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Stuurgroep Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs geïnstalleerd

Maandag 30 maart werd door Hans Schutte, Directeur-Generaal 
Hoger onderwijs, Beroepsonderwijs, Wetenschapsbeleid  & 
Emancipatie, in de Haagse Hoftoren de Stuurgroep Integrale 
Veiligheid Hoger Onderwijs Fase III  geïnstalleerd. 

Universiteiten en hogescholen hebben in toenemende mate te 
maken met veiligheidsvraagstukken, zowel digitaal als fysiek, 
lokaal en internationaal. 

Deze veiligheidsvraagstukken komen in al hun complexiteit op de 
bestuurstafel samen. 

Daarmee ligt de vraag voor of het hoger onderwijs (zowel 
individuele instellingen als in z’n geheel) goed is ingebed in de 
Nederlandse veiligheidsinfrastructuur, op lokaal niveau in de 
veiligheidsdriehoek gemeente-onderwijs-politie als op rijksniveau 
zoals in de samenwerking met de ministeries van OCW, 
Veiligheid en Justitie en diensten als de NCTV-AIVD-NCSC.

Veiligheid op de agenda in het hoger onderwijs!

Het programma Integraal Veilig Hoger Onderwijs heeft tot doel hogescholen en universiteiten te ondersteunen in 
het (blijven) bieden van een veilige en integere werk- en leeromgeving voor studenten en medewerkers. 

Het programma is opgezet vanuit de gedachte van een netwerkorganisatie en wordt aangestuurd door een 
stuurgroep. 

In 2015 en 2016 gaat de stuurgroep samen met universiteiten, hogescholen, diensten en ketenpartners zoals 
SURF aan de slag met het realiseren van de doelen van het programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs.

Hans Schutte installeert de Stuurgroep Integrale Veiligheid  

Ron Bormans: prioriteiten stellen en focus aanbrengen: nieuwe dreigingen eerst in beeld. 

De stuurgroep bestaat uit: 

Ron Bormans, voorzitter 
(vz CvB Hogeschool Rotterdam);
Leendert Klaassen, lid 
(vz CvB Stenden Hogeschool);
Pauline van der Meer Mohr, lid 
(vz CvB Erasmus Universiteit Rotterdam)
Elmer Sterken, lid 
(rector magnificus RUG, vz rectorencollege VSNU)
Ron Minnée, lid 
(OCW, Directeur HO&S)
Ron Massink, lid 
(TU Delft, vz Fase I&II)
Carla van Cauwenberghe, secretaris
(programmamanager Integraal Veilig Hoger 
Onderwijs (OCW, BOA/VIC).

In Fase III bouwt de Stuurgroep voort op wat er vanuit Fase I en Fase II voor, met en door instellingen beschikbaar is 
gekomen. Dit is te vinden op de portal www.integraalveilig-ho.nl. 

http://www.integraalveilig-ho.nl
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 Tijdens de installatie benadrukte Hans Schutte dat hij de 
Stuurgroep ziet als de gesprekspartner van OCW 
waarmee we aan één veiligheidstafel voor het hoger 
onderwijs (en onderzoek) vanuit integrale benadering 
veiligheidsvraagstukken bespreken om departementaal 
zaken uit te lijnen, te regelen en afspraken te maken hoe 
we zowel individuele instellingen afzonderlijk als op 
sectorniveau van een soms kwetsbare naar een weerbare 
positie  brengen. 

De Stuurgroep neemt niet de eigen verantwoordelijkheid 
van afzonderlijke instellingen en bestuurders over,
maar neemt het initiatief om collectief te werken aan een 
veilig hoger onderwijs. We moeten allen aan de bak. 
En samen  sta je nu eenmaal sterker.

..."We moeten allen aan de bak."

..."Samen sta je nu eenmaal sterker!" 

Symposium: 21 juni 2016 Rotterdam: 
Save the date!

Een kernteam, bestaande uit Paul Goossens van Hogeschool Rotterdam en 
Anita Polderdijk-Reintjes van HS Windesheim/SURFibo, Jan Renshof, Carla 
van Cauwenberghe en Bastiaan van Vliet van de Directie BOA/VIC 
ondersteunt de stuurgroep. Meer informatie: info@integraalveilig-ho.nl 

De volgende themawerkgroepen zijn actief in Fase III:
• Zorgwekkend gedrag & omgaan met radicalisering:
handreikingen, bewustwording en toerusting hoe 
hiermee om te gaan, organiseren van de interne en 
externe procesgang, opstellen en aanpassen van 
maatregelen en protocollen, trainingen en betrekken 
van ketenpartners en lokale netwerken.
• Privacy in het hoger onderwijs: een goed begin is
het halve werk; in samenspraak met SURF is 
juridische situatie nu en straks in kaart gebracht, hoe 
pak je dit aan?
• Dreigingsbeelden en tools voor
kwetsbaarhedeninventarisatie op het terrein van 
integriteit, privacy, cyberdreiging, kennisveiligheid en 
digitale spionage: via nulmeting van beleving en 
kwetsbaarhedeninventarisatie kernbelangen in kaart 
brengen, versnellingskamersessies met app IRMA;
• Fysieke beveiliging en continuïteitsmanagement
(crisisbeheersing); 
• Integrale veiligheidsinfrastructuur, Management- 
systeem Integraal Veilig Hoger Onderwijs.
• Netwerk kleine hogescholen;
• Netwerk integrale veiligheidsmanagers;
• Netwerk contactpersonen hogescholen/universiteiten.

U kunt actief participeren in Fase III door uw belangstelling 
kenbaar te maken bij het kernteam. Op aanvraag verlenen wij 
assistentie bij bijeenkomsten, workshops, trainingen advies.




