Conferentie Safe & Open Hoger Onderwijs – 6 juni – Academiegebouw
Universiteit Utrecht
Beste collega,
In juni 2016, tijdens de grote internationale conferentie ‘Safe & Open’ hebben we als
sector een fundament gelegd onder onze samenwerking op integraal veiligheidsgebied.
Met de Rotterdamverklaring hebben veel instellingen uitgesproken dat ze in hun zorg
voor een veilige leer- en werkomgeving in hogescholen en universiteiten het behoud van
de kernwaarden van openheid en toegankelijkheid voorop stellen om onze onderwijs- en
onderzoeksmissie waar te kunnen maken. Het was daarmee een roep om integraal
veiligheidsbeleid op deze instellingen, waarbij risico’s en kansen bewust gewogen
worden om de incident-regelreflex te mijden.
Sindsdien hebben we via het Programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO)
hard gewerkt aan praktische instrumenten en kennisdeling op integraal
veiligheidsgebied. Nu, twee programmajaren later, ligt de vraag voor hoe nu verder?
Op basis van vele gesprekken met bestuurders van universiteiten en hogescholen
hebben we een praktische visie op de toekomst van integrale veiligheid in het hoger
onderwijs ontwikkeld. En is de wetenschappelijke Raad van Advies van het programma
IV-HO gevraagd ons te adviseren. Eén van de belangrijkste aanbevelingen gaat over het
groeiend besef dat onze docenten en wetenschappers meer steun verdienen wanneer zij
op de persoon aangevallen worden vanwege hun bijdrage aan het maatschappelijk
debat, terwijl dat juist in alle openheid gevoerd moet worden om polarisatie in onze
samenleving het hoofd te bieden.
Graag nodigen wij u uit om in aanwezigheid van minister van Engelshoven (OCW), de
voorzitters van de VH en VSNU en veel betrokken collega-bestuurders het vraagstuk van
veiligheid en openheid te bespreken en onze intensievere samenwerking te bekrachtigen
tijdens deze conferentie die in samenwerking met de Universiteit Utrecht is
georganiseerd. Het motto hierbij is meer dan ooit actueel: Safe & Open!
Inschrijven is mogelijk via deze link
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