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Voorzitters Thom de Graaf, Vereniging Hogescholen en Karl Dittrich, Vereniging Universiteiten (VSNU) 
over integrale aanpak veiligheid

Instellingen zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor hun veiligheidsbeleid, maar het ministerie van OCW fa-
ciliteert en enthousiasmeert instellingen graag om gezamenlijk kennis en kunde over de onderwerpen te ver-
zamelen, mogelijk te bewerken voor de instellingen zelf en deze onderling te delen. Dit wordt onder andere 
gerealiseerd met het project “Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs”. Met het afsluitende symposium op 22 mei 
in Amsterdam wordt alweer de tweede fase van het project afgesloten. In deze nieuwsbrief geven de voorzitters 
van de Vereniging Hogescholen en de VSNU hun visie op aandacht voor integrale veiligheid in het hoger onder-
wijs. 

Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen: “We moeten het open karakter van onderwijsinstel-
lingen koesteren en dus accepteren dat het een keer mis kan gaan”

“Laat ik mijn bijdrage beginnen met een vaststelling: de 
aandacht voor veiligheidsvraagstukken wordt vaak ge-
prikkeld door incidenten. Die incidenten liggen soms op 
totaal verschillende terreinen: van de werving van strijders 
voor de Jihad tot de brandveiligheid van een gebouw. Van 
de bescherming van tentamenopgaven en cijfers tot de 
toegang tot gevaarlijke stoffen. Maar onderliggend neem 
ik waar dat er toegenomen aandacht is voor de processen 
en besturingsmodellen rondom alles wat met veiligheid te 
maken heeft. Op alle mogelijke terreinen. Een trend die 
ik als zeer belangrijk beschouw om het open karakter van 
ons hoger onderwijs nu en voor de toekomst zeker te stel-
len. De winst van een project als Integrale Veiligheid Hoger 
Onderwijs is dat we inzien dat we alle incidenten wel apart 
zouden kunnen beschouwen en er een manier van mee 
omgaan voor definiëren, maar dat daaronder principes 
liggen die voor alle incidenten van toepassing zijn. Kennis 
van die principes en het vermogen die in concrete situaties 
toe te passen levert een geweldige bijdrage aan het ver- 
beteren van de veiligheid op onze instellingen.
   

Tegelijkertijd is er een risico verbonden aan alle aandacht voor veiligheidsvraagstukken. Dat kwam enkele 
weken geleden goed naar voren tijdens een sessie van enkele hogeschoolbestuurders naar aanleiding van 
recente gebeurtenissen. Soms halen die de pers, soms komen ze niet verder dan ‘het schoolplein’. Algemeen 
wordt het beeld gedeeld dat het aantal studenten dat met serieuze problemen te maken heeft toeneemt. De 
aard van die problemen kan variëren van schuldproblematiek tot gedragsstoornissen. Het leidt ertoe dat er ook 
steeds meer risico bestaat dat studenten en medewerkers te maken krijgen met ongewenste gedragingen, 
waaronder geweldsincidenten. Zou het plaatsen van detectiepoortjes dan een oplossing zijn? De algemene 
opvatting was dat dit waarschijnlijk averechts zou werken. Het zou eerder het gevoel van onveiligheid vergroten 
dan verkleinen. Het open karakter van onze instellingen is een kenmerk dat we moeten koesteren. Maar dat 
vraagt dan wel om een uitgebalanceerd pakket van maatregelen die risico’s zoveel als mogelijk beperken. En 
de acceptatie dat het soms toch ergens een keer mis kan gaan. Geen gemakkelijke boodschap, maar wel een 
volwassen benadering van de problematiek.
   
Wil ik nu zeggen dat het project Integrale Veiligheid zich voortaan in stilte moet voltrekken? Nee, geenszins. De 
waarde van het project is gelegen in het delen van de principes (met name governance) die aan het omgaan 
met risico’s en incidenten ten grondslag liggen. Het is gelegen in het delen van ervaringen, het van elkaar leren. 
Dat hoeft niet ‘buiten het oog van de camera’ te gebeuren. Laat zien wat er allemaal speelt, wat de instellingen 
nu al allemaal doen om het open karakter te borgen, en benadruk daarmee de waarden van ons hoger 
onderwijs. Dat levert de beste bijdrage aan een veilig hoger onderwijs.”
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Karl Dittrich, voorzitter VSNU: “Integraal werken moet dienend zijn en geen doel op zich”

“Universiteiten zijn “multiversities”, met veel verschillende 
taken, doelen en belangen. Binnen die context is het voor 
bestuurders, waarmee ik ook zeker opleidingsdirecteuren, 
onderzoeksleiders en decanen bedoel, van belang om 
zich bewust te zijn van de veiligheidsrisico’s. Om echt in 
control te zijn, is het belangrijk dat die risico’s niet elk op 
zich worden benaderd. Het sterke daarvan is dat binnen 
de context de risico’s goed kunnen worden ingeschat en 
dat er overwogen besluiten kunnen worden genomen. Een 
integrale aanpak vergroot het inzicht en versterkt het be-
sluitvormingsproces. Ik zie ook als voordeel dat veiligheids-
onderwerpen die elkaar raken meer in gezamenlijkheid 
worden aangepakt. We moeten stimuleren dat protocollen, 
procedures en richtlijnen op elkaar worden afgestemd of 
zelfs worden geïntegreerd. Integraal werken is handig en 
biedt veel voordelen, maar vergt altijd inspanning en over-
leg. Terwijl het soms verstandiger, sneller en/of handiger 
is, om de zaken gewoon te regelen. Integraal werken moet 
dienend zijn en niet een doel op zich.
  

HO-bestuurders werken binnen het publieke domein en liggen onder een maatschappelijk vergrootglas. Binnen 
HO-instellingen worden veel taken uitgevoerd door veel mensen en dat brengt vraagstukken van beheersbaar-
heid met zich mee. De rol van bestuurders is om veiligheidsrisico’s in beeld te hebben, beheersbaar te maken 
en om de organisatie daarvan bewust te maken. Uiteraard steunt onze vereniging VSNU bij het elkaar helpen 
om de veiligheidsrisico’s goed in beeld te hebben en goede oplossingen, strategieën en aanpakken met elkaar 
te delen. Samenwerken biedt voordelen. Binnen universiteiten is aandacht voor veranderingen en de effecten 
op afzonderlijke (veiligheids-)aspecten. Wettelijk is het toezicht in en op universiteiten goed geregeld. De be-
voegdheid ligt bij het College van Bestuur en het toezicht is belegd bij enerzijds de Raad van Toezicht en ander-
zijds bij de medezeggenschap. Ook in de organisatie werken verantwoordelijkheidsstructuren en medezeggen-
schap goed. Daarnaast zijn er nog tal van andere toezichthouders buiten de universiteiten zoals de Inspectie 
van het Onderwijs, ARBO diensten, brandweer, milieu-inspecties, etc. Verantwoording leggen de universiteiten 
af aan de maatschappij. Dat doen zij officieel via hun jaarverslagen en intern aan de Raad van Toezicht en aan 
de medezeggenschap. Daarnaast gebruiken de universiteiten verschillende media om ‘het publiek’ te infor-
meren.
   
Integrale veiligheid is belangrijk en wordt door de universiteiten onderschreven. Het is echter een illusie te den-
ken dat daarmee automatisch alle risico’s beheersbaar zijn, zeker in een veelvormige en complexe organisatie 
als een universiteit. Veiligheid is een inschatting van een risico en het beheersen van de randvoorwaarden. 
Universiteiten beschikken over heel veel gegevens, van personeel, studenten en over een heel groot terrein van 
onderzoek. Er zal altijd interesse zijn voor dit soort gegevens. De netwerken van universiteiten zijn beveiligd en 
daarnaast zijn programma’s en bestanden zelf ook beveiligd. De strijd met hackers of cyberaanvallen is voorlo-
pig niet geslecht.”

Ron Massink, voorzitter project: “ Integrale veiligheid heeft te maken met het verantwoord nemen van 
risico’s “

Duidelijk is dat ‘veiligheid’ een belangrijk onderwerp is voor de bestuurlijke agenda. Naast de verantwoording 
die moet worden afgelegd aan formele instanties is er ook de maatschappelijke verantwoordelijkheid. De 
uitdaging is in dit proces je niet te laten verleiden door emotioneel geladen details (een bekend psychologisch 
effect van veiligheidsdenken) maar vooral de brede strategische visie te bewaren. Want na een incident is de 
reactieve emergency response component niet meer nodig maar wel het proactief toepassen van het geleerde. 
Risico denken is doeltreffend bij een emotioneel onderwerp als veiligheid, want niet iedere bedreiging is even 
erg. Sommige bedreigingen komen zelden voor of leiden tot marginale schade. Acceptatie en risicobereidheid 
zijn consequenties van het professioneel omgaan met veiligheid. Durf uit te leggen wat je wel en niet kunt doen 
ofwel kennis en kunde als steekhoudend argument tussen emotie en efficiëntie. Integrale veiligheid heeft te 
maken met het verantwoord nemen van risico’s en dit faciliteert bestuurders vanuit de ondersteuning, om het 
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primaire proces (onderwijs en onderzoek) zowel vanuit een ondernemerspositie als vanuit goed huisvader/moe-
derschap te benaderen.

Het project Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs biedt een platform voor bestuurder en professionals om erva-
ringen en good-practices te delen. Hiermee hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden te worden. Het werken aan 
Integrale veiligheid wordt gefaciliteerd met in de praktijk geteste instrumenten. Hierdoor bent u in staat om actief 
en efficiënt te werken aan de veiligheid van de instelling. Op 22 mei sluiten we het project af met een symposi-
um. Dit symposium verbreedt uw kennis en toont instrumenten waarmee uw (imago)schade kan worden be-
perkt. Aan de toolkit uit fase één van dit project zijn nieuwe instrumenten toegevoegd. Voor governance, infor-
matieveiligheid, integriteit, bescherming persoonsgegevens, cybercrime, spionage en internationalisering zijn 
richtlijnen en good-practices ontworpen, vaak in nauwe samenwerking met experts. 

Inschrijven kan via de website www.integraalveilig-ho.nl, waar u tevens al diverse instrumenten kunt vinden of 
rechtstreeks via deze link. Ik nodig u dan ook namens alle leden van projectgroep uit voor het symposium op 22 
mei in de Lutherse Kerk in Amsterdam en hoop u daar te mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Ron Massink
Voorzitter

www.integraalveilig-ho.nl
https://hoezo.congrezzo.nl/iv2/deelnemer
https://hoezo.congrezzo.nl/iv2/deelnemer

