
De conferentie wordt 
georganiseerd door het  

Platform Integrale Veiligheid 
Hoger Onderwijs i.s.m. de 

VH, VSNU en de Technische 
Universiteit Delft.

12.00 uur  

12.30 uur 

Schets van het krachtenveld (toenemende casuïstiek, huiselijk geweld, suïcide  
en polarisatie)
Beschrijving van verantwoordelijkheden en verwachtingen van overheden  
(relatie met arbo, zorgplicht, preventie, polarisatie, politiek; motie Bruins),  
beleid Rijksoverheid, behoeften instellingen en ketenpartners n.a.v. onderzoek, privacy etc.) 
Spreker: Paul Goossens (Manager Integrale Veiligheid Hogeschool Rotterdam & projectleider 
Zorgwekkend Gedrag & Radicalisering in het Platform IV-HO)

Presentatie resultaten onderzoeken in opdracht van IV-HO: 
‘Het topje van de ijsberg’ - onderzoek naar de aanpak van zorgwekkend gedrag  
van ho-instellingen 
Spreker: Niek van Ansem (Masterthesis Bestuurskunde, Radboud Universiteit)
Onderzoek naar ketensamenwerking rond zorgwekkend gedrag in het hoger onderwijs  
Spreker: Carel Kijne (onderzoeker Crisislab)

Plenaire discussie - dagvoorzitter Bram Douwes

PAUZE

14.30 uur Workshops
Workshop 1: Polarisatie
Toelichting op het ‘Drieluik Polarisatie’ (opdracht van IV-HO). Invloeden van buitenaf worden 
steeds harder gevoeld in het hoger onderwijs. Hoe reageer je adequaat op wij-zij denken? Aan 
de hand van praktijkvoorbeelden krijg je inzicht in het Denkkader Polarisatie en hoe je dit toe 
kunt passen in de eigen onderwijssetting. Voorbereiding: bekijk hier alvast de drie animaties. 
Spreker: Ingeberte Uitslag (trainer Inside Polarisation)
Workshop 2: Knelpunten privacy
Ervaringen uit de praktijk. Ingewikkelde casuïstiek versus privacy. Overwegingen en samen-
werkingsverbanden: waar liggen de uitdagingen?
Spreker: Kees-Jan van Klaveren (Functionaris gegevensbescherming, Hogeschool Rotterdam)
Workshop 3: Ideaalbeeld samenwerking
Wat is het ideaalbeeld in de samenwerking tussen onderwijs, zorg- en veiligheidsdomein? 
In- en externe samenwerking, warme overdracht, gedeelde dossiers, eenduidige vastlegging, 
onderliggende eisen etc. Kortom, waaraan bestaat behoefte?  
Spreker: Paul Goossens (Manager Integrale Veiligheid, Hogeschool Rotterdam)

16.30 uur  

Rondetafelconferentie

Zorgwekkend gedrag en  
radicalisering - hoger onderwijs
Donderdag 28 november 2019
12.30 - 16.30 uur, Technische Universiteit Delft

Op 28 november 2019 organiseert het platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs  
(IV-HO) de rondetafelconferentie Zorgwekkend Gedrag & Radicalisering. 

Het hoger onderwijs wordt in toenemende mate geconfronteerd met het krachtenveld  
rondom zorgwekkend gedrag. Arbo, zorgplicht, suïcidepreventie, radicalisering/extremisme,  
polarisatie, huiselijk geweld. Hoger onderwijsinstellingen kunnen bij deze thema’s samen met 
allerlei partners een belangrijke preventieve rol spelen. Een krachtige samenwerking tussen  
onderwijs en (keten)partners vraagt erom dat men elkaar en elkaars rol kent. Alleen zo kan  
inhoud gegeven worden aan professioneel samenwerken. Dat is waar het om draait deze dag. 

VOOR WIE
Bent u als professional betrokken bij sociale veiligheid in het hoger onderwijs? Bijv. als decaan, 
zorgcoördinator, studieloopbaancoach, privacy-officer, vertrouwenspersoon, veiligheidsadviseur, 
bestuurder, jurist of beleidsmedewerker of werkt u met hen samen vanuit het zorg- en of veilig-
heidsdomein? Wilt u weten wat er speelt op andere instellingen en hoe ze dat aanpakken of wilt  
u ervaringen delen? 

Datum, tijd en plaats: 28 november vanaf 12.30 - 16.30 uur op de TU Delft (De 
Bouwcampus. Zaal: Promenade). Inloop met broodjeslunch en afsluitende netwerkborrel

Programma 
Inloop met broodjeslunch

Openingswoord door Nicoly Vermeulen (Vice President Operations College van Bestuur TU Delft en 
lid stuurgroep Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) 

Toelichting op het programma - dagvoorzitter Bram Douwes

Keynote 
Programmalijn zorgwekkend gedrag IV-HO: Aanpak agressie, suïcide en radicalisering  
in het ho: Waar staan we?

Plenaire terugkoppeling 
Wrap up workshops en ambities voor vervolg - dagvoorzitter Bram Douwes

Afsluiting 

Netwerkborrel
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