikel’ geworden. Deze constatering is afkomstig van de oud-voorzitter van de HBO-Raad 
Leijnse. Vele wetten, en wijzigingen daarop, verder en ondanks allerlei internationale verklarin-
gen, heeft de binariteit alle stormen in Nederland doorstaan. Niets lijkt zo zeker en stabiel in 
het hoger onderwijsbestel als het binaire stelsel.

Het door de verschillende bewindspersonen gevoerde beleid in deze valt te kwalificeren als 
‘laveren’. Begin en midden jaren ’70 leek het erop dat er een einde zou komen aan dit stelsel. 
Van Veen wilde de integratie tussen HBO en WO bevorderen. De bewindspersonen in het 
kabinet Den Uyl gingen nog een stapje verder. Er werd het HBO een schitterend perspectief 
geboden, namelijk eerst fuseren tot scholengemeenschappen en vervolgens tot hogescho-
len die gelijkwaardig zouden zijn aan de universiteiten. Alle daarop volgende bewindslieden 
hebben alleen maar stappen terug gezet en wel contouren en perspectieven geschilderd, 
maar het stelsel ongewijzigd gelaten. In de loop van de jaren is er vanuit de overheid beleid 
gevoerd om het verschil te verduidelijken en te legitimeren. Zeker het beleid van Rutte is te 
kwalificeren als ‘laveren’, namelijk tussen de belangen en mogelijkheden van hogescholen en 
universiteiten en tussen een binair en een trinair stelsel. Het bleef vaag hoe in de praktijk het 
beleid uitgevoerd en geconcretiseerd moest worden. Een onduidelijk samenhangend geheel 
zou ontstaan dat op tal van punten uitgewerkt moest worden en ongetwijfeld voor grote pro-
blemen had gezorgd. De bewindspersonen wilden door ‘laveren’ een fundamentele politieke 
en maatschappelijke discussie voorkomen. Ook Bussemaker beperkt zich tot het creëren van 
randvoorwaarden, met handhaving van het stelsel, om de kwaliteit en verscheidenheid van 
het hoger onderwijs te vergroten. Het is gewenst dat het onderwerp hoog op de politieke 
agenda komt, te meer daar ontwikkelingen bij NHTV aantonen dat het onderscheid achter-
haald is, omdat het verschil tussen universiteit en hogeschool diffuus is geworden. Duidelijk is 
dat bij NHTV universitaire dimensies, door onder andere het opleidingsaanbod, het opleidings-
niveau van de docenten en de onderzoekscomponent, aanwezig zijn. Studenten kunnen bij 
NHTV wetenschappelijk onderwijs volgen en onderzoek doen. De hogeschool is anno 2014 
in meerdere opzichten vergelijkbaar met een universiteit, maar wordt door de overheid als 
zodanig, ook niet gedeeltelijk, erkend. De overheid accepteert niet de consequenties van het 
eigen onderwijsbeleid en geeft de instellingen onvoldoende ruimte om zich onderscheidend 
te profileren.
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9.9 NHTV ALS ‘ACADEMISCHE HOGESCHOOL’
Direct toen het wettelijk mogelijk zou worden om ‘nieuwe’ universiteit te worden, heeft NHTV 
gewerkt aan een verdere specifieke profilering en positionering als kennisinstelling in het 
hoger onderwijsbestel. De aanduiding ‘academische hogeschool’ is van een andere orde dan 
de benaming kennisinstelling. In de naamgeving: ‘NHTV internationaal hoger onderwijs Breda’, 
komt dit tot uiting. In het rapport van de Commissie Veerman wordt de positionering van 
NHTV in een hoofdnoot gesignaleerd. Een derde generatie hogescholen is in feite ontstaan. In 
de epiloog van het boek ‘Model van een academische hogeschool’ (Bouwer & Uijterwijk, 2012) 
wordt de betekenis van deze derde generatie hogescholen getypeerd. Deze instellingen zijn 
verankerd binnen het HBO, maar de portfolio bestaat zowel uit HBO- als ook WO-bachelor- en 
masteropleidingen en uit praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek. De verankering ligt 
in kennisdomeinen (geen disciplines) en de focus is gericht op de beroepspraktijk. Dit in te-
genstelling tot de universiteiten die hun verankering hebben in de wetenschappelijke discipli-
nes. De focus op de beroepspraktijk beoogt te voorzien in de kennisbehoefte op alle niveaus: 
van fundamentele kennis tot direct toepasbare kennis. Op een aantal terreinen betekent het 
dat HBO- en WO-onderwijs en onderzoek deel uitmaken van de portfolio. Op andere terreinen 
wordt dezelfde rol vervuld in nauwe samenwerking met een Nederlandse universiteit. Dit 
vraagt om intensieve samenwerking met de betreffende universiteit op basis van gezamen-
lijke onderzoeksprogramma’s en mogelijk ook gezamenlijke onderwijsprojecten. Wat zou die 
typering als derde generatie hogeschool nu voor NHTV betekenen?:

• De instelling moet relatief meer kennis en toepassing georiënteerd zijn dan onderwijs 
georiënteerd;

• Kennisrol 4 (promoties) moet door het personeel substantieel ingevuld zijn;
• Het professional doctorate moet kunnen worden verleend;
• Het aanwezig zijn van (inter)nationale netwerken met kennis- en onderzoeksinstellingen 

en met het werkveld;
• Het kunnen beschikken over onderzoek bekostiging;
• Het hebben van een prominente rol voor de mediatheek als resource centre voor onder-

wijs, onderzoek en het werkveld;
• Het aanwezig zijn van een hooggekwalificeerd personeelsbestand met onderzoekvaardig-

heden en kennis van of ervaring met een cross-cultural leer- en werkomgeving, evenals 
met een stevige verankering in de beroepspraktijk;

• Het kunnen benoemen van hoogleraren in de domeinen waarop ook WO-onderwijs en 
onderzoek wordt geboden en

• Het binnen het College van Bestuur verankerd zijn van de functie van Magister Onderwijs 
& Onderzoek (6) en in de Raad van Toezicht het aanwezig zijn van leden met kennis en 
ervaring met HBO- en WO-onderwijs en onderzoek.

Daarnaast moet dit impliceren dat

• De verbinding tussen wetenschap en beroepspraktijk wordt geregisseerd;
• Onderzoek en onderwijs worden verbonden en geïntegreerd;
• Toonaangevende wetenschappers worden gekoppeld aan prominenten in de businesswe-

reld en omgekeerd;
• Gewerkt wordt om te komen van diffuse samenwerking op individuele basis naar beteke-
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nisvolle en meer institutionele relaties;
• Betekenisvolle relaties met bedrijven worden onderhouden en
• NHTV zich profileert en manifesteert als hogeschool en universiteit.

In hoofdstuk 6.4 en in het uitgebrachte boek is meer dan voldoende aandacht besteed aan 
de wijze waarop NHTV het onderzoek binnen de hogeschool heeft vorm gegeven. Het model 
lector-kenniskring, het zogenaamde onderzoekcoconmodel, is vervangen door het vier-rollen-
model. Hierdoor heeft elke docent een taak in de kennisontwikkeling en worden ook de 
studenten daarbij ingeschakeld.

In de wisselwerking tussen ambtenaren van het ministerie en het bestuur van NHTV werd de 
hierboven beschreven ontwikkeling positief beoordeeld. Alle medewerking werd verkregen, 
ook van de NVAO en gefaseerd van de CDHO, om dit type instelling in te richten en vorm te 
geven.

Conclusie
Vastgesteld moet worden, dat anno 2014 de profilering als ‘academische hogeschool’ niet door 
de overheid is gelegitimeerd. De implicaties van een zodanige derde generatie hogescholen 
wordt door de bewindspersoon niet overzien. De bestaande krachts- en machtsverhoudingen 
zouden worden verstoord. De status van NHTV werd opgevat als een bedreiging op meerdere 
terreinen. Wat waren de gevolgen voor de verdeling van de onderzoeksgelden en de studen-
tenstromen? De status van de universiteiten en hun wetenschappelijk personeel zou onder 
druk kunnen komen te staan. Toch heeft het overheidsbeleid die ontwikkeling naar een hy-
bride type hogeschool zelf mogelijk gemaakt. Bovendien was dit voor NHTV als relatief kleine 
niche speler ook de enige koers om te overleven. Het is een gemiste kans dat deze profilering 
niet door de overheid is erkend. De minister had kunnen laten zien, dat de uitkomsten en de 
gevolgen van het rapport Veerman serieus werden genomen. Dan was er echt sprake van 
wisselwerking en van gelijkwaardigheid tussen overheid en bestuur, die de consequenties van 
beleid over een weer respecteren en aanvaarden.

Het onderwijsbeleid van Zijlstra heeft geleid tot nieuwe governance dimensies. In het begin 
van de vorige eeuw behoefde het bestuur nauwelijks verantwoording af te leggen en was 
positioneel gezag vanzelfsprekend. Allengs kwam daarin verandering door het instellen van 
Raden van Toezicht en medezeggenschapsraden. In het kader van de governancecode werd 
gestart vanuit een juridische en beheersmatige situatie, waarbij de nadruk lag op materiële 
zaken. Thans is het zaak om het primaire proces daarbij te betrekken. Dat gebeurde eerst nog 
op basis van rapporten, gidsen en rankings van externen. Meestal namen de Raad van Toezicht 
en de medezeggenschapsraad daar alleen kennis van. Nu wordt verwacht, dat vanuit eigen 
waarneming, betrokkenheid en deskundigheid een zelfstandig oordeel wordt gevormd over 
het primaire proces. Hoe dit moet worden ingekleurd en geëffectueerd, is nog onduidelijk.

Daarbij kwam nog een tweede dimensie, namelijk de strategische. Want een verkeerd door-
dachte en ingezette strategie, een niet goed gekozen positionering en profilering door het 
bestuur hebben (financiële) negatieve gevolgen voor de instelling. Door niet goed doordachte 
(prestatie)afspraken kan de status van de instelling onder druk komen te staan. Dit leidt tot de 
volgende vragen: Waar ligt de verantwoordelijkheid, wanneer de afspraken niet worden na-
gekomen en de resultaten niet worden behaald? Hoe monitort een Raad van Toezicht dit, die 
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bovendien de strategie en de te maken afspraken heeft goedgekeurd? Welk standpunt neemt 
dan een medezeggenschapsraad in, die in eerdere instantie instemming moest verlenen? 
Hebben de medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht gestaan op een evaluatie na één 
jaar? Eerst werd ander beleid ingezet en pas daarna zijn de overheid en andere beleidsmakers 
gaan nadenken over de consequenties. Hierboven zijn twee nieuwe en lastige en nog onvol-
doende onderkende dilemma’s in de governancestructuur beschreven, die vragen om aanpas-
sing van de code. Daarnaast kan worden vastgesteld dat onderwijsbestuurders nog worstelen 
met het fenomeen ‘medialogica’. Het gevolg is dat het naleven van de governancecode door 
bestuurders onder het vergrootglas wordt gelegd. Dit vraagt om doordacht en verantwoord 
bestuurlijk optreden. 

9.10 HET LEVENSCYCLUSMODEL EN DE 
ONDERWIJSORGANISATIE NHTV

Inleiding
In deze paragraaf komt het laatste thema aan de orde, dat te beschouwen is als een overkoe-
pelend en afsluitend thema. Het door Peters & Strijp (2011ab) ontwikkelde ‘Vitaliteitsmodel’ 
voor de levenscyclus van een organisatie wordt geprojecteerd op de eerder beschreven vijf 
fases van NHTV. In hoeverre is deze typologie van toepassing op een onderwijsorganisatie als 
NHTV? Verderop in deze paragraaf wordt de typering van hogescholen als hybride organisatie 
gemotiveerd. Gestart wordt met de beschrijving van deze typologie. Vervolgens is geana-
lyseerd, of de ontwikkelingen in elke fase van de NHTV overeenkomsten vertonen met de 
kenmerken uit de fases van het ‘Vitaliteitsmodel’. De fases worden op elkaar geprojecteerd, 
overeenkomsten en verschillen benoemd en aanvullingen geformuleerd. Afgesloten wordt 
met de conclusie.

Het ‘Vitaliteitsmodel’
In hun boek bespreken Peters & Strijp (2011b) eerst verschillende modellen voor levenscycli 
om dan te komen tot een eigen model onder de naam ‘Vitaliteitsmodel’. In hun typologie on-
derscheiden ze vier fases van vitaliteit of levenskracht in de levenscyclus van een organisatie. 
Zij geven aan, dat iedere fase een eigen specifiek bedrijfsklimaat en kenmerkende eigenschap-
pen heeft voor het functioneren. Deze laatste worden onderscheiden in de ‘zachte’ organisatie-
factoren als sfeer, stijl en samenwerking en in ‘harde’ factoren als strategie, structuur en sturing 
(7).

De term bedrijfsklimaat ontlenen de schrijvers aan Edgar Schein, die een onderscheid maakt 
tussen bedrijfsklimaat en bedrijfscultuur. Beide zijn aan elkaar gerelateerd, maar verschillen 
in de wijze waarop ze in de organisatie zijn geworteld. Klimaat gaat over concrete, zichtbare 
handelwijzen die bepalen hoe men werkt. Cultuur betreft de onderliggende (vaak onbewuste) 
overtuigingen en waarden. Hierdoor is het klimaat meer fluïde en beter beïnvloedbaar dan 
cultuur (Peters & Strijp, 2011b, p. 55). Een reden voor de beide auteurs om met een eigen 
model te komen, is dat zij een fase willen onderscheiden – fase IV – waarin rekening wordt 
gehouden met het naderende verval of zelfs de eindigheid van een organisatie.
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Korte karakterisering van de vier fases van het ‘Vitaliteitsmodel’
1. Pioniersfase: energie en wilde groei.
In deze fase is men onder leiding van een pionier gericht op het veroveren van een niche in 
de markt. Er is sprake van expansiedrift en van ongecontroleerde groei. Slechts weinig regels 
of structuren zijn aanwezig, maar er is wel een grote inzet en betrokkenheid van jong perso-
neel. Er vindt snelle besluitvorming plaats en de organisatie heeft in denken en handelen een 
externe oriëntatie. De besturingsstructuur is eenvoudig en de stijl van leidinggeven directief.

2. De Groeifase: gericht door ontwikkelen.
In deze fase is de strategie gericht op beheerst doorgroeien en de organisatie kiest voor het 
formuleren van harde en concrete doelen. De groei ligt ook in het vergroten van invloed en in 
expertise of in marktpositie. De leiding is meerhoofdig en communicatie en besluitvorming 
zijn interactief met wel een duidelijke eindverantwoordelijkheid. De handelwijze is slim en 
alert en het risico bestaat om door te schieten in over rationalisatie en arrogantie.

3. De Beheerfase: solide voortbestaan (8).
In deze fase ligt het accent op continuering van de resultaten en beheersing van de risico’s. 
Beheeraspecten en procedures krijgen een grotere rol. De organisatie is gericht op voort-
bestaan en de externe focus raakt naar de achtergrond. Gezocht wordt naar veiligheid en 
verantwoord handelen. Besluiten worden pas genomen na een uitvoerig en zorgvuldig traject. 
Er bestaat risico voor verstarring en inflexibiliteit. 

4. De Beschermfase: de schijn ophouden.
In deze fase wil de organisatie de verworvenheden vasthouden, tegenvallers en teruglopende 
resultaten worden gebagatelliseerd en de schuld hiervan wordt gelegd bij externe factoren. 
Het bedrijfsklimaat wordt defensief. Iedereen zoekt naar bescherming en de leiding streeft 
naar behoud van de eigen positie. De grootste risico’s zijn de ontmaskering en een confronta-
tie met de genadeloze werkelijkheid. Dit kan vervolgens het einde van de organisatie beteke-
nen.

Aan het model is door de twee opstellers een dimensie, de zogenaamde ontwikkelingsstra-
tegieën, toegevoegd, zodat zichtbaar wordt welke transities mogelijk zijn tussen de verschil-
lende levensfasen. Daartoe worden vijf strategieën onderscheiden gericht op transitie en vier 
strategieën, die gericht zijn op het binnen een levensfase in stand houden van een dynamisch 
evenwicht.

Vijf transitiestrategieën

Fase I > II Stabiliseren: aanbrengen van structuur op hoofdlijnen in een onbeheerste 
pionierssituatie;

Fase II>III Consolideren: verder detailleren, door structureren, integrale controle en 
voorspelbaarheid creëren richting alle processen;

Fase III>II Vitaliseren: flexibiliseren, vernieuwen;
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Fase III>IV Politiseren: maskeren en verklaren van teruggang;

Fase IV>I-II Hervormen/Turnaround: reanimeren, saneren, omvormen.

Vier strategieën gericht om een dynamisch evenwicht in de levensfase te behouden

Fase I Pionieren: aanjagen pioniersgeest, opstarten vanuit een al dan niet 
marktpotent idee of concept;

Fase II Groeien: alert ondernemen, gericht doorgroeien vanuit een marktrijp 
plan met harde doelstellingen;

Fase III Beheren: betrouwbare productie en dienstverlening, correct laten verlo-
pen van de werkprocessen conform de gestelde eisen;

Fase IV Beschermen: bescherming zoeken, loyaal meebewegen, problemen 
dempen zodat zaken behouden blijven.

Dit leidt tot onderstaande visualisering van de negen mogelijke strategieën binnen het groei-
model:
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Peters & Strijp, 2011a, p. 54

Het ‘Vitaliteitsmodel’ en hogescholen
Hogescholen zijn gelet op hun activiteiten en hun opdracht te typeren als hybride organisa-
ties. Het zijn in meerdere opzichten hybride instellingen. In het vervolg van deze paragraaf 
wordt dat toegelicht. Geanalyseerd is, of de ontwikkelingen in elke fase van NHTV, zoals 
beschreven in de historiografie, overeenkomsten vertonen met de kenmerken uit de fases van 
het ‘Vitaliteitsmodel’. Deze analyse heeft geresulteerd in aanvullingen en verbijzonderingen op 
dit model. Het model is voor onderwijsorganisaties geherëtiketteerd. Dit heeft weer geleid tot 
de onderstaande uitkomsten:

Fase I: NWIT en VAT veroveren een plaats in het bestaande hoger onderwijsbestel.
Deze fase valt te typeren als de pioniersfase overgaande in de groeifase uit het ‘Vitaliteitsmo-
del’. Bij uitstek zijn elementen waarneembaar van onderwijsinhoud en beheerstructuur. De 
organisatie is gericht op het veroveren van een niche in de onderwijsmarkt en op expansie. 
Intern is sprake van beperkte formalisering. De inzet en betrokkenheid van jong personeel, dat 



LAVEREN IN ZWAAR WEER De wisselwerking tussen overheidsbeleid en bestuurlijk optreden in het HBO242

sterk gericht is op de inhoud, is groot. Gezocht wordt nog naar een geëigende communicatie 
in de organisatie. Gewerkt wordt aan het opbouwen van een extern netwerk en aan de profi-
lering als onderwijs- en onderzoeksinstituut. De marges van de wet- en regelgeving worden 
opgezocht en gewerkt wordt vanuit een specifieke onderwijsfilosofie.

Bij de transitie van fase I naar fase II, van NWIT en VAT naar NHTV, kan de strategie getypeerd 
worden als stabiliseren. Er kwam een duidelijke structuur op hoofdlijnen en de rol van be-
stuurder werd ingevuld. De instelling groeide gecontroleerd, eigen niches werden benoemd 
en de onderwijsprofilering werd aangescherpt. Gekozen werd voor het dynamisch evenwicht 
met het oog op het verder aanjagen en behouden van de pioniersgeest. De studierichtingen 
werden verder uitgebouwd en gestart werd met commerciële activiteiten.

Fase II:  Hoe overleven NWIT en VAT de operatie ‘Schaalvergroting, Taakverdeling en   
 Concentratie’? 
Deze periode wordt getypeerd als de externe interventiefase. Een van buiten komende actor – 
de minister – verplicht de beide instellingen allianties aan te gaan met andere. Door over-
heidsbeleid met strikte wet- en regelgeving moest het bestuur/de directie in actie komen om 
de verworven positie in onderwijsland te behouden. Vooral gericht op de beheerstructuur met 
een daaraan ondergeschikte onderwijsinhoudelijke motivatie. Daarnaast gericht op overleven, 
op het voldoen aan externe eisen en op het kiezen van de juiste partner. Over fusiemoge-
lijkheden werd onderhandeld en gestreefd werd naar maximalisatie van de realisatie van de 
eigen strategie. Formele en informele overlegkanalen werden benut en de overeengekomen 
besluitvormingsroute doorlopen. Het dynamisch evenwicht in deze fase werd extern bepaald. 
Bij het NWIT eerst gericht op groei in aantal studenten en daarna bij beide instellingen fuseren 
en be/afschermen. De eigen positie werd zoveel mogelijk behoedzaam gekoesterd, coalities 
werden aangegaan en vage samenwerkingsteksten geformuleerd. Allerlei bewegingen waren 
gericht op uitstel en mondden uit in een cosmetisch defensieve fusie.

Fase III: Herrijzen als een feniks!
Deze periode heeft in de aanloop kenmerken van de beschermfase en daarna van de beheer-
fase.

Eigenlijk heeft deze fase alleen betrekking op de beheerstructuur, maar het was van belang 
om geen schade te berokkenen aan het primaire proces. De ernst van de financiële situatie 
wordt eerst ontkend, de schuld van deze problematiek wordt bij externe actoren en factoren 
gelegd. De beheerproblematiek wordt gebagatelliseerd. Het strategisch plan wordt opge-
steld, maar is grotendeels onuitvoerbaar en de werkelijkheid wordt gemaskeerd. Naar de 
buitenwereld wordt de schijn opgehouden en een façade neergezet. Peters & Strijp (2011ab) 
noemen hier als mogelijke strategie ‘politiseren’: maskeren en verklaren. Dit was zonder meer 
van toepassing. In de beheerfase gaat het om de beheersing van risico’s en een grotere rol van 
beheersaspecten en procedures (AO/IC-handboek) is ingeruimd; gezocht wordt naar veilig-
heid en verantwoord handelen. De besluitvorming wordt geformaliseerd en alle handelingen 
zijn gericht op voortbestaan.

In de NHTV-situatie wordt teruggeschakeld van fase IV naar fase III in het ‘Vitaliteitsmodel, 
dat echter niet voorziet in een transitiestrategie voor een dergelijke beweging. De typering 
van hervormen is voor deze stap achteruit te gebruiken, maar deze is al gereserveerd voor 
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de transitie van fase IV naar de fases I en II. Gekozen wordt als transitiestrategie, naar analogie 
van de wapenspreuk van de provincie Zeeland, Luctor et Emergo (Ik worstel en kom boven), 
voor worstelen. Enerzijds saneren, omvormen, repareren, overleven, maar op onderwijsgebied 
verder groeien en ontwikkelen. Daarom niet alleen worstelen om het voortbestaan, maar ook 
de worsteling met het bewaren van evenwicht tussen aandacht voor beheerzaken en het 
verzorgen van kwalitatief goed onderwijs.

Fase IV: Hoe heeft NHTV de marktwerking overleefd?
In de typologie van het ‘Vitaliteitsmodel’ lijkt dit overeen te komen met de groeifase. Centraal 
staan het ontwikkelen van nieuwe opleidingen, het verbeteren van de marktpositie en alerte 
handelwijzen hanteren om nieuwe niches mogelijk te maken. Risico’s worden genomen door 
vereiste investeringen en de vraag of het mogelijk is om het veranderde opleidingenpalet op 
hetzelfde kwaliteitsniveau te kunnen realiseren. Als transitiestrategie inderdaad vitaliseren: 
flexibiliseren en vitaliseren van de onderwijsorganisatie.

Toch wordt gekozen voor een afwijkende naamgeving dan in het ‘Vitaliteitsmodel wordt ge-
bruikt, namelijk de anticipatiefase. Deze voegt een extra dimensie toe aan de groeifase. Eigen-
lijk zou ook de aanduiding anticipatie/groeifase kunnen worden gehanteerd. Niet alleen de 
uitbreiding met niche opleidingen was aan de orde, maar ook de noodzaak om ten opzichte 
van de andere hogescholen in de voorhoede terecht te komen. Dit gebeurde door de inzet op 
kwaliteit. Hieronder valt ook de verbetering van de zogenaamde kleine kwaliteit, zoals de ICT-
infrastructuur, logistieke zaken en studie- en cateringfaciliteiten. Overleven met twee dimen-
sies: kwantitatief en kwalitatief, waarbij het accent lag op verbetering van de kwaliteit van het 
primaire proces in diverse opzichten. Daarom als transitiestrategie kwalificeren: excelleren en 
promoveren. Van iedere opleiding werd verwacht dat deze minimaal in de top drie zou staan 
van de Keuzegids en bij voorkeur op plaats één binnen de betreffende categorie.

Fase V: Hoe NHTV de zelfstandige positie fundeerde.
Deze fase ís te typeren als een combinatie van de groeifase en de consolidatiefase, daarom 
werd gekozen voor de naam: realisatiefase. Wat in fase IV is ontwikkeld en gerealiseerd, wordt 
in deze fase op een hoger plan gebracht, maar in het kader van de ‘Prestatieafspraken’ ook heel 
eenduidig beschreven. IJkmomenten in de tijd voor de doelstellingen worden vastgelegd en 
de instelling is daar financieel min of meer op afrekenbaar. De eigenstandige positie met een 
gedurfde strategie als ‘academische hogeschool’ kan nu worden verzilverd. Door de overheid 
en externe organisaties zijn de ambities (h)erkend en deze hebben ook geleid tot geldelijke 
revenuen. Kortom wat eerder gezaaid is, kan en moet nu geoogst worden. De transitiestrate-
gie is te typeren als consolideren, stabiliseren, maar ook vitaliseren en dan in goede onderlinge 
verhoudingen. Gekozen wordt voor evolueren en synchroniseren, omdat allerlei processen 
gelijktijdig moeten verlopen, in balans en harmonie met elkaar. De eigen strategie moet zich 
verder geleidelijk ontwikkelen (evolueren) en daarnaast worden gesynchroniseerd met het 
overheidsbeleid.

NHTV en het ‘Vitaliteitsmodel’
De vijf fases in de historiografie van NHTV geprojecteerd op het ‘Vitaliteitsmodel’ geven het 
onderstaande beeld:
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NHTV-fase Typologie NHTV Strategieën

Plaats veroveren Pioniers/groeifase Stabiliseren

Overleven STC Externe Interventiefase Be-/afschermen

Herrijzen Bescherm/beheerfase Worstelen

Overleven marktwerking Anticipatiefase Vitaliseren en kwalificeren

Positie funderen Realisatiefase Evolueren en synchroniseren

Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd, dat het ‘Vitaliteitsmodel’ toepas-
baar is op een onderwijsorganisatie. Dezelfde processen zijn bij een hybride onderwijsorga-
nisatie als NHTV waarneembaar, maar de accenten liggen soms anders; daarom is in enkele 
gevallen gekozen voor een andere etikettering.

Daarbij is in ogenschouw genomen, dat binnen een onderwijsorganisatie verschillende oplei-
dingen, alleen al door hun eigen unieke geschiedenis, een eigen cyclus doorlopen. Dat wordt 
door de opstellers van het model ook onderkend.

Dat onderwijsinstellingen als hybride organisaties te typeren zijn, wordt hieronder geadstru-
eerd:

1. Bestuurders van een onderwijsorganisatie zijn maar in beperkte mate ook echt de baas. 
Ook betrokkenen verlaten zich vooral op systemen die door anderen intern en extern 
worden aangereikt. Daarbij geldt in het bijzonder voor het onderwijs, dat het hoog op de 
politieke agenda staat en wordt gezien als een beleidsterrein van de overheid. Gezien het 
belang van goed onderwijs voor iedere burger is de belangstelling en de betrokkenheid 
van allerlei maatschappelijke geledingen groot. Zelf zaken als bestuurder waarnemen in 
het hart van de onderwijsorganisatie en daaraan conclusies en acties verbinden, is op de 
achtergrond geraakt. Afhankelijk van de politieke constellatie wisselt de eigen beleids-
ruimte in mogelijkheden en duur. Elke kabinetsperiode heeft een eigen dynamiek. Een 
externe interventiefase is op elk moment mogelijk en de lengte van elke fase is van tal van 
interne en externe factoren afhankelijk. Wet- en regelgeving, maar ook regionale, financiële 
en economische omstandigheden, bepalen in grote mate de kansen en bedreigingen. Van 
grote invloed zijn ook politieke en maatschappelijke stokpaardjes die door de bewinds-
persoon worden bereden. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de definitieve 
invoering van de Ad en aan de start in 2014 van driejarige HBO-trajecten met 240 EC’s 
voor VWO’ers. Wel wordt verwacht, dat de bestuurder aan de ene kant reageert op het 
overheidsbeleid en aan de andere kant ondernemend is en inspeelt op de marktvraag. 
Hybriditeit leidt ertoe, dat nieuwe opleidingen niet zonder meer kunnen worden gestart, 
of bestaande beëindigd. In het verleden was het college vooral uitvoerder van ‘Den Haag’. 
Onder Paars II zag het ernaar uit dat het bestuur echt de baas zou worden en vervolgens 
wordt nu weer gezocht naar een nieuw evenwicht: uitvoerder/eigen baas. Het grote 
verschil met de eerdere ’uitvoerdersperiode’ is nu dat alle verantwoordelijkheden en risico’s 
voor het uitvoeren van het overheidsbeleid en het maken van keuzes bij de Colleges van 
Bestuur liggen. Controle gebeurde vroeger door de inspectie in de klas en via een afvink- 
of parafencultuur bij het departement en nu via de NVAO, de CDHO, de VKO, de accoun-
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tant en de Reviewcommissie. In een dubbele rol is ook nu nog altijd de inspectie aanwezig. 
Intern spelen de Raad van Toezicht en de medezeggenschapsraad een steeds grotere rol.

2. Zeker sinds de Wet op het Hoger Beroepsonderwijs zijn hogescholen hybride instellingen. 
Vanaf dat moment was het mogelijk dat ook private activiteiten werden uitgevoerd. Pu-
blieke geldstromen van de overheid en van de studenten, die collegegeld betalen. Onder 
het tweede Paarse kabinet werden daar de elementen marktwerking en concurrentie aan 
toegevoegd, zowel op het nationale als in toenemende mate ook op het internationale 
niveau. Maar hybriditeit ook door het aanbieden van hoger beroepsonderwijs en weten-
schappelijk onderwijs, van bacheloropleidingen en betaalde en niet betaalde masterop-
leidingen, evenals Ad-trajecten. Hybriditeit door het verzorgen van onderwijs en het doen 
van onderzoek. Hybriditeit door een grote variëteit in de maatschappelijke afkomst van 
de studentenpopulatie. De vooropleiding varieert van MBO, via HAVO naar VWO en allerlei 
internationale diploma’s. Het voedingsgebied van de instellingen begint bij de regio en 
kan zich via Nederland en Europa uitstrekken over de hele wereld. Onderwijs alleen in het 
Nederlands, maar ook uitsluitend in de Engelse taal. Hybriditeit doordat een deel van de 
overhead is voorgeschreven door de overheid. De studentenadministratie is een recht-
streeks uitvloeisel van de Dienst Uitvoering Onderwijs in Groningen, terwijl bijvoorbeeld 
het instellen en het inrichten van een dienst marketing & communicatie of een dienst 
onderwijs een eigen keuze is van het College van Bestuur.

3. Het type onderwijs dat door een instelling wordt verzorgd, is van invloed op de beleidsvrij-
heid. Deze is van een school voor voortgezet onderwijs veel kleiner dan van een univer-
siteit. Verplichte landelijke centrale examens zorgen voor een zekere uniformering van de 
lesstof en de lessentabel op een school voor VMBO, HAVO en VWO. Steeds meer verplichte 
toetsen worden in deze onderwijsinstellingen afgenomen. Het eerste type is beroepsge-
richt, de HAVO gericht op algemene en het VWO op wetenschappelijke vorming. Maar ook 
binnen een onderwijstype, zoals het HBO is er verschil tussen de PABO’s/Lerarenopleiding 
met landelijke kennistoetsen en een gerichtheid op de Nederlandse markt en bijvoorbeeld 
de Hoge Hotelscholen. Deze laatste leiden vooral op voor de internationale markt en 
verzorgen het onderwijs in de Engelse taal.

4. Als laatste kan worden genoemd, dat “Het HBO enerzijds hoger onderwijs is, maar toch 
niet helemaal en anderzijds beroepsonderwijs, maar ook niet helemaal. Een hybride situ-
atie, zowel in de kolom MBO-HBO als in de kolom HBO-WO” (Graaf de, Thom, 2013).

 
Er zijn herkenbare fases en elementen van het ‘Vitaliteitsmodel’ te onderkennen in de ontwik-
keling van NHTV. Deze herkenbaarheid regardeert in het bijzonder de pioniers- en groeifase, 
waarbij dat niet direct een complete instelling betreft, maar vooral een opleiding of een 
onderzoekseenheid. De beheerfase is wel van toepassing op de gehele instelling. Ook de 
door Peters & Strijp (2011ab) verwoorde negen mogelijke strategieën binnen het groeimodel 
zijn goed te transformeren naar een onderwijsorganisatie. Dit geldt eigenlijk wel voor alle 
genoemde negen. Omdat geanalyseerd is, of de ontwikkelingen binnen NHTV in de loop van 
de historie overeenkomsten vertonen met het ‘Vitaliteitsmodel’ moesten soms andere keuzes 
gemaakt worden. Dit leidde tot specifieke benamingen. De accenten lagen soms anders, 
waardoor het verantwoord is om af te wijken en ook eigen strategieën toe te voegen. Dit doet 
ook recht aan de eigen karakteristieken van NHTV. Tijdige onderkenning van de fase waarin 
NHTV zich bevond, had geleid tot doelmatiger bestuurlijk optreden. Door herkenning van de 
karakteristieken van een fase gekoppeld aan de ontwikkelingsstrategieën was meer inzicht 
ontstaan in de noodzaak, doeltreffendheid en effectiviteit van maatregelen.
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Conclusie betreffende de toepasbaarheid van het ‘Vitaliteitsmodel’ in het onderwijs
Geconcludeerd kan worden, dat het ‘Vitaliteitsmodel’ als model bruikbaar is voor onderwijsor-
ganisaties. Het biedt bestuurders inzicht in de ontwikkelingsfases van de instelling en van de 
verschillende organisatorische eenheden. Dit maakt het mogelijk om tijdig op de juiste wijze 
op te treden en de overgang tussen verschillende fases soepeler te laten verlopen en sneller 
en doelmatiger bij te sturen. Ook hoger onderwijsinstellingen zijn immers eindig, dat blijkt uit 
de Hogescholenstamboom van het Ministerie van OCenW (juli 2013). Daarin wordt vermeld, 
dat per 1 augustus 1988 de Leidse PABO te Leiden werd opgeheven. Deze was ontstaan op 1 
augustus 1984 uit de Leidse Pedagogische Academie te Leiden en uit de Leidse Kweekschool 
voor Kleuterleidsters. Ditzelfde overzicht vermeldt de opheffing per 1 september 2004 van de 
Hogeschool Diedenoort te Wageningen. Deze instelling werd in september 1971 opgericht als 
Akademie Diedenoort. Hierbij moet wel worden aangetekend, dat bij de opheffing de oplei-
dingen werden ondergebracht bij de Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen.

De historie van een instelling wordt mede bepaald door het beleid van de overheid en is 
ingebed in de politiek-maatschappelijke context. In wisselwerking daarmee vindt het bestuur-
lijk optreden binnen de instelling plaats. Specifieke interne en externe factoren, eigen aan een 
onderwijsorganisatie, leiden tot de herëtikettering van het ‘Vitaliteitsmodel’ voor deze instel-
lingen.

Uit het bovenstaande valt de conclusie te trekken, dat onderwijsinstellingen geen statisch 
gegeven zijn en in de loop van hun ontwikkeling verschillende fases doorlopen. Zowel interne 
als externe factoren beïnvloeden de duur van elke fase en het tempo waarin de levenscyclus-
fase wordt doorlopen. Elke fase heeft andere kenmerken en vraagt een eigen strategie om het 
dynamisch evenwicht te bewaren. De overgang van de ene fase naar de andere fase vereist 
van het college het kunnen hanteren van een bepaalde transitiestrategie. Het zich bevinden 
in een bepaalde fase of transitie vraagt om situationeel bestuurlijk optreden. Hierdoor kunnen 
ontsporingen worden voorkomen. Kennis en toepassing van het model dragen ertoe bij, dat 
de ‘veerkracht’ van de instelling wordt vergroot (zie hoofdstuk 9.12). Dit onderwerp heeft direct 
verband met het type en de houdbaarheid van bestuurders. De leden van het College van 
Bestuur worden in een bepaald stadium van de onderwijsorganisatie benoemd. De instelling 
ontwikkelt zich echter verder, waardoor van de leden, in een nieuwe fase, een ander bestuur-
lijk repertoire gevraagd wordt. Daarom kan de vraag gesteld worden, of dezelfde bestuurder in 
veranderingsprocessen en in andere levenscyclusfasen wel steeds effectief kan optreden.  
Is het repertoire van het bestuurlijk optreden voldoende groot en divers om sturing te geven 
aan nieuwe ontwikkelingen? Of vraagt een andere levenscyclusfase om een ander type 
bestuurder, die voor de instelling in een nieuw stadium meerwaarde heeft? Het is gewenst dat 
bestuurders zich dit afvragen en de Raad van Toezicht dit onderwerp op de agenda plaatst.

9.11 GENERALE EINDCONCLUSIE
De vraagstelling van deze studie is ‘De wisselwerking tussen overheidsbeleid en bestuurlijk 
optreden’. Uit het onderzoek komt het beeld naar voren, dat de politieke samenstelling van 
de coalitie en de politieke kleur van de bewindspersoon van betekenis zijn voor het optreden 
van onderwijsbestuurders. De bewindspersonen zorgen voor verandering in het beleid, mede 
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door hun politieke achtergrond en door het maatschappelijk-economisch tijdsgewricht waarin 
moet worden geopereerd. Voor de continuïteit en stabiliteit van de instelling is het verstan-
dig, dat het College van Bestuur niet alleen inspeelt op dat gewijzigde beleid, maar daar ook 
echt rekening mee houdt. Zo is het noodzakelijk om het strategisch plan van de instelling 
elke nieuwe kabinetsperiode te (her)ijken aan het Regeerakkoord. Voor alle onderwijsbestuur-
ders geldt dat door politieke veranderingen het bestuurlijk spectrum wijzigt. Mogelijkheden 
worden ineens onmogelijkheden en kansen toch bedreigingen. Lobbywerk moet anders 
worden ingevuld en nieuwe relaties moeten worden opgebouwd. Verworven krediet en 
naamsbekendheid kunnen ineens verdwenen zijn. Openstaande deuren blijken door wisseling 
van personen gesloten te zijn. Soms betekende het beleid, dat de bestuurders maar de regels 
hadden uit te voeren en de overheid afvinkte of alle stappen waren gezet. Soms ontstond er 
meer speelruimte en was de wisselwerking binnen een zeker keuzemenu ook tweezijdig. Dan 
weer werden de teugels vanuit de overheid gevierd en werden meerdere zaken aan de verant-
woordelijkheid van de schoolbesturen overgelaten. In andere periodes was er nauwelijks meer 
wisselwerking tussen de overheid en de individuele bestuurder. Sinds 2010 komt die wissel-
werking allengs weer terug, soms via omwegen, zoals de NVAO, de CDHO en de Reviewcom-
missie en zoekt de overheid naar een nieuw evenwicht in die wisselwerking. Het bestuurlijk 
optreden moet zich voortdurend aanpassen aan die gewijzigde wisselwerking. Opnieuw moet 
worden bezien waar de mogelijkheden en de marges liggen en welke de kansen en bedrei-
gingen zijn. De beleidsruimte die de instelling heeft, wordt steeds gewijzigd door de overheid, 
die binnen de politiek-maatschappelijke context, de marges bepaalt. Het vereist adequaat en 
alert bestuurlijk optreden en strategisch en politiek inzicht om steeds uit de (speel)ruimte van 
gewijzigd overheidsbeleid het maximale voor de instelling te blijven halen. Daarbij moet wel 
worden vastgehouden aan de eigen strategische uitgangspunten, waarden en zingeving.

Anno 2014 kan NHTV worden getypeerd als een specifieke instelling in vergelijking met 
praktisch alle andere hogescholen. Dit betekent dus dat het overheidsbeleid - ingebed in de 
politiek-maatschappelijke context - niet noodzakelijkerwijs behoeft te leiden tot isomorfisme 
en tot het ontstaan van één entiteit of één format in het HBO. Natuurlijk moet onderkend 
worden, dat het overheidsbeleid in de loop van de jaren, dezelfde wetten en regels uitrolt over 
alle instellingen. Op systeemniveau leidde dit voor de instellingen onder meer tot schaalver-
groting, autonomie, deregulering, marktwerking en een andere bestuurlijke inrichting, maar 
ook tot medezeggenschap, internationalisering, kwaliteitsbewustzijn en bijvoorbeeld tot de 
ontwikkeling naar kennisinstelling. Ondanks dit keurslijf is er wel degelijk eigen beleidsruimte 
geweest voor bestuurders om in meerdere opzichten te differentiëren (Rapport Commissie 
Veerman). Als achtergronden voor het ontstaan van het specifieke karakter van NHTV kunnen 
worden genoemd:

• Het bestendig bestuurlijk optreden;
• het identiteitsbewustzijn;
• de koersvastheid vanuit eigen waarden en normen;
• het vasthouden aan kleinschaligheid en de menselijke maat;
• de prioritering van en de eigen opvatting over het primaire proces;
• de gerichtheid op het zijn van kennisinstelling;
• de nauwe banden met het werkveld;
• de student en docent oriëntatie en
• het streven om een (hoog) betrouwbare instelling te zijn.
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Wel moet worden opgemerkt dat in de geschiedenis van NHTV en van de rechtsvoorgangers 
NWIT en VAT het bestuurlijk optreden altijd heeft plaatsgevonden binnen de kaders van wet- 
en regelgeving. De marges hiervan zijn opgezocht, maar er is niet over grenzen heen gegaan. 
Het bestuurlijk optreden was wel bijzonder en soms uitzonderlijk, maar niet discutabel of 
uitlokkend.

9.12 REFLECTIES OVER HET METHODOLOGISCH KADER, DE 
INSPIRATIEBRONNEN EN HET POSITIONEREN VAN DE 
EIGEN ROL

In deze paragraaf wordt gereflecteerd op een aantal aspecten uit paragraaf 1.2 Het methodo-
logisch kader (Stake), uit paragraaf 1.1.4 Inspiratiebronnen (Giddens en Weick), uit paragraaf 
8.5, punt 4 Toewijding aan ‘veerkracht’ (Weick & Sutcliffe) en uit paragraaf 1.5 De eigen rol en 
het positioneren daarvan (Boeije & Stevens). Deze reflectie geschiedt tegen de achtergrond 
van het gestelde in de historiografie van NHTV, zoals beschreven in de hoofdstukken 3 tot en 
met 7. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling om de diverse studies hier in extensie te bespre-
ken. Het doel is om te laten zien hoe de verschillende studies van de genoemde personen van 
betekenis zijn geweest bij analyses in dit proefschrift.

Deze studie is gepresenteerd als een combinatie van een ‘intrinsic case study’ en een ‘instru-
mental case study’. De historiografie betreft NHTV Breda, maar deze geschiedschrijving kan 
niet los gezien worden van ontwikkelingen bij andere instellingen in het HBO. Dit alleen al 
doordat de bekostigde hogescholen verenigd zijn in de HBO-Raad/Vereniging Hogescholen 
met de mogelijkheid van bindingsbesluiten en het gegeven dat alle instellingen zich moeten 
confirmeren aan het overheidsbeleid. De tweede vraagstelling van deze studie is in hoeverre 
de profilering van NHTV specifiek is in het HBO. In hoofdstuk 8 is de vergelijkbaarheid van 
NHTV met andere hogescholen behandeld en in paragraaf 8.3 komt de specifieke positie van 
de hogeschool aan de orde. Adstructie van deze positionering vindt plaats door gegevens 
van NHTV te plaatsen in zowel de context van het hele HBO, als van een aantal individuele 
hogescholen. De gemaakte strategische keuzes behoren tot het studieterrein van de ‘intrinsic 
case study’. Beantwoording van de vraag waarom de hogeschool deze keuzes moest en kon 
maken, ligt op het terrein van de ‘instrumental case study’. NHTV werd getypeerd als gespecia-
liseerde niche speler tegenover de zogenaamde brede of natuurlijke stadshogescholen. Deze 
niche spelers kennen, alleen al door hun beperkte opleidingsaanbod, een veel grotere kwets-
baarheid en afhankelijkheid, waardoor continuïteit en stabiliteit minder verzekerd zijn. Het 
hoogopgeleide docententeam en de afwijkende studentenpopulatie met relatief veel VWO’ers 
en buitenlands gediplomeerden met een vergelijkbaar niveau, evenals het ontbreken van de 
wetenschappelijke pendant van de opleiding toerisme, schiepen de condities waardoor keu-
zes ook daadwerkelijk gemaakt konden worden. Condities die bij vele andere (stads)hogescho-
len niet of onvoldoende aanwezig waren. Het is onmogelijk om de case goed te doorgronden 
zonder dat generalisatie plaatsvindt. In deze studie wordt dus aangesloten bij de specifieke 
opvatting van Stake (1995), dat generalisatie mogelijk is vanuit een ‘single case analysis’. “This 
use of case study is to understand something else” (Stake, 1995, p. 3). “In intrinsic case study, 
researchers do not avoid generalization – they cannot. Certainly they generalize to happenings 
of their cases at times yet to come and in other situations“ (Stake, 1998, p. 439). Boeije (2009, p. 
280) noemt: “Naast inhoudelijke generalisatie kan generalisatie plaatsvinden op basis van ver-
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gelijkbaarheid of analogie”. Lenssen (2011, p. 143) schrijft, dat “Casestudies geven onder meer 
weinig grond voor generalisaties en vragen langdurig en intensief onderzoek”. Vervolgens 
noemt hij twee mogelijkheden om deze bezwaren te ondervangen. “Het eerste bezwaar kan 
worden ondervangen door de doelstellingen, beperkingen en pretenties van het onderzoek 
nauwkeurig te definiëren”. In de paragraaf over 1.1.2 Vraagstelling en in paragraaf 1.1.3 Belang 
heb ik geprobeerd dat nauwkeurig te beschrijven. Het tweede bezwaar is ondervangen door 
de lange periode, waarop mijn studie betrekking heeft (van begin jaren ’60 tot 2013) en door 
mijn directe betrokkenheid in een deel van dit tijdvak. Gesteld kan worden dat het bestuurlijk 
optreden bij NHTV niet los gezien kan worden van het bestuurlijk optreden in de loop van de 
jaren bij andere instellingen in het HBO. Juist door die dimensie krijgt het bestuurlijk optreden 
bij NHTV een afwijkende kleur en reliëf. Door vanuit eigen waarden en normen, ondanks het 
keurslijf van de overheid, bestuurlijk op te treden, was het voor NHTV mogelijk zich uiteindelijk 
te positioneren als gespecialiseerde niche speler tegenover de zogenaamde stadshogescho-
len.

Inspiratie voor het onderzoek heb ik gevonden bij de structuratietheorie van Giddens, die 
betoogt dat gedrag en structuur op elkaar betrokken zijn. Individuen leunen enerzijds op 
die sociale structuur, maar die structuur kan door hun handelen op elk moment opnieuw 
gestalte krijgen. In zijn theorie verbindt hij het individuele handelen met de structuur door 
het transparant maken van de wijze waarop bewuste, zichzelf herhalende sociale actoren 
zich in hun dagelijks handelen baseren op structuren. Herkenning van zijn theorie zag ik bij 
de STC-operatie, waardoor de concrete uitwerking van dat proces bij de VAT en het NWIT 
beter viel te analyseren. De STC-operatie was een door de overheid opgelegd fusieproces om 
vooral uit bezuinigingsoverwegingen het aantal HBO-instellingen drastisch te verminderen. 
De kaders waren heel duidelijk en imperatief door de minister bepaald, maar er was een zekere 
vrijheid om daarbinnen eigen keuzes te maken. Hierdoor kon de directie van het NWIT en 
de VAT invloed uitoefenen op het uiteindelijke resultaat en dus interveniëren op de door de 
minister gewenste regionale uitkomst. Door het handelen van de directeur van de VAT, binnen 
de sociale context, kwam een fusie tot stand tussen ‘Breda’ en ‘Tilburg’, welke door de proces-
coördinator eigenlijk niet was voorzien. De gewenste einduitkomst werd eigenlijk door dit 
handelen verstoord en er ontstond een andere werkelijkheid. De sociale structuur werd door 
het handelen van een individu veranderd. Deze directeur van de VAT beschikte duidelijk over 
kennis van de mogelijkheden van de wetgeving. De redenen voor de keuze vanuit de VAT zijn 
wel te expliciteren, maar de diepere drijfveren om juist het NWIT te kiezen op het einde van 
het STC-proces, met als een van de consequenties te verhuizen naar Breda, zijn veel moeilijker 
te formuleren. Hetzelfde geldt voor de directie van het NWIT. Er worden door deze directie-
leden wel redenen genoemd, maar het blijft tot de dag van vandaag onhelder welke nu de 
drijfveren zijn geweest om met de VAT te fuseren. Immers door het eigen studentenaantal was 
er geen noodzaak meer om samen te gaan. De wens om zelfstandig te blijven, de eigenheid te 
behouden, niet onder te sneeuwen in grotere gehelen kunnen als redenen worden genoemd, 
maar er lag eigenlijk geen hoger doel aan ten grondslag om bijvoorbeeld onderwijskundig 
meerwaarde te bereiken of een specifieke profilering.

Eveneens werd inspiratie verkregen door de theorie over ‘zingeving’ van Weick, die organisaties 
ziet als complexe systemen van gekoppeld gedrag. De handelende mens staat centraal. Al 
handelend vormen mensen zich beelden waar ze mee bezig zijn. Zij geven betekenis aan die 
beelden en bepalen dan weer wat ze doen en wat ze daarvan kunnen leren. Hij beklemtoont 
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de procesbenadering van organiseren. Dit werd als alternatief gepresenteerd voor de over-
heersende structuurbenadering. Het startpunt van het proces van organiseren is het punt dat 
mensen besluiten samen iets te doen en daarmee gekoppeld verdrag vertonen. De aanleiding 
dat mensen hun gedrag koppelen, is dat ze samen over middelen beschikken. Samenwerking 
ontstaat door het samen gebruik maken van die middelen zonder dat er van gemeenschap-
pelijke doelen sprake is. Gaandeweg ontstaat pas een gemeenschappelijk belang om de 
middelen in stand te houden en ontstaan dus gemeenschappelijke doelen. De betrokkenen 
zijn daarin als het ware ondergedompeld. De werkelijkheid van organiseren is pas echt goed 
op te vatten als in cirkels wordt gedacht. Vele processen hebben een circulair karakter. Proble-
men worden door het individu en door anderen sociaal gekneed, vervormd, aangevuld en 
meerdere malen overwogen. Steeds wordt de vraag gesteld hoe mensen met elkaar in staat 
zijn een situatie te creëren die zij achteraf als geordend en georganiseerd kunnen benoemen. 
Weick gebruikt het woord zingeving, daar mensen door hun opvattingen en gedragingen de 
realiteit continu tot stand brengen. Mensen creëren de werkelijkheid waar zij zin aan geven 
en, heel pragmatisch gezien, die zij met elkaar bewerkstelligen. Aan de besluitvorming gaat 
daarom de vraag vooraf, wat is zinnig? Er is een wisselwerking tussen datgene wat mensen in 
hun wereld tot stand brengen en wat zij daar vervolgens waarnemen. “Thus, I view organizati-
ons as collections of people trying to make sense of what is happening around them“ (Weick, 
2001, p. 5).

Door gebruik te maken van zijn theorie was het voor mij mogelijk om de positionering als 
en acceptatie van het concept van ‘academische hogeschool’ door de medewerkers beter 
te analyseren. Door het bestuur is niet op enig moment expliciet besloten dat NHTV een 
‘academische hogeschool’ moest zijn. Het strategisch plan 2009 – 2012 was veel eerder een 
startmoment om een ontwikkeling te bewerkstelligen, waardoor de instelling zich in de 
voorhoede van het HBO kon situeren. Kwaliteit werd gesteld boven kwantiteit. Kwaliteit werd 
ingezet als streven om op meerdere fronten de beste te willen zijn. Gelet op continuïteit en 
stabiliteit als nichespeler is dit een verklaarbare en noodzakelijke keuze. Er werd een proces in 
gang gezet van verdere kennisontwikkeling en van acceleratie naar inhoudelijk leiderschap 
op een aantal terreinen. Management en personeel beschikten elk over eigen middelen. 
De eerste had de financiële middelen en de tweede de capaciteiten en motivatie om dat 
ingezette academiseringsproces tot een goed einde te brengen. Geleidelijk aan ontstond er 
een gemeenschappelijk belang om met aanwending van het scholingsbudget te kunnen 
beschikken over kwalitatief hoogwaardig personeel, waardoor NHTV zich kon gaan ontwik-
kelen tot hybride instelling. Wetenschappelijke opleidingen werden aan het palet toegevoegd 
en bij het personeel ontstond intrinsieke motivatie om een masterdegree te behalen of te 
promoveren. In toonaangevende tijdschriften werd gepubliceerd en verschillende soorten 
onderzoek werden verricht. Allerlei cirkels grepen in elkaar en de uitkomst was ongewis. Pas 
bij het opstellen van de ‘Prestatieafspraken’ tijdens het kabinet Rutte I moest de balans worden 
opgemaakt. Het werd toen noodzakelijk om de in gang gezette ontwikkelingen te kanaliseren 
en te concretiseren. Uiteindelijk heeft het proces geleid tot een geordende en georganiseerde 
uitkomst, welke intern werd erkend en herkend, alsmede extern door de Commissie Veerman 
en de Reviewcommissie.

De betrokkenen binnen NHTV gaven, ieder vanuit hun eigen functie, zin aan dat proces van 
kennisontwikkeling en van inhoudelijk leiderschap. Het was zinnig om die ontwikkeling in 
te zetten, want mede door zich te manifesteren in de voorhoede van het HBO kon NHTV 
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zelfstandig blijven. Medewerkers werden gevraagd om op congressen en bijvoorbeeld in het 
blad TH&MA uit te leggen wat nu de diepere zin was van het proces dat NHTV doormaakte. 
Ieder personeelslid gaf daar ook weer eigen dimensies aan. Zo werd het begrip ‘academisering’ 
inderdaad door individuele medewerkers op verschillende manieren uitgelegd. De personeels-
leden hebben dat strategisch speerpunt als zinnig ervaren en hebben daar ook een eigen 
bijdrage en inhoud aan gegeven. Gezamenlijk werd het speerpunt verrijkt. Medewerkers wil-
den daar ook zelf als lector, als onderzoeker, of in een van de andere vier kennisrollen deel van 
uitmaken. Het is een continuproces dat feitelijk nooit af is. Alleen al door natuurlijk verloop van 
personeelsleden keert elke keer opnieuw de scholingsvraag terug, maar vooral door dynamiek 
en innovatie vanuit het bedrijfsleven worden steeds nieuwe vragen gesteld.

In deze studie is veel aandacht besteed aan het principe ‘veerkracht’ van Weick & Sutcliffe 
(2011). Dit principe heeft mij meer inzicht gegeven bij de analyse van het gegeven, dat NHTV, 
ondanks diverse crises, niet ten onder is gegaan. Na de gecombineerde crises van de finan-
ciën en het mislukte fusieproces met Ichthus rond de eeuwwisseling herrees de hogeschool 
uiteindelijk als een feniks. De studentenstromen bleven gewoon op peil en de verzorging van 
het onderwijs aan de studenten kwam niet in gevaar. De eerder verworven status en de waar-
dering door het werkveld voor de afgestudeerden waren onveranderd gebleven. Praktisch 
gelijktijdig en direct daarna speelde het overheidsbeleid van marktwerking en concurrentie. 
NHTV profileerde zich toen als themahogeschool. Een profilering die zowel intern als extern 
werd erkend. Er kan worden vastgesteld dat de hogeschool veerkracht bezat. ”Veerkracht 
treedt op wanneer het systeem blijft functioneren ondanks storingen in sommige van haar 
onderdelen“ (Weick & Sutcliffe, 2011, p. 74). Blijft staan de vraag naar welke situatie het systeem 
terugkeert. “Het kan terugkeren naar zijn oorspronkelijke positie, maar ook naar een gebied 
redelijk dicht bij zijn oorspronkelijke positie of het kan worden veranderd in een andere positie 
en beginnen een andere entiteit te worden” (Weick & Sutcliffe, 2011, p. 76). Voor NHTV gold dat 
de positionering allengs werd veranderd en begonnen werd aan de profilering als ‘academi-
sche hogeschool’. Op het terrein van beheer kwamen er wel allerlei regels en richtlijnen (AO/
IC), maar bij het primaire proces bleef de flexibiliteit onaangetast. Weick & Sutcliffe (2011, p. 68) 
kwalificeren deze maatregelen als ‘indammen’. “Het voorkomen van ongewenste uitkomsten, 
nadat een onverwachte gebeurtenis heeft plaatsgevonden“ (p. 69).

Hierboven kan worden geconcludeerd dat NHTV in het begin van deze eeuw over ‘veerkracht’ 
beschikte. De spanningen over het wel of niet failliet gaan en over het wel of niet fuseren, wer-
den intern goed geabsorbeerd. De hogeschool was op dat moment een kleinschalige platte 
organisatie, waarin de menselijke maat belangrijk was. “Starre hiërarchieën kennen hun eigen 
bijzondere kwetsbaarheid voor fouten” (Weick & Sutcliffe, 2011, p. 17).Het personeelsbestand 
was relatief jong, hoogopgeleid en flexibel. Een informele organisatie met korte lijnen, waarbij 
bestuur en directie praktisch alle medewerkers bij naam kenden. Personeelsleden konden bij 
de leiding binnenlopen en kregen soms direct of binnen korte tijd antwoord op een vraag. 
Hierdoor kon ook individueel uitleg worden gegeven over de noodzaak en reikwijdte van 
genomen maatregelen en ontstond daarvoor begrip. Dit zorgde er voor dat de persoon achter 
de functie werd gekend en gewaardeerd. Daarbij komt dat de wil om als instelling zelfstandig 
te blijven zo diep geworteld was, dat allerlei tegenkrachten konden worden weerstaan. Span-
ningen werden geabsorbeerd en er was een sterke motivatie om, zonder hulp van derden, 
te herstellen en verder te gaan (de eerste twee componenten van ‘veerkracht’ in hoofdstuk 
8.5 punt 4). De administratieve regels werden als noodzakelijk ervaren en loyaal uitgevoerd. 
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De situatie bij het primaire proces was anders. Bij de start van de opleidingen Hoger Hotel-
onderwijs en Media en Entertainment Management werden de aangestelde directeuren vrij 
gelaten om samen met door hen uitgezochte kwartiermakers de opleiding op te zetten. Een 
brede expertise van allerlei medewerkers werd benut (Weick & Suttcliffe, 2011). Het bestuur 
formuleerde alleen de einddoelen, welke in het bijzonder op het terrein van de kwaliteit en de 
studeerbaarheid lagen. De medewerkers van het eerste uur moesten zich gemakkelijk voelen 
bij improvisatie en het vertrouwen hebben dat een dergelijke pioniersfase noodzakelijk was 
om het einddoel te bereiken. Vanuit het bestaande relatienetwerk werden vertegenwoordigers 
van het bedrijfsleven ingeschakeld. Het curriculum werd al doende ontwikkeld en de start van 
de lessen moest plaatsvinden in geïmproviseerde ruimtes. Het leerplan en de inrichting van 
het onderwijs hadden een tijdelijk karakter. De directeuren waren ook doeners die begrepen 
dat het hebben van improvisatietalent een voorwaarde was om de continuïteit van NHTV op 
langere termijn te verzekeren. Flexibiliteit en improvisatievermogen werden zeer gewaardeerd. 
Het was onmogelijk te verwachten dat alles op een ordelijke wijze kon geschieden, daarvoor 
was de bedreiging door de landelijke toename van het aantal vergelijkbare opleidingen te 
groot. Door het inschakelen van medewerkers die al eerder bij de start van de opleidingen 
toerisme en vrijetijdskunde waren betrokken, werd voldaan aan het gestelde van de derde 
capaciteit bij ‘veerkracht’ (zie hoofdstuk 8.5, punt 4).

In paragraaf 1.2.1 is gesteld dat het onderzoek getypeerd kan worden als een kwalitatief 
onderzoek en wellicht beter nog als “een variant van kwalitatief onderzoek welke wordt 
aangeduid als de interpretatieve benadering, waarbij de aandacht uitgaat naar het begrijpen 
van betekenissen die mensen toekennen aan gebeurtenissen in hun dagelijks leven (Boeije, 
2014, p. 22). In het kader van zo’n onderzoek is het gewenst om helder te zijn over eigen 
betekenissen en kritisch te reflecteren op ingenomen standpunten (Boeije, 2014, p. 31). Van 
de beschreven periode van begin jaren ’60 tot 2013 ben ik van 1972 tot 1998 zelf werkzaam 
geweest in het onderwijs bij verschillende schooltypes en in verschillende functies. Van eind 
1998 tot 2013 was er als voorzitter van het College van Bestuur een zeer directe betrokkenheid 
bij NHVT Breda. In mijn rol als onderzoeker heb ik geprobeerd voor de beschreven gebeur-
tenissen verklaringen te zoeken, wetend en beseffend dat ik in de rol van voorzitter van het 
College van Bestuur de laatste veertien jaar een wezenlijke rol heb gespeeld en invloed heb 
gehad (Stevens, 2012, p. 30 – 31). De Ruijter (2014, p. 5) komt in dit kader, ontleend aan Latour 
& Woolgar (1986) tot onderstaande bevinding “De combinatie van observeren, participeren, 
analyseren en reflecteren leidt overigens nooit tot beschrijven, maar altijd tot inschrijven, tot 
interpreteren”. Hij concludeert: “Ik figureer dus in een dubbelrol: die van observant en die van 
participant, zo nu en dan verstrengeld met die van partizaan. Ik heb tenslotte ook een belang 
en een positie te verdedigen” (p. 5). Vervolgens vult De Ruijter dit beeld aan door te stellen dat 
hij zich uiteraard ook op onderzoek baseert. De hier genoemde verstrengeling is voor mij goed 
herkenbaar en heeft extra druk en dimensie gegeven om de betrouwbaarheid en de validiteit 
van mijn onderzoek te waarborgen. “Van belang is dat onderzoekers een reflexieve houding 
hebben, dat wil zeggen dat ze zich bewust zijn van het kwaliteitsvraagstuk bij de uitvoering 
van hun onderzoek en expliciteren wat hun theoretisch perspectief is op het ontwerp van 
onderzoek, en indien relevant hun persoonlijk perspectief” (Boeije, 2009, p. 273 – 274). Bij 
betrouwbaarheid wordt vooral gedacht aan “de precisie van methoden van dataverzame-
ling of meetinstrumenten”, terwijl de validiteit vooral bepaald wordt “door de juistheid van de 
interpretaties van de onderzoekers van de data en de bewijsvoering van deze interpretaties” 
(Boeije, 2009, p. 274 en 276).



hIstorIograFIe nhtv: concLusIes en sLotwoord 253

Boeije (2009, p. 279) geeft het onderstaande overzicht van “Maatregelen voor bewaking van 
betrouwbaarheid en validiteit

• Herhaalde metingen • Terugkoppeling naar participanten
• Methodetriangulatie • Methodische verantwoording 
• Training onderzoekers • Theoretische triangulatie
• Systematische werkwijzen • Reflectie op de rol van de onderzoekers
• Onderzoekerstriangulatie”

Op basis van het bovenstaande hebben bijvoorbeeld met verschillende personen meerdere 
interviews plaatsgevonden en schriftelijke vragen om informatie zijn in vele gevallen enkele 
keren in gewijzigde zin herhaald. De gegevens uit de gesprekken zijn vergeleken met het ge-
stelde in bijvoorbeeld verslagen, brieven, nota’s en jubileumboekjes. De verkregen informatie 
is voortdurend teruggekoppeld naar de participanten. Gevraagd werd om de juistheid van het 
verslag te controleren. Boeije noemt dit “member validation of member checks” (2009, p. 275). 
In hoofdstuk 1 is nauwgezet beschreven hoe het onderzoek is aangepakt. Bovendien is aan 
enkele buitenstaanders gevraagd om mee te denken en commentaar te geven over de werk-
wijze en de uitkomsten. Boeije duidt dit aan als “een zogenoemde audit trail” (2009, p. 276). In 
de paragrafen 1.4.2 en 1.5 heb ik uiteengezet dat participerende en correctieve datatriangula-
tie, evenals in zekere zin ‘investigator triangulation’ hebben plaatsgevonden. In het kader van 
methodische verantwoording is in paragraaf 1.5 mijn eigen rol beschreven en op welke wijzen 
mede door een reflexieve houding de invloed hiervan is geneutraliseerd.

De driedubbelrol (participant, observant en onderzoeker) is, zoals hierboven uiteengezet, 
met allerlei waarborgen omgeven geweest, teneinde de betrouwbaarheid en validiteit van 
het onderzoek te garanderen. “Onderzoekers kunnen niet waardevrij zijn, maar zij kunnen wel 
proberen om ten gunste van de validiteit van hun onderzoek geen oordelen te geven en hun 
voorkeuren zo min mogelijk te laten meespelen” (Boeije, 2009, p. 279). Dit neemt niet weg, 
dat de kwalificatie van De Ruijter over ‘interpreteren en inschrijven’ niet door mij zou worden 
onderschreven.

9.13 SLOTWOORD
Met dit proefschrift heb ik drie doelstellingen willen bereiken. Het eerste doel is bereikt, als de 
uitkomsten van deze studie ook een bredere zeggingskracht krijgen en leiden tot bewustwor-
ding en reflectie op het eigen optreden van bestuurders.  
Mijn tweede doelstelling wordt behaald, als door dit onderzoek het bestuurlijk optreden op 
een hoger plan komt en het politiek-maatschappelijk aanzien van het HBO en van de bestuur-
ders van de instellingen daardoor meer waardering en een groter draagvlak krijgen. Zoals 
in het vorige hoofdstuk is gesteld, is het van belang, dat hogescholen ook worden gezien 
als ‘Hoog Betrouwbare Organisaties’. Dit proefschrift wil hieraan een bijdrage leveren. Mijn 
derde doel wordt bereikt, als het behalen van die etikettering plaatsvindt door inhoudelijk en 
professioneel optreden door de bestuurders van de instellingen, die beschikken over de juiste 
instelling, mentaliteit en attitude. 
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Het besturen van een onderwijsinstelling is geen sinecure en wordt mede bepaald door tal 
van interne en externe omstandigheden. In zwaar weer moet gelaveerd worden door een 
capabele kapitein en een kundige stuurman onder toezicht van een loods. Ook in de toekomst 
zullen de vaaromstandigheden lastig blijven. Het wisselende overheidsbeleid veroorzaakt 
onrustig en soms zelfs stormachtig vaarwater, waardoor laveerkunst van de kapitein en de 
stuurman nodig zullen blijven om de instelling op koers te houden. Dit legt een grote druk op 
de competenties en de functie-uitoefening van de direct betrokkenen. Onderkenning hiervan 
door de overheid, de politiek en de maatschappij kan worden beschouwd als een steun in de 
rug voor alle betrokkenen. 
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SAMENVATTING/SUMMARY

10.1 SAMENVATTING
Vraagstellingen
In dit proefschrift staat de wisselwerking, ingebed in de politiek-maatschappelijke context, tus-
sen overheidsbeleid en bestuurlijk optreden in het HBO, in de periode van begin jaren ’60 van 
de vorige eeuw tot 2013, centraal. Primair is de vraag onderzocht op welke wijze en in welke 
mate het HBO-onderwijsbeleid van achtereenvolgende kabinetten mede vorm en inhoud 
heeft gegeven aan het bestuurlijk optreden door het College van Bestuur van NHTV Breda. 
Deze instelling is als casus genomen, zodat de typering van deze studie als ‘intrinsic case 
study’ op zijn plaats is. In hoofdstuk 8 wordt de secundaire onderzoeksvraag beargumenteerd 
beantwoord, namelijk of de succes- en faalfactoren van NHTV generaliseerbaar zijn naar het 
hele HBO. Dit maakt deze studie ook tot een ‘instrumental case study’. Het onderzoek betreft 
dus een combinatie van deze twee typen case studies.

Studie in vijf delen
De studie valt in vijf delen uiteen. Hoofdstuk 1 beschrijft de achtergronden en de aanpak van 
het onderzoek. In het tweede hoofdstuk wordt de politiek-maatschappelijke context behan-
deld van het HBO in deze periode. De hoofdstukken 3 tot en met 7 met de titel ‘NHTV wor-
stelde en kwam boven’ beschrijven in vijf fases de historiografie van NHTV met als ‘rode draad’ 
steeds het bestuurlijk optreden. Hoofdstuk 8 gaat in het bijzonder in op de beantwoording 
van de secundaire onderzoeksvraag betreffende het exemplarisch zijn van NHTV voor het ge-
hele HBO. In hoofdstuk 9 worden aan de hand van negen thema’s de conclusies gegeven van 
de geschiedschrijving in de hoofdstukken 3 tot en met 7. Dit hoofdstuk bevat ook de generale 
eindconclusie, enkele reflecties en het slotwoord. 

Deel 1/hoofdstuk 1
In het eerste hoofdstuk wordt stil gestaan bij de vraagstellingen van de studie. Uiteengezet 
wordt waarom het noodzakelijk is, ten einde tot een valide beeldvorming van de wisselwer-
king tussen overheidsbeleid en bestuurlijk optreden te komen, om eerst de politiek-maat-
schappelijke context te schetsen. Het onderzoek wil een bijdrage leveren aan het vergroten 
van de ‘body of knowledge’ betreffende de speelruimte van bestuurders van HBO-instellingen 
in relatie tot het overheidsbeleid. De structuratietheorie van Giddens en de theorie over 
‘zingeving‘ van Weick zijn als inspiratiebronnen gebruikt. Deze studie betreft een kwalitatief 
onderzoek, maar is ook te zien als een verhalend longitudinaal onderzoek, omdat de ontwik-
kelingsgeschiedenis van NHTV wordt beschreven. Wellicht is deze studie nog beter te typeren 
als een variant hiervan, namelijk de interpretatieve benadering. NHTV Breda met WO- en HBO-
opleidingen is als casus genomen. Vanuit zeven bronnen heeft dataverzameling plaatsgevon-
den. Datatriangulatie is geschied, waarbij vanuit meerdere bronnen informatie is verzameld 
om daardoor te komen tot valide interpretaties en conclusies.  
Vanaf 2011 heeft een brede oriëntatie plaatsgevonden, zijn tal van gesprekken gevoerd en 
vond een uitvoerige literatuurstudie plaats. Dit resulteerde in september 2012 in een plan 
van aanpak, dat in de winter 2013/2014 werd geactualiseerd. Uitgebreid bureau-onderzoek 
vond plaats, waaronder raadpleging van meerdere archieven. Verschillende vraaggesprekken 
werden gevoerd, zowel met huidige en vroegere personeelsleden van NHTV Breda, als met 
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diverse externen. Daarnaast moet erkend worden, dat de onderzoeker zelf vanuit meerdere 
rollen aan tal van externe overlegsituaties heeft deelgenomen en het beleid van NHTV mede 
vorm en inhoud heeft gegeven. Om die eigen rol zo veel mogelijk te neutraliseren, heeft in 
ruime mate in allerlei fases van het onderzoek, vanuit meerdere bronnen en vanuit verschil-
lende invalshoeken, dataverzameling en analyse plaatsgevonden. Ook zijn in diverse stadia 
concepten en conclusies, om deze te objectiveren, aan kritische en deskundige meelezers 
voorgelegd. Hierdoor zijn voldoende waarborgen verkregen om de tekst te ontdoen van pas-
sages met een (te) persoonlijke interpretatie. Door deze werkwijze en door de ruim veertigja-
rige onderwijservaring was het mogelijk om zaken in het juiste perspectief te plaatsen en op 
enige afstand te reflecteren en uitspraken te doen.

Deel 2/hoofdstuk 2
In dit tweede hoofdstuk wordt de politiek-maatschappelijke context van het HBO behandeld. 
Ingezoomd wordt op de periode van midden jaren ’60 van de vorige eeuw tot en met de 
periode van staatssecretaris Zijlstra in het kabinet Rutte I (2012). Om de ontstaansgeschiedenis 
van het NWIT goed te kunnen verstaan, wordt ook stil gestaan bij de Nijverheidsonderwijswet 
van 1919 en soms wordt, indien relevant, een doorkijk gegeven tot en met 2014.  
Het doel van dit hoofdstuk is om de latere gedeeltes over het HBO en over NHTV en de rechts-
voorgangers in de tijd te kunnen plaatsen en daardoor de wisselwerking tussen bestuurlijk 
optreden en overheidsbeleid goed te kunnen duiden. ”Neither the life of an individual nor the 
history of a society can be understood without understanding both” (Mills, 2000, p. 5). Het is 
dus essentieel om het bestuurlijk optreden te plaatsen in de politiek-maatschappelijke con-
text, want dan alleen ontstaat een valide beeldvorming.

Vier fases in de politiek-maatschappelijke context worden onderscheiden:
 
Fase 1: Begin 20ste eeuw tot aan de Wet Voortgezet Onderwijs (de Mammoetwet) 1963/1968. 
De overheid erkende in deze periode het nut en de noodzaak van het beroepsonderwijs.

Fase 2: 1963/1968 – 1985 (STC-operatie en wet HBO). De overheid erkende in deze periode het 
belang en de noodzaak van een uniforme positionering van het HBO met voldoende speel-
ruimte.

Fase 3: 1985 – 2010: branding sector = hogescholen = opleiding. Het beleid was gericht op 
profilering en vermarkten van het HBO als één entiteit. Het primaire proces werd door allerlei 
maatregelen aangetast en de overheid vierde eerst de teugels richting bestuurders om deze 
later weer aan te halen.

Fase 4: 2010 en verder (2013). Het beleid was gericht op profilering van de eigen identiteit van 
de instelling door onderscheid op kwaliteit en verscheidenheid van aanbod en werkwijze.

Na deze inleiding over de politiek-maatschappelijke context komen twee onderwerpen, aan 
de orde, welke in de historiografie van NHTV een bijzondere rol hebben gespeeld. Dit zijn het 
binaire stelsel en de ontwikkeling tot kennisinstelling.
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Het binaire stelsel
Eerst wordt de term begrip binaire stelsel verklaard en daarna wordt de politiek-maatschappe-
lijke context behandeld, waardoor het binaire stelsel nu te kwalificeren valt als een historisch 
gefundeerd gegeven. Vervolgd wordt met een bezinning op de validiteit van het gebruik 
van de term binariteit in de loop van de jaren. Vanuit verschillende invalshoeken wordt 
aangetoond dat deze term aan slijtage onderhevig is geweest en nu in wezen achterhaald is. 
Afgesloten wordt met de presentatie van een bruikbaar alternatief en het opmaken van de 
tussenbalans.

De transitie van onderwijsinstelling naar kennisinstelling in het HBO
Eerst wordt het onderscheid tussen de begrippen onderwijsinstelling en kennisinstelling 
verduidelijkt. Vervolgens wordt verdeeld over twee tijdvakken het juridisch en politiek-
maatschappelijk kader behandeld. Het eerste tijdvak is de periode van 1980 tot het einde van 
de 20ste eeuw en de tweede periode beslaat het tijdvak 2000 tot 2013. In de tussenbalans 
wordt vastgesteld, dat de overheid een wisselend beleid heeft gevoerd op het gebied van de 
aansluiting onderwijs-bedrijfsleven. Thans bevinden de hogescholen zich, door het wisselende 
overheidsbeleid, al vele jaren in een transitiefase op weg naar het zijn van kennisinstellingjaren.

Deel 3/hoofdstuk 3 tot en met 7
Dit deel draagt de overkoepelende titel ‘NHTV worstelde en kwam boven’ en bevat vijf hoofd-
stukken. Gebaseerd op vooral de ontwikkelingen binnen NHTV zijn vijf fases in de periode 
vanaf de jaren ’60 tot 2013 onderscheiden. In de eerste paragraaf van de hoofdstukken 3 tot 
en met 7 wordt steeds het relevante onderwijsbeleid in de genoemde periode behandeld. 
Begonnen wordt met de bespreking van de Nijverheidsonderwijswet uit 1919 en via de Mam-
moetwet, de Wet Hoger Beroepsonderwijs en de Wet Hoger onderwijs en Wetenschappelijk 
onderzoek (WHW) met talrijke wijzigingen, wordt de lijn voortgezet tot de beoordeling van 
de Reviewcommissie uit 2012 in het kader van de Prestatieafspraken. Vanuit de periode met 
voorschriften en richtlijnen vanuit het departement in het zogenaamde ‘Gele Katern’ kwa-
men de instellingen versneld terecht in het overheidsbeleid van deregulering, autonomie en 
marktwerking. Anno 2014 is door de bewindspersoenen de speelruimte weer ingekaderd en is 
het externe en interne toezicht toegenomen. Deze verandering valt te typeren als de ontwik-
kelingsgang van uitvoerder via eigen baas of kennisondernemer naar een hybride bestuurlijke 
positionering heden ten dage. De mogelijkheden en de keuzes voor eigen beleid zijn nu weer 
beperkt, maar de verantwoordelijkheid komt geheel voor rekening van het College van Be-
stuur met alle consequenties van dien. In de overige paragrafen van deze hoofdstukken zijn de 
ontwikkelingen en de interne en externe omstandigheden bij NHTV en de rechtsvoorgangers 
NWIT en VAT aan de orde gekomen. De historiografie van deze instelling vanaf de oprichting 
van de twee entiteiten, ingebed in de politiek-maatschappelijke context en geplaatst binnen 
het vigerende onderwijsbeleid, is behandeld tot 2013. Als invalshoek bij deze beschrijving is 
gehanteerd de wijze waarop het College van Bestuur in zijn optreden heeft gereageerd op het 
steeds wisselende overheidsbeleid.

Deel 4/hoofdstuk 8
In dit hoofdstuk wordt de vraag beantwoord of nu inderdaad de situatie bij NHTV als specifiek 
in het HBO kan worden aangemerkt. De vraag is beantwoord of het mogelijk is, dat de suc-
ces- en faalfactoren bij NHTV generaliseerbaar zijn naar het hele HBO, of dat deze toch door 
bijzondere interne en externe omstandigheden als typisch zijn te bestempelen. Vier tijdvakken 
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zijn onderscheiden en voor elk tijdvak wordt de conclusie getrokken, of de situatie bij NHTV 
generaliseerbaar is naar het hele HBO. De eindconclusie in paragraaf 4 is, dat NHTV in het 
HBO een afwijkende positie inneemt, welke vanaf de oprichting van de twee entiteiten werd 
ingenomen. Die bijzondere positionering is vanuit tal van interne en externe bronnen in pa-
ragraaf 3 geadstrueerd. Afgesloten is met een paragraaf over het HBO als ‘Hoog Betrouwbare 
Organisaties’ uit de benadering van Weick & Sutcliffe (2011). Het economisch-maatschappelijk 
belang van beroepsopleidingen en het civiel effect van de diploma’s met de kwalificatie om 
een bepaald beroep te mogen uitoefenen, maakt dat het gewenst is, dat de afkorting HBO ook 
komt te staan voor ‘Hoog Betrouwbare Organisaties’. Gepresenteerd is een zelf samengestelde 
audit om te bepalen, of bestuurders van een hogeschool een ‘HBO-bewustzijn’ hebben.

Deel 5/hoofdstuk 9
Hoofdstuk 9 bevat de conclusies van de hoofdstukken 3 tot en met 7 op basis van acht gese-
lecteerde thema’s, welke representatief zijn voor het besprokene in de vijf historische fases van 
NHTV. Dit deel wordt afgesloten met een negende overkoepelend thema, waarin projectie 
plaatsvindt van het ‘Vitaliteitsmodel’ van Peters & Strijp (2011ab) op de in dit deel beschreven 
vijf levensfases van NHTV. De conclusie is, dat met een zekere herijking en herëtikettering het 
‘Vitaliteitsmodel’ goed bruikbaar is als denkkader en model voor onderwijsinstellingen. Afge-
sloten wordt met de generale eindconclusie in hoeverre het bestuurlijk optreden bij NHTV 
heeft geleid tot de positionering als specifieke instelling. De mogelijke oorzaken hiervoor 
worden beschreven. Vervolgd wordt met reflecties over het methodologisch kader, de inspira-
tiebronnen en het positioneren van de eigen rol. Het slotwoord beëindigt dit hoofdstuk.

10.2 SUMMARY
Research questions
The central theme of this doctoral thesis is the interaction between government policy and 
administrative performance of higher education institutions – embedded in the political-
societal context – in the period from the early 1960s up to 2013. Primarily, the question was 
studied in what way and to what extent the ‘HBO’ (higher professional education) educational 
policy pursued by the successive governments has partially given form and substance to the 
administrative performance of the Executive Board of NHTV Breda. This educational institution 
was chosen as a case study, so as to justify the characterisation of ‘intrinsic case study’.

With clear and detailed supporting arguments, chapter 8 answers the question whether 
NHTV’s success and failure factors can be generalised to the ‘HBO’ sector as a whole. As a result, 
this study can be labelled as an ‘instrumental case study’. The study therefore involves a combi-
nation of these two types of case studies.

The study in five parts
The study consists of five parts. Chapter 1 describes the backgrounds and the research ap-
proach. The second chapter addresses the political-societal context of the ‘HBO’ sector in the 
aforementioned period. Chapters 3 to 7 inclusive – entitled ‘NHTV struggled and survived’ – 
describe, in five phases, the historiography of NHTV with ‘administrative performance’ as the 
common thread. Chapter 8 primarily addresses the secondary research question whether the 
situation of NHTV is illustrative of the ‘HBO’ sector as a whole. Chapter 9 contains the conclu-
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sions and a summary, based on nine themes, of the historiography presented in chapters 3 
to 7 inclusive. This chapter also contains a general final conclusion, some reflections and the 
epilogue.

Part 1/Chapter 1
The research questions of the study are the topic of the first chapter. An explanation is pre-
sented why it is necessary, in order to develop a valid perception of the interaction between 
government policy and administrative performance, to first outline the political-societal 
context. The study aims to contribute to increasing the ‘body of knowledge’ in terms of the 
latitude that governors of ‘HBO’ institutions have in relation to government policy. Giddens’ 
theory of structuration and Weick’s theory of sense-making were used as sources of inspira-
tion. This study involves qualitative research, but can also be regarded as longitudinal narrative 
research, because it presents a description of the historical development of NHTV. A probably 
even better characterisation of this study would be a variation on this, i.e. the interpretative ap-
proach. NHTV Breda, with its ‘WO’ (academically oriented) and ‘HBO’ (higher professional) study 
programmes, has been chosen as the subject for the case study. Data were collected from 
seven sources. Data triangulation was utilised, in which information was compiled from various 
sources in order to arrive at valid interpretations and conclusions.

As of 2011, a broad-based familiarisation process took place, numerous talks were held, and an 
extensive literature study was conducted. In September 2012, this resulted in a plan of appro-
ach, which was updated in the winter of 2013/2014. Extensive desk research was carried out, 
which included consulting several archives. Various interviews were held, with both current 
and former members of staff of NHTV Breda, as well as with several external stakeholders. In 
addition, it has to be acknowledged that the researcher himself took part – in different roles - 
in numerous external meetings and discussions and contributed to adding form and subs-
tance to NHTV’s policy. To counteract any influences arising from this situation, a substantial 
amount of data were collected and analyses were conducted in all phases of the study, using 
multiple sources and different perspectives. Furthermore, for the purpose of objectification, 
the concepts and conclusions arising from the study were submitted to critical and expert 
co-readers at various stages. Consequently, it was sufficiently guaranteed that the text did not 
contain any passages with a personal – or too personal – interpretation. Due to this working 
method and the more than forty years of experience in education, it was possible to provide 
the correct perspective and take appropriate distance in reflections and statements.

Part 2/Chapter 2
The second chapter addresses the political-societal context of the ‘HBO’ sector, focusing on 
the period from the mid-1960s up to and including state secretary Zijlstra’s term in the Rutte 
I government (2012). To enable a proper understanding of the historical origins of NHTV, the 
‘Nijverheidsonderwijswet’ dating from 1919 (Vocational and Domestic Science Education Act) 
is briefly dealt with, and sometimes – if relevant – a forward view up to 2014 is presented. 
The aim of this chapter is to be able to situate the later parts on the ‘HBO’ sector and on NHTV 
and its legal predecessors in the proper time period, and consequently, accurately explain 
the interaction between administrative performance and government policy. “Neither the life 
of an individual nor the history of a society can be understood without understanding both” 
(Mills, 2000, p. 5). Therefore, it is essential that administrative performance is considered in its 
political-societal context, because only then will a valid perception of events arise.
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Four phases in the political-societal context are distinguished, i.e.
 
Phase 1: Early 20th century up to the ‘Wet Voortgezet Onderwijs/Mammoetwet 1963/1968’ 
(Secondary Education Act). During this period, the government recognised the usefulness of 
and need for professional education.

Phase 2: 1963/1968 – 1985 (‘STC-operatie’ (aimed at educational and organisational reinfor-
cement of the ‘HBO’ sector) and ‘Wet HBO’ (Higher Professional Education Act)). During this 
period, the government acknowledged the importance of and need for a uniform positioning 
of the ‘HBO’ sector with a sufficient degree of latitude.

Phase 3: 1985 – 2010: branding of the sector = higher education institutions = education. 
Government policy was targeted at projecting and marketing an image for the ‘HBO’ sector. 
The primary process (teaching) was frustrated by all sorts of government measures, with the 
government initially loosening the reins, only to grasp them back a while later.

Phase 4: 2010 and later (2013). Government policy revolved around profiling the unique 
identity of the education institution by distinction in terms of quality and diversity of course 
offerings and teaching methods.

The introduction of the political-societal context is followed by a description of two topics 
which played an important role in the historiography of NHTV. These are the ‘binary system’ 
and the ‘development into a knowledge institution’.

The binary system
First, the term ‘binary system’ is explained, followed by a description of the political-societal 
context, which subsequently allows for the binary system to be designated as a historically 
founded dogma. After this, a contemplation is presented of the validity of the use of the term 
‘binarity’ over the years. Different perspectives are used to demonstrate that the term has 
been subject to wear and has now essentially become obsolete. This part concludes with the 
presentation of a viable alternative and a mid-term review.

The transition from education institution to knowledge institution in the ‘HBO’ sector
This section begins with a clarification of the distinction between the terms ‘education insti-
tution’ and ‘knowledge institution’. Then – divided into two periods of time – the legal and 
political-societal frameworks are illustrated. The first period of time is the period from 1980 up 
to the end of the 20th century and the second period covers the period between 2000 and 
2013. In the mid-term review it is established that the government has pursued a constantly 
changing policy in terms of the alignment between education and industry. Due to this chan-
ging government policy, higher education institutions have been finding themselves for many 
years now in a transitional phase towards developing into knowledge institutions.

Part 3/Chapters 3 to 7 inclusive
This part carries the overarching title of ‘NHTV struggled and survived’ and consists of five 
chapters. The third part ends with the conclusions and a summary. Based on the develop-
ments within NHTV primarily, five phases are distinguished over the period from the 1960s up 
to 2013. The first sections of chapters 3 to 7 inclusive outline the educational policy in force 
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during the period concerned. First, a discussion is presented on the ‘Nijverheidsonderwijswet’ 
dating from 1919 and by way of numerous alterations in the ‘Mammoetwet’, the ‘Wet Hoger 
Beroepsonderwijs’, and the ‘Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW)’ 
(Higher Education and Research Act), the line of development is continued up to the findings 
presented by the Review Committee in 2012, within the scope of the ‘Prestatieafspraken’ (per-
formance agreements). Throughout a period of detailed guidelines and regulations imposed 
by the Dutch Ministry of Education, Culture and Science – set out in what was called the ‘Gele 
Katern’ – education institutions found themselves thrust into a policy system of deregulation, 
autonomy, and market forces. By now, in the year 2014, the government has scaled back this 
latitude, tightening control over education institutions again, both internally and externally. 
These changes can be characterised as a development from being a contractor, via being 
self-employed or being a knowledge entrepreneur, towards a hybrid leadership position at 
present. The possibilities and choices for deciding on one’s own policy have now once again 
been restricted, but responsibilities have been fully transferred to the Executive Boards, with 
all its inevitable consequences. In the other sections of these chapters, the developments 
and the internal and external circumstances of NHTV and its legal predecessors NWIT (Ne-
therlands Scientific Institute for Tourism) and VAT (Traffic Academy Tilburg) are dealt with. The 
historiography of this institution, since the establishment of the two entities, embedded in the 
political-societal context and placed within the educational policy in force, is described up to 
2013. The line of approach in this respect is the way in which the Executive Board has adjusted 
its performance to respond to the changing government policy.

Part 4/Chapter 8
In this chapter the question is addressed whether the situation at NHTV can be regarded as 
‘unique’ in the ‘HBO’ sector. An answer is presented to the question whether NHTV’s success 
and failure factors can be generalised to the ‘HBO’ sector, or whether these are unique to NHTV 
due to special internal and external circumstances. Four periods of time are distinguished, 
and conclusions for each period of time are drawn, in terms of whether or not the situation 
of NHTV can be generalised to the entire ‘HBO’ sector. The final conclusion in section 4 is that 
NHTV occupies a deviant position in the higher education sector, which it has in fact and 
practically occupied since the establishment of the two entities. This unique position has been 
substantiated in section 3 by using a range of internal and external sources. The final section 
addresses higher education institutions as ‘Highly Reliable Organisations’ from the perspective 
of Weick & Sutcliffe (2011). The economic-societal importance of professional education and 
the civil effect of the diplomas (degree certificates) and qualifications entitling their holders 
to practise a certain profession, make it desirable for the abbreviation of ‘HBO’ (the Dutch 
abbreviation of ‘Hoger Beroepsonderwijs’ (Higher Professional Education)) to be extended to 
include the meaning of ‘Hoog Betrouwbare Organisaties’ (the Dutch term for High Reliability 
Organisations). An audit – developed by the thesis author – is presented to establish whether 
the governors of a higher education institution are ‘HBO’ conscious (in the double meaning as 
described above).

Part 5/Chapter 9
Chapter 9 contains the conclusions and a summary of chapters 3 to 7 inclusive, based on eight 
selected themes, which are representative of what is discussed in the five historical phases of 
NHTV. The first part concludes with a ninth overarching theme, in which the ‘Vitaliteitsmodel’ 
(vitality model) of Peters & Strijp (2011ab) is projected onto NHTV’s five stages of life described 
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in this part. The conclusion is that – after re-evaluating and re-labelling – the ‘Vitaliteitsmodel’ 
is well suited as a conceptual model for education institutions. The thesis report ends with the 
general final conclusion concerning the extent to which administrative performance at NHTV 
has led to its position as a specific educational institution. The possible causes to this effect are 
described. Then with reflections on the methodological framework, the sources of inspiration 
and the positioning of the own role are discussed. The epilogue concludes this chapter.
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BIJLAGE
Organisatiekenmerken per levensfase

I Pioniersfase II Groeifase III Beheersfase IV Beschermfase

Perspectief Expansie Groei Consolidatie Achteruitgang

Gericht op Invechten Ontwikkelen Succes behouden Positie beschermen

Spirit Wild, turbulent,
risico zoekend

Flexibel, levendig, stra-
tegisch handelend

Zorgvuldig, perfectio-
nistisch beheersend

Behoedzaam, verdek-
kend, in stand houden

Klanten Binnenhalen Resultaat leveren Komen vanzelf ‘oneerlijke concur-
rentie’

Top De enkele pionier Team
sterke leiding

Groep
Formeel bestuur

Coalities
Kantoorpolitiek 

Organisatie Rommelig, weinig 
regels, lenig

Helder, hoofdlijnen, 
lijn boven staf

Staf en lijn,
Functionele sturing
procedureel

Gefragmenteerd,
ervaring en relaties, 
veel reorganisaties

Besluitvorming Haastig, orders, geen 
papier

Vlot, interactief, beslui-
tenlijst

Formeel, parafen, 
nota’s

Bureaucratisch, uitstel, 
vage compromissen

Communicatie Ongestructureerd, 
onregelmatig

Helder, doelgericht Zorgvuldig,
afgewogen 

Verhullend, via wan-
delgangen

Vernieuwing Continue improvisatie Gerichte innovatie Verbeteringen van het 
bestaande

Cosmetische aanpas-
singen

Risico Overexpansie Arrogantie Inslapen Demasqué 

Klimaat Fel Slim Veilig Defensief 

 Peters & Strijp, 2011b, p. 59 
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Vitaliteitsparabool afgezet tegen de levenscyclus

Peters & Strijp, 2011b, p. 60 
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Stichting Innovatie Alliantie(SIA), www.regioinbedrijf.nl, 28 mei 2014.
Strategie van Lissabon, Wikipedia, 28 mei 2014.
Hogeschool TIO, www.tio.nl. 25 juni 2014.
Hoger onderwijs, Welke titel mag ik voeren als ik ben afgestudeerd of gepromoveerd aan 

universiteit of hogeschool? www.rijksoverheid.nl, 7 augustus 2014.
Has Den Bosch, www.hashogeschool.nl, 7 oktober 2014.
Overzicht hogescholen, www.vereniginghogescholen.nl, 12 november 2014.
Controversieel verklaring wetsvoorstel Financiering in het hoger onderwijs op 5 december 

2006, www.eerstekamer.nl, 13 november 2014.

Interviews
Interviewer Frans Schouten, oud-lector NHTV
Verklaring autorisatie van Frans Schouten per mail op 2 oktober 2012
Gesprekken met (oud)medewerkers NHTV en de rechtsvoorgangers NWIT en VAT:

Theo Bodewes op 16 mei 2009
Jan Willem Proper op 8 juni 2009
Ton van Egmond op 9 juni 2009
Frans Jansen op 2 juli 2009
Martinus Kosters op 13 juli 2009
Pierre Huilmand op 14 juli 2009
Peter van Gurp op 28 juli 2009
Hugo Roos op 28 juli 2009
Pieter van Bekkum op 29 juli 2009
Frans Hanckmann op 29 juli 2009
Wim Sliepen op 29 juli 2009
Anne van der Meiden op 6 augustus 2009
Doc Reichert op 8 augustus 2009

Interviewer Hans Uijterwijk
Gesprekken (oud)medewerkers) NWIT/VAT/NHTV:

Anne van der Meiden op 27 november 2012 (telefonisch), oud adjunct-directeur NWIT
Jan Willem Proper op 3 december 2012, vanaf 1976 verbonden aan de VAT/NHTV, do-
cent/stage coördinator, opleidingsmanager, academiedirecteur en lid van het Manage-
mentteam, vanaf 2001 tot 2013 lector Transport en Logistics
Koert de Jager op 18 februari 2013, vanaf augustus 1970 verbonden aan NWIT/NHTV, 
docent, oud faculteitsdirecteur, oud lid van het Managementteam, oud directeur inter-
nationalisering en tot 2013 lector
Theo Beckers op 8 mei 2013 (telefonisch), oud stafdocent aan het NWIT/NHTV en oud 
hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg
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John van Grinsven op 10 juni 2013, oud-medewerker van de VAT en van de Academie 
VPL van NHTV, eveneens voorzitter van het bestuur van SIROV

Interviewer Hans Uijterwijk
Gesprekken met externen:

Gerrit de Jager, oud adjunct-directeur HBO-Raad, oriënterend en informatief gesprek 
op 13 juli 2012
PG Kroeger, beleidsmedewerker in het beleidssecretariaat, dat onderdeel uitmaakte 
van het bureau van de secretaris-generaal tijdens de kabinetten Van Agt II en III, Lub-
bers I en II, hoofdredacteur van ScienceGuide op 20 november 2012 en 20 december 
2012
Wienke Blomen, directeur Hobéon op 12 december 2012
Martijn Giezeman, consultant Boer & Croon op 13 december 2012
Karl Dittrich, oud-voorzitter van de NVAO en voorzitter van de VSNU op 13 december 
2012
Olchert Brouwer, lid geweest van het bestuur van de NVAO, alsmede oud-voorzitter 
van de HAN (Arnhem/Nijmegen) en van de AHK (Amsterdam) op 13 december 2012
Henk Mulders, voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Edith Stein te 
Hengelo op 19 december 2012
Leo van der Kemp, Internationaal Directeur Gebouwen bij Arcadis NV, in de onder-
zoeksperiode senior huisvestingsmanager OCW/DGHW inzake universiteiten, hoge-
scholen, academische ziekenhuizen en onderzoeksinstituten, en Directeur Decentrali-
satie hogescholen, universiteiten en BVE op 8 januari 2013
Bas de Mol, directeur Rino Groep, oriënterend en informatief gesprek op 10 januari 
2013
Bert Broerse, directie HO&S van het Ministerie van OCenW op 11 januari 2013, voorbe-
reidende en informatieve gesprekken op 13 september en 29 november 2012
Kees Mouwen, oud bestuurder in het HBO en WO, hoogleraar aan de Universiteit van 
Tilburg op 17 januari 2013
Carlo Hover, bureau Smets+Hover+Adviseurs, oud medewerker HBO-Raad op 21 
januari 2013
Olaf C. McDaniel, voormalig medewerker op het Ministerie van OCenW op 23 januari 
2013
Gerard Wesselo, bureau ‘Gerard Wesselo & Partners|Selection as art’ op 24 januari 2013
Pieter Cortenbach, bureau Van der Kruijs op 29 januari 2013
Freek Muller, executive searcher bij het bureau Holtrop Ravesloot & Partners op 31 
januari 2013
Ron Bormans, voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Rotterdam op 
1 februari 2013
J.M.M. Elbers, oud voorzitter van het College van Bestuur van Hogeschool Inholland op 
7 februari 2013
Jasper Tuytel, oud voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Rotter-
dam op 26 februari 2013
Loek Vredevoogd, oud voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit 
Maastricht, de Universiteit Leiden en van de NVAO, alsmede oud plaatsvervangend 
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directeur-generaal op het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen op 28 februari 
2013
Pim Breebaart, oud voorzitter College van Bestuur van de Haagse Hogeschool op 28 
februari 2013 en telefoongesprek op vrijdag 1 maart 2013
Marcel Wintels, voorzitter van het College van Bestuur van Fontys Hogeschool en oud 
voorzitter en oud lid van het College van Bestuur van de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen op 4 maart 2013
Frank Steenkamp, hoofdredacteur van de Keuzegids op 6 maart 2013
Thom de Graaf, voorzitter van de HBO-Raad op 11 maart 2013
F. Mertens, oud directeur, oud directeur-generaal en oud inspecteur-generaal op het 
Ministerie van OCenW op 11 maart 2013
Chris Tils, auteur van het boek ‘Leiden met liefde, Op zoek naar de nieuwe onderwijsbe-
stuurder’ op 13 maart 2013
Norbert Verbraak, voorzitter van de CDHO, oud voorzitter van het College van Bestuur 
van Fontys Hogescholen en plaatsvervangend directeur juridische en personele zaken 
bij de Directie HBO van het Ministerie van OCenW op 14 maart 2013
Frans van Kalmthout, vicevoorzitter van het College van Bestuur van Avans Hogeschool 
op 21 maart 2013
Kees van der Ploeg, bureau Change Management Consultants Haarlem op 15 april 
2013 (niet geautoriseerd)

Mails
Mails NHTV aan Hans Uijterwijk van (oud) medewerkers:

Martinus Kosters: 28 maart 2010, 15 november 2012, 14 en 16 januari 2013, 2, 13, 25 en 
27 mei 2013, 12 en 14 juni 2013, 11 maart 2015
Frans Schouten: 2 oktober 2012 en 13 september 2013
Jan Willem Proper: 24 oktober 2012 en 17 mei 2013
Woutje de Zeeuw: 31 oktober 2012, 29 november 2012, 16 mei 2013, 12 juni 2013 en 
19 november 2013
Anne van der Meiden: 23 november 2012 en 26 mei 2013
Doc Reichert: 27 november 2012, 30 november 2012, 30 mei 2013, 12 en 13 juni 2013, 
11 maart 2015
Moniek Hover: 6 februari 2013
Koert de Jager: 15 februari 2013, 15 mei 2013 en 8 augustus 2013
Frits Harteveld: 4, 16 en 17 april 2013
Nico van Os: 23 april 2013
Hans Steenvoorden: 25 en 26 april 2013 en 6 juni 2013
Pierre Wielders: 26 april 2013, 14 en 27 mei 2013
Freek Wienhoven: 29 april 2013, 13 mei 2013 en 12 juni 2013
Wicher Meijer: 12 mei 2013, 14 mei 2013 en 24 maart 2014
Gonnelies Trossel : 17 mei 2013
Johan Bouwer: 21 mei 2013
Anne van der Meiden: 26 mei 2013
Henk van Zuylen: 30 mei 2013
John van Grinsven: 12 en 13 juni 2013
Theo Beckers: 28 juni 2013
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Tonnie Witteman (oud vicevoorzitter RvT): 10 september 2013 en 15 september 2013
Henk Nijboer: 24 oktober 2013

Mails aan Hans Uijterwijk van externen:

Jonkman, M. (1999). Strategische samenwerking. Mail Ichthus Hogeschool
Gerrit de Jager: 16 juli 2012
Willeke Hilberts: 18 oktober 2012
Bert Broerse: 6 juli 2012, 11 januari 2013, 17 september 2013 en 18 november 2013
PG Kroeger: 28 november 2012
Marijke Spanjersberg: 11 december 2012
Frank Steenkamp: 17 december 2012, 11 januari 2013, 6, 8, 12, 18 en 20 maart 2013
Pim Breebaart: 18 december 2012, 29 maart 2012, 3 oktober 2012, 4 oktober 2012, 16 
oktober 2012, 24 oktober 2012, 14, 24 en 28 februari 2013, 3 en 11 maart 2013, 2, 24 en 
25 april 2013 3, 8, 13 en 28 mei 2013, 3 juli 2013, 31 augustus 2013 en 6 december 2013
Karl Dittrich: 20 december 2012
Frans van Kalmthout: 20 februari 2013, 19 juni 2013, 29/30 september 2014 en 1 okto-
ber 2014
Ferdinand Mertens: 12 en 18 maart 2013
Peter Kwikkers: 24 april 2013
Aldert Jonkman: 1 mei 2013 en 13 juni 2013
Loek Vredevoogd: 24 mei 2013
J. M. M. Elbers: 8 september 2013
Henk Mulders: 14 oktober 2013
Ad van Bemmel: 15 november 2013
Ad de Graaf: 18 november 2013
Olaf McDaniel: 7 juni 2014
Olchert Brouwer: 1 oktober 2014
Stef Valk: 6 en 7 oktober 2014

Teksten en reacties
Teksten en reactie van (oud)medewerkers VAT/NWIT/NHTV:

Korsmit, J. (16-03-2010). Kader en perspectief voor mijn werk op de NHTV.
Korsmit, J. (28-03-2010). Enige opmerkingen naar aanleiding van de bijeenkomst op 
22-3-2010.
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EINDNOTENLIJST
Hoofdstuk 1
1. Het Cynefin model is gebouwd op twee assen: kennis en orde. De horizontale as vormt de 

scheidslijn tussen een onderkant waarin de kennis niet georganiseerd is en een bovenkant 
waarin dat wel het geval is. De verticale as scheidt situaties van orde aan de rechterkant 
en situaties van on-orde (spontaan opkomende orde) aan de linkerkant. Daarnaast zijn 
er twee andere elementen, namelijk de relatie tussen oorzaak en gevolg en de werkwijze 
die een rol spelen. In het model worden verschillende situaties onderscheiden vanuit het 
perspectief van de actor. Het model wordt gevisualiseerd door vier kwadranten, die zonder 
waardeoordeel een perceptie van een situatie weergeven. De vier kwadranten zijn: sim-
pele situaties, gecompliceerde situaties, complexe situaties en chaotische situaties. Wan-
neer de actor nog niet gekozen heeft met welke variant de realiteit tegemoet getreden 
wordt, bevindt deze zich in het midden van de kwadrant: het (vijfde) domein van wanorde 
(Ramsodit-de Graaf, 2014, p. 26 - 31).

2. Interessant in dit kader is het gestelde in de Keuzegids HBO 2015, waarin op p. 9/10 wordt 
gesteld, dat “Hogeschool Inholland al een aantal jaren in deze categorie (achterhoede) 
zit. Het verhaal is bij velen bekend: tot 2009 zag je bij Inholland te snelle groei, veel vlotte 
marketing en te veel verdunning van de kwaliteit. Dat leidde tot een schandaal over te 
gemakkelijk weggegeven diploma’s. Het bestuur werd vervangen, er werd beterschap 
beloofd. Maar uit de harde feiten valt die beterschap nog niet af te leiden”. Geconcludeerd 
kan worden, dat wisseling van de samenstelling van het College van Bestuur in dit geval 
niet tot verbetering van de resultaten heeft geleid. In deze gids staat Inholland met een 
totaal score van 51 op de laatste plaats van de grotere hogescholen. NHTV Breda staat 
bovenaan met een score van 70,5. Het in de Keuzegids beweerde over ‘beterschap’ vraagt 
om nader onderzoek.

3. Flyvbjerg is the first BT Professor and Chair of Major Programme Management at Oxford 
University and the founding Director of Oxford University’s BT Centre for Major Programme 
Management.

4. Enige relativering bij het gebruik van casestudies is op zijn plaats. Er is niet direct consen-
sus wat nu precies een case is en via welke methode deze benaderd zou moeten worden. 
“At a minimum, every study is a case study because it is an analysis of social phenomena 
specific to time and place. A case may be theoretical or empirical or both; it may be a relati-
vely bounded object or a process; and it may be generic and universal or specific in some 
way“ (Ragin & Becker, 2009, p. 2 - 3).

5. Opgemerkt moet worden, dat Hutjes (2007, p. 90) de laatste term verwarrend vindt, omdat 
daaronder eerder een participerende waarnemingsstrategie in algemene zin moet worden 
verstaan. Hutjes (2007, p. 90) wil deze term reserveren voor een koepeltechniek. “Afhanke-
lijk van wat men te weten wil komen, wordt in feite gebruik gemaakt van een combinatie 
van observatieprocedures in meer strikte zin, interviewtechnieken en documentenstudie” 
(Hutjes, 2007, p. 90). Deze connotatie is valide, omdat het onderscheid tussen directe en 
participerende observatie niet strikt te bepalen is. In eenzelfde situatie kan de observe-
rende rol van moment tot moment wisselen.

6. Stake (1995, p. 112 - 115) memoreert Norman Denzin (1984) en noemt dezelfde vier 
vormen, namelijk “data source triangulation, investigator triangulation, theory triangulation 
and methodological triangulation”.
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Hoofdstuk 2
1. Bronneman (2011a, p. 19) hanteert de terminologie van Idenburg (1964) en verstaat onder 

het onderwijsstelsel: “het geheel van scholen, schooltypen, instellingen en opleidingen, 
alsmede de wet- en regelgeving die daarop van toepassing is”. “Het onderwijsbestel omvat 
niet alleen het onderwijsstelsel, maar ook het geïnstitutionaliseerde krachtenveld waar-
door het wordt beïnvloed: het geheel van overheden, instanties en organisaties binnen en 
buiten het onderwijsveld dat zich richt op het functioneren, voortbestaan en ontwikkelen 
van het onderwijsstelsel”. Deze begripsomschrijvingen worden in deze studie gehanteerd.

2. In het studiejaar 1967/68 telde het HBO al 100.000 studenten, begin jaren ’50 waren dat er 
bijna 32.000, in het studiejaar ’78/’79 meer dan 200.000 en in het jaar ‘10/’11 al meer dan 
400.000 (CBS, 2011).

3. LO-studies, duurden meestal minimaal twee jaar, waren voor de lagere onderwijsakten met 
een derdegraads bevoegdheid, bijvoorbeeld om aan de brugklas, het LBO en de MAVO 
les te geven. Voor de zaakvakken kwamen later de zogenaamde applicatiecursussen, die 
dezelfde bevoegdheid gaven als de LO-aktes. De MO-aktes waren soms ongedeeld, of 
kenden een A- en een B-gedeelte met tweede- en eerstegraadsbevoegdheid. In een latere 
fase werden ongedeelde aktes, bijvoorbeeld aardrijkskunde en geschiedenis, verdeeld in 
deel I met een tweedegraadsbevoegdheid en een deel II met een eerstegraadsbevoegd-
heid. Meestal moest minimaal zeven jaar gestudeerd worden om het hele MO-traject af te 
ronden.

4. Een Volledige Betrekking (VB) werd door het departement uitgereikt aan het schoolbe-
stuur, wanneer gedurende vier achtereenvolgende jaren 29 lesuren in het eerstegraads 
gebied in het desbetreffende vak aanwezig waren. Daarna kon benoeming van een (be-
voegde) leraar in de VB volgen met een stevige rechtspositie.

5. Dit zogenaamde 4-R-model is oorspronkelijk bedacht door Paul Schnabel (SCP) om de rol 
van de overheid te beschrijven.

6. Eerder gepubliceerd in TH&MA-2014, nr. 3, p. 59.
7. Het rapport van de Onderwijsraad ‘Onderwijsbeleid sinds de jaren zeventig’ (Den Haag, 

2000, p. 184 -187) beschrijft tal van pogingen om de samenhang tussen HBO en WO te 
verbeteren. De studie van McDaniel (1985) geeft een compleet en diepgaand overzicht 
van alle commissies, nota’s, publicaties en wetsontwerpen over de samenhang in het 
hoger onderwijs over de periode 1969-1985. Het is onmogelijk om in extensie alle ontwik-
kelingen ter zake de revue te laten passeren, daarom wordt volstaan met enkele cruciale. 
In de genoemde twee publicaties wordt melding gemaakt van de in 1970 ingestelde 
commissie ‘Ontwikkeling Wetenschappelijk Onderwijs (de commissie De Moor)’. In het rap-
port ‘Het overheidsbeleid inzake het tertiair onderwijs’ uit 1971 toonde de commissie zich 
voorstander van een ‘nationaal beleid voor het tertiair onderwijs’. In oktober 1971 kwam 
de minister zonder portefeuille, die belast was met de aangelegenheden betreffende het 
wetenschapsbeleid en het wetenschappelijk onderwijs, De Brauw met een ‘Nota inzake 
verbetering van de planning van het postsecundaire onderwijs in Nederland’. In februari 
1972 verscheen van zijn hand de beleidsnota ‘Op weg naar een hoger onderwijs nieuwe 
stijl’. Vermeld werd hierin dat de overstapmogelijkheden tussen HBO en WO moesten 
worden verbeterd. “Het HBO werd hierin beschouwd als een ‘eenvoudige’ WO-opleiding” 
(McDaniel, 1985, p. 27). In 1973 stelde toenmalig minister Van Veen in de ‘Nota inzake het 
onderwijsbeleid’ voor de integratie van HBO en WO te bevorderen. In de ‘Contourennota’ 
van Van Kemenade uit 1973 werd een herstructurering van het binaire stelsel beoogd. 
Ook in de latere nota ‘Hoger onderwijs in de toekomst’ uit 1975 stond aangegeven dat 
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op langere termijn gestreefd werd naar één stelsel. Dit zou in fases verlopen. In de vierde 
fase zouden nog slechts de WO-instellingen en hogescholen (scholengemeenschappen 
HBO) bestaan en in fase 5 verviel het onderscheid tussen universiteiten en hogescholen 
(McDaniel, 1985, p. 42 - 43). Op 1 oktober 1979 trad de Wet voorlopige voorzieningen met 
betrekking tot de wederzijdse doorstroming hoger beroepsonderwijs – wetenschappe-
lijk onderwijs in werking. De nota ‘Hoger Onderwijs voor Velen’ van minister Pais uit 1978 
bepleitte de integratie van WO en HBO in één stelsel van hoger onderwijs en de bevorde-
ring van programmatische differentiatie in het HBO en WO afzonderlijk. In de memorie van 
toelichting bij het wetsontwerp Wet HBO (ingediend op 19 mei 1981) werd vermeld, dat 
de aansluiting tussen het HBO en het WO via een Kaderwet hoger onderwijs zou worden 
geregeld (McDaniel, 1985, p. 85). De verdere geschiedschrijving van het bilaterale stelsel 
komt in de beschreven vijf fases van de historiografie van NHTV aan de orde.

8. Staatsman van liberale signatuur, lid van de Tweede Kamer, minister van Binnenlandse 
Zaken en minister-president (Wikipedia, 12 mei 2014).

9. Duits taalwetenschapper, filosoof en staatsman en stichter van de Von Humboldt-Universi-
teit te Berlijn (Wikipedia, 13 mei 2014).

10. IOWO, het Instituut voor Onderwijskundige Dienstverlening was tot 2012 een onafhanke-
lijk onderwijsadviesbureau gelieerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen (website IOWO, 
12 mei 2014).

11. Op 28 augustus 2014 pleitte de opvolger van Leijnse bij de Vereniging Hogescholen, Thom 
de Graaf, bij de opening van diezelfde hogeschool voor ‘open grenzen’ in het hoger onder-
wijs. Een open stelsel met meer samenwerking, meer integratie en minder achterhaalde 
belemmeringen. HBO-opleidingen aan de universiteit, WO-bachelors aan de hogeschool 
of gezamenlijk aanbod, waarom niet?

12. De derde reden van bewindslieden om het binaire stelsel in stand te houden zijn “finan-
ciële overwegingen (sterk stijgende kosten vanwege een eventuele gelijke bekostigings-
grondslag van HBO en WO)” (Kwikkers, 2005, p. 80).

13. In het rapport Acquis Hoger Onderwijs; Onderzoeken en adviezen van de Onderwijsraad: 
de balans van kennis en beleidsvorming over hoger onderwijs 1998-2008, uitgevoerd door 
ResearchNed Nijmegen (juli 2009) wordt op pagina 54 vermeld, dat voor de Onderwijsraad 
de kansen om de ordening van het hoger onderwijsstelsel te hervormen, voortvloeiend 
uit de Bologna-verklaring, niet werden benut. De handhaving van de binariteit werd niet 
ter discussie gesteld. Pas in 2005 bij de advisering over de WHOO van staatssecretaris Rutte 
werd de binariteit enigszins gerelativeerd. Dan wordt door de Onderwijsraad uitgesproken, 
dat er een zeker continuüm is in plaats van binaire tegenpolen. Eerder op pagina 43 van 
dit rapport is beschreven, dat de Onderwijsraad erkende dat er tussen de twee polen tus-
senvormen mogelijk zijn.

14. Het begrip ‘kennis’ is aan ontwikkeling onderhevig. Naast de modus 1 kennis worden 
twee nieuwe vormen van kennisproductie onderscheiden, namelijk de modus 2 en 3 
kennis. “Deze nieuwe vorm van kennisproductie (modus 2) wordt gekenmerkt door een 
sterke context- en toepassingsgerichtheid en door kennisvorming los van traditionele 
disciplinaire indelingen; de vraagstelling wordt veel meer bepaald door maatschappelijke 
problemen, belangen en afwegingen” (TK, 2007-2008, 31007, nr. 7, p. 158). “In modus 1 gaat 
het dan om waarheidsvinding, om universeel geldige theorieën die getoetst zijn volgens 
strenge en formele procedures, in modus 2 gaat het om het oplossen van problemen 
in toepassingscontexten en in modus 3 om het verhelderen van antwoorden op trage 
vragen zoals van existentiële of ethische aard (Platenkamp, 2007, p. 191 - 192).



eIndnotenLIJst 309

15. Hieronder worden verschillende (semi-)publieke instituties verstaan die zich bezighouden 
met het generen en verspreiden van kennis (AWT/Onderwijsraad, 2001, p. 17).

Hoofdstuk 3 tot en met 7
1. Idenburg (1964), Boekholt & de Booy (1987), Knippenberg & Van der Ham (1993), Zeegers 

(1999), Van Bemmel (2006, 2014), Bronneman-Helmers (2011a) en Van ’t Riet (2013) be-
schrijven de historie van het (hoger)onderwijsbeleid in Nederland.

2. De heer B. Broerse van het ministerie van OCenW merkt op, dat dit 168 studiepunten impli-
ceert. De passage ‘ten hoogste’ bood de mogelijkheid voor korte opleidingen, die met een 
officieel HBO diploma werden afgesloten.

3. Het rapport bevatte 11 hoofdstukken met in totaal 48 bladzijden. Daarnaast was er een 
bijlage van 7 bladzijden met een puntsgewijze opsomming van de organisatorische 
aspecten van de oprichting van het instituut.

4. Door het beleid van de Vierde nota over de ruimtelijke ordening (TK, vergaderjaar 1989-
1990, 20 490, nr. 77, p. 17 - 18 en 23) werd Arnhem-Nijmegen aangewezen als stedelijk 
knooppunt met een (inter)nationale positie. Vermeld wordt, dat voor de locatie van hogere 
onderwijs- en onderzoeksinstellingen……voortzetting van het bestaande beleid, gericht 
op handhaving van concentratie c.q. vestiging in onder meer de stedelijke knooppunten, 
wordt voorgestaan. Breda en Tilburg werden slechts aangewezen als stedelijke knoop-
punten met een regionale positie. Daarom is de uitgangssituatie van de Hogeschool van 
Arnhem-Nijmegen, dat als één knooppunt werd gezien, niet vergelijkbaar met die van het 
NWIT te Breda en de VAT te Tilburg. Van de minister ontving de Hogeschool Gelderland 
toestemming om de twee steden als één plaats te behandelen (Brouwer en Kalmthout 
van, 1 oktober 2014).

5. De sectorraad kende specifieke bevoegdheden, zoals het goedkeuren van de ontwikke-
lingsprogramma’s voor de eigen sector, het bindend adviseren over het sectorwerkplan en 
over de invulling van sector gebonden bestuursleden (Nota blz. 19 en 20).

6. Een terrein van voldoende omvang voor nieuwbouw in erfpachtconstructie tegen een sym-
bolisch bedrag van een gulden per jaar (agenda 8 AB, december 1989, punt 8a Huisvesting).

7. Eind 1998 begon mijn loopbaan in het HBO als bestuursvoorzitter en maakte ik de afron-
ding en de verantwoording van de projectplannen mede. In 2003 bracht de inspectie 
een rapport uit over het Studeerbaarheidsfonds. Helaas moet ik stellen, dat noch binnen 
mijn eigen instelling, noch binnen het verband van de HBO-Raad, de meerwaarde van dit 
Studeerbaarheidsfonds na de formele afronding nog aan de orde is gekomen.

8. Verder onderzoek is gewenst. Het zou wellicht de moeite waard zijn om te onderzoeken 
in hoeverre de vrees van de inspectie, dat verbetering van de studeerbaarheid van een 
opleiding zou kunnen leiden tot een onverantwoorde verlaging van de studielast, ook be-
waarheid is geworden. In dat licht zijn onderstaande passages uit een brief van de minister 
van OCenW met zijn reactie op het rapport ‘Studeerbaarheid in het hoger onderwijs 1997’ 
van de inspectie significant. De toenmalige bewindspersoon stelde daarin, “Dat bij het ver-
beteren van de studeerbaarheid het deels gaat om een bredere cultuuromslag waarbij het 
onderwijs wordt georganiseerd vanuit de behoeften, capaciteiten en studeerpatronen van 
de student” (brief minister OCenW, 4 nov 1997). In dezelfde reactie is in het licht van latere 
discussies ook de volgende passage relevant: “Substantiële verhoging van het aantal con-
tacturen in sommige nu wel extensieve opleidingen moeten daarbij aan de orde komen”. 
Feit is dat pas enige jaren geleden door overheidsbemoeienis substantieel beleid door de 
hogescholen is ontwikkeld en is geëffectueerd om het aantal contacturen te verhogen.
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9. T is het aantal studenten bij de start van enig collegejaar. Bekostiging geschiedde eerst 
op basis van het aantal studenten van het daaraan voorgaande jaar (T-1) en nu werd het 
criterium het aantal studenten, dat twee jaar daarvoor stond ingeschreven (T-2).

10. De auteur maakt hier onderscheid tussen twee typen hogescholen, namelijk de zoge-
naamde brede of natuurlijke stadshogescholen, zoals de Haagse Hogeschool, de Hanzeho-
geschool en Fontys Hogescholen. Daar tegenover staan de gespecialiseerde niche spelers, 
waartoe NHTV, de Hotelschool Den Haag en de Design Academy Eindhoven behoren. De 
eerste zijn veel minder kwetsbaar, omdat er een groot palet aan opleidingen wordt aange-
boden en studenten door de locatie en de bereikbaarheid zich als het ware automatisch 
inschrijven. Studeren in de nabijheid betekent dat er in allerlei levensomstandigheden 
geen veranderingen behoeven plaats te vinden. Niche spelers hebben maar een beperkt 
opleidingsaanbod en de moeite en de consequenties om aan een dergelijke instelling te 
studeren, zijn groter. Deze hogescholen moeten het vooral van hun kwaliteit en speciali-
saties hebben om interessant te zijn voor studenten. Verworven status speelt daarbij een 
belangrijke rol. Topdocenten en een aantrekkelijk internationaal curriculum vergroten de 
aantrekkelijkheid. Wanneer door een incident de beeldvorming wordt geschaad, heeft dat 
zeer grote consequenties. Een enkele hogeschool vertoont een hybride karakter (breed/
niche), zoals Stenden hogeschool in Leeuwarden.

11. Deze tekst is ontleend aan de omslag aan de achterzijde van het boek van Bouwer & Uijter-
wijk (2012).

Hoofdstuk 8
1. Brief van de minister van OCenW van 25 september 2013 aan de CDHO. De brief betreft 

een additioneel beleidskader bij de Beleidsregel doelmatigheid hoger onderwijs 2012 dat 
toeziet op het aanbod van wo-opleidingen (bachelors en masters) aan hogescholen. De 
brief beoogt duidelijkheid te geven over de grensgevallen in het kader van het binaire stel-
sel.

2. Werkveldlectoren zijn jarenlang werkzaam in toonaangevende posities in het verwante 
beroepenveld, waar zij hun sporen meer dan verdiend hebben. Door de externe omgeving 
worden zij als expert en boegbeeld erkend en als deskundige ingeschakeld op hun terrein. 
Hun werkzaamheden betreffen minder de wetenschappelijke output, maar veel meer 
de samenwerking net het bedrijfsleven in bijvoorbeeld projecten, publicaties, toegepast 
onderzoek en consultancy. Van deze lectoren wordt verwacht dat zij door het uitvoeren 
van diverse opdrachten hun eigen loonkosten terugverdienen.

3. NHTV werd door de Keuzegids HBO 2015 uitgeroepen tot beste grote hogeschool van 
Nederland. Op bladzijde 8 van deze gids wordt vermeld: “Als er één instelling is die het 
hbo als serieuze studieoptie op de kaart wil zetten, dan is het de NHTV. Docenten worden 
gestimuleerd een master te doen of zelfs te promoveren, maar dan natuurlijk wel op toe-
passingsgericht onderzoek”.

4. Campbell (2013): “Servantleadership teaches that a leader exists to serve a mission first, 
their teams second, and themselves a distant third”.

5. Tomas Chamorro-Premuzic (2013): “It’s better to be unconfident. For a start, the uncon-
fident try harder as they are driven on by anxiety. They also listen to criticism and try to 
adjust accordingly. And they are far less likely to become arrogant, hubristic monsters”. (in 
Financial Times Monday October 14 2013, Lucy Kellaway).



eIndnotenLIJst 311

6. Afhankelijkheid van een organisatie van slechts één persoon is ongewenst en kan bij de 
opvolging ook continuïteitsproblemen geven. Nodig is een ‘countervailing power’ die kri-
tisch is en zonder aanziens des persoons zaken aan de orde durft te stellen. Van Kalmthout 
maakt in dit kader de vergelijking met de nar in de middeleeuwse hof. De nar is de enige 
die de koning een spiegel mocht voorhouden (Booij Liewens, 2013). De aanwezigheid van 
de nar was noodzakelijk om de leider de waarheid te vertellen (Kets de Vries, 2001). Die 
‘narfunctie’ moet in iedere onderwijsinstelling aanwezig zijn, want anders gaat het bestuur 
teveel in de eigen kracht en gelijk geloven en daarmede wordt de basis gelegd voor on-
gezond narcisme en een ziekelijke Hubrisfactor. Dikwijls vervullen wel enige personen een 
dergelijke ‘narfunctie’, maar teveel gericht op bepaalde belangen, dikwijls een groep per-
sonen regarderende. Daarom pleit ik voor een geïnstitutionaliseerde ‘narfunctie’, die vanuit 
de professionaliteit het bestuur de maat neemt en daarop niet wordt aangesproken, maar 
juist wordt gewaardeerd. Vergelijkbaar met de slaaf, die in het oude Rome de taak had om 
voortdurend fluisterend in het oor van een generaal tijdens de ceremoniële triomfparade 
hem eraan te herinneren, dat hij geen godheid was. Op deze wijze werd voorkomen, dat 
hoogmoed de generaal zou ruïneren (Van Ginneken, 2013). “U bent een mens, keizer, u 
bent een mens” (Lonkhuyzen van, 2009, ontleend aan Kets de Vries). 
Narcisme, een term uit de psychologie, houdt direct verband met de Griekse mythe over 
Narcissus, een heel knappe jager, die verliefd werd op de weerspiegeling van zichzelf in het 
wateroppervlak. Uiteindelijk viel hij in het water, daarheen gelokt door de godin Nemesis, 
en verdronk. In een andere verzie wordt verteld, dat hij bij de vijver bleef zitten, starende 
naar zijn eigen beeltenis en stierf (Chamorro-Premuzic, 2013, p. 3). 
In TH&MA (2013-2, p. 7) schreef ik over de Hubrisfactor en het ontstaan van de Onderwijs-
Zonnekoning. Ontleend aan Collins (Built to last, 2005, p. 104): “The dictionary defines 
hubris as ‘overbearing pride, confidence, or arrogance’. Collins came to call this the ‘hubris 
factor’. In mythological terms, you might think of it as taunting the gods”.  
The Financial Times van 4/5 October 2014 maakt melding van de ‘Daedalus Trust’ in 
London om hubris te bestuderen. Om met dit probleem te kunnen omgaan, wordt gead-
viseerd “Teach would-be leaders to engage in self-reflection. Hubris wordt niet gezien als 
een ziekte, maar als ‘a state of mind that seemingly healthy people can slip into. Het is be-
langrijk om te erkennen, dat je arrogant kunt worden. Onderzoek naar het gebruik van het 
woord ‘IK’ in toespraken kan wellicht een aanwijzing zijn dat hubris aanwezig is (Notebook 
by Gillian Tett).

7. Het direct toegeven van fouten door een bestuurder is van wezenlijk belang. Het eerst 
om de feiten heen draaien en het zoeken naar uitvluchten, schaden de betrouwbaarheid. 
Dikwijls komt de bestuurder daardoor in een neerwaarts gerichte spiraal terecht. Aan dit 
aspect wordt in de studie van Weick & Sutcliffe ten onrechte geen aandacht besteed.

8. “14. When you are wrong, admit it. It will make up for any mistake. People will forgive most 
things if you accept responsibility and blame yourself seriously enough. So, even if you 
are not completely convinced that you may be wrong, it is better to admit than deny it” 
(Chamorro-Premuzic, 2013, p. 144 - 145).

Hoofdstuk 9
1. Om de boemerang niet terug te krijgen en bij voorbaat bij het mislukken de schuld bij 

anderen te kunnen leggen, wordt nu dikwijls een bureau ingeschakeld. Natuurlijk gebeurt 
dit ook om andere redenen.
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2. Impressies was een eenmalige uitgave van de sector KHBO uit 1998 en omvatte 22 uiteen-
lopende impressies van tekenaars en docenten uit de sector voor wat betreft begrippen 
uit het brede werkveld van toerisme en recreatie.

3. Begin 2001 verscheen het boekje 1990-2000, 10 jaar Kort-HBO toerisme en recreatie, dat 
bedoeld is om een (luchtige) impressie te geven van de opleiding: Kort-Krachtig-Uniek 
(NHTV, 2001).

4. Zelf heb ik de groei doorgemaakt van docent, adjunct-directeur, opleidings- en sectordi-
recteur naar lid centrale directie en naar lid en voorzitter van het College van Bestuur. Dat 
was een uitzondering en gaf in die tijd zeker geen meerwaarde. Vanaf 2010 wordt juist een 
dergelijke achtergrond weer gewaardeerd.

5. Op een later moment werd daar door doelsubsidiering van de lectoraten en via SIA/RAAK 
toch anders over gedacht.

6. In eerdere publicaties werd nog vermeld dat ook binnen het HBO een Rector Magnificus 
moest worden benoemd, wat bij NHTV enige jaren het geval is geweest. Deze naam-
geving is echter te direct inhoudelijk verbonden met de universiteiten. Dr. J. Zonneveld 
(2013) kwam met deze passende naam, die recht doet aan de unieke positionering en de 
eigen profilering van de academische hogeschool. Daarom is uiteindelijk gekozen voor de 
naam Magister Onderwijs & Onderzoek met de betekenis aanvoerder en/of voorman.

7. In de bijlage is een matrix opgenomen van de organisatiekenmerken per levensfase. Zie 
Peters & Strijp, 2011b, p. 59.Tevens is afgebeeld de vitaliteitsparabool afgezet tegen de 
levenscyclus, p. 60.

8. De aanduiding beheerfase en beheersfase worden doorelkaar gebruikt, wat onduidelijk is, 
omdat er verschil is tussen beheren en beheersen. Bij de strategieën wordt de term behe-
ren gehanteerd. Mijn indruk is, dat de twee auteurs wel degelijk beide woorden al of niet 
bewust in voorkomende gevallen willen gebruiken. Ik hanteer de aanduiding beheerfase, 
maar in de toelichting wordt aangesloten bij de auteurs, zodat beheren en beheersen 
worden gebruikt. 
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OVER DE AUTEUR
Hans (J.G.) Uijterwijk (1952) volgde na de middelbare school de vijfjarige kweekschool voor 
onderwijzers in Den Haag. Vervolgens studeerde hij voor zijn eerstegraads bevoegdheid aard-
rijkskunde, eerst in Amsterdam en later in Utrecht. In de periode tot 1985 behaalde hij tevens 
onderwijsbevoegdheden voor godsdienst, maatschappijleer, verkeer, toerisme en culturele en 
maatschappelijke vorming.

Tot 1985 was hij als docent verbonden aan het voortgezet onderwijs (VMBO, HAVO en VWO) 
en aan het MBO en HBO. Daarna vervulde hij directie- en bestuursfuncties, onder andere bij 
diverse scholengemeenschappen. Van het ROC in Den Haag en van NHTV in Breda (1998 tot 
2013) was hij voorzitter van het College van Bestuur. Naast zijn hoofdtaak vervulde hij meerde-
re nevenfuncties, onder andere bij het CITO, de CEVO en de SLO. Thans is hij lid van het College 
voor Toetsen en Examens (CvTE) te Utrecht. Tevens is hij verbonden aan de projectorganisatie 
‘tienvoordeleraar’ van de Vereniging Hogescholen in Den Haag.

Alleen of samen met anderen publiceerde hij verscheidene (studie)boeken en artikelen, onder 
andere in het blad TH&MA.






