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Thema – sessies – 2019 
 

Behoefte aan een ‘ConsumentenPlatform’ voor het bekostigde hbo? 
 

Memo 4 – 30 april 2019 
 

 

 

• Er zijn veel organisaties die bij het hbo zijn betrokken… 

• En waarvan de leden een eigen mening hebben over hoe het hbo is ingericht… 

• En hoe alles functioneert… 

• Hoe ventileren ze die mening vervolgens en weten ze wat ‘anderen’ ervan vinden… 

• Is het dan handig om een plek te hebben voor het uitwisselen van standpunten, te zoeken naar 
overeenkomsten (en redenen waarom die er mogelijk niet voldoende zijn) en te bezien hoe 
een bundeling van voorstellen handig kan zijn. 

 

 

Inleiding 
In dit memo zetten we alle zaken die in de vorige memo’s aan de orde zijn gesteld, op een rijtje. 
Iedereen die dit idee een warm hart toedraagt, kan reageren. Stuur uw mening naar info@leido.nl 
en dan wordt over enige tijd alles in een klein rapportje opgetekend – en verspreid. 
 
Platform en overleggen 
Een platform kan – twee keer per jaar zou leuk zijn – een selectie maken uit onderwerpen die op 
een duidelijk inhoudelijke wijze raken aan hetgeen een uitwerking heeft op ‘hbo-consumenten’. De 
conclusies, aanbevelingen en creatieve gedachten die ontspruiten uit een dergelijk overleg kunnen 
in een nieuwsbrief worden opgenomen, om breed te verspreiden. 
Dus gewoon een denktank, een brainstormgroep, een out-of-the-box-club… op vrijwillige basis 
bijeenkomend ergens in het midden des lands. Maar dan wel met het oog op het hbo en vanuit de 
invalshoek van de ‘gebruiker’. En af en toe een conferentie organiserend… 
Het zal een groeiproces worden, het opzetten van het ‘consumenten-platform’. Dat is zeker. Maar 
misschien dat over een aantal jaren blijkt dat het toch even nodig was om die stap te zetten. 
 

Thema’s en organisaties 
Hier de lijst als het gaat om mogelijke thema’s: 

• Studievoorlichting / PR 

• Toelatingseisen en aanvullende zaken 

• Rechten als duale studenten 

• Deeltijdse opleidingen en werkplekken 

• Medezeggenschap 

• Alumnibeleid 

• Beroepenveldadviesraden 

• Flexibilisering en experimenten 

• Doorstroommogelijkheden (op alle niveaus) 

• Betrokkenheid bij systemen voor de kwaliteitszorg. 
 
Ook voor mogelijke organisaties: 

• Werkgeversorganisaties  

• Branches 

• Werknemersorganisaties 

• Vakbonden onderwijs 
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• Vakverenigingen hbo 

• Studentenorganisaties hoger onderwijs 

• Studentenorganisaties vo en mbo 

• Ouderverenigingen 

• Landelijke Kamer van Verenigingen 

• Decanenverenigingen (vo/mbo) 

• Beroepsorganisaties en -verenigingen 

• Beroepsregister-organisaties. 
 

Thema’s op korte termijn 
Het kan interessant zijn om te bezien welke zaken op dit moment spelen en zich lenen voor een 
bespreking in een platform.  
Het meest interessante aangrijpingspunt is de notitie die is verschenen met het oog op het komen 
tot een nieuwe strategische agenda voor het hoger onderwijs. Zie in de middelste kolom bij: 
http://www.leidoacademy.nl/documenten-nieuwsbrieven/  
Maar er zijn uiteraard meer zaken die onder de loep zijn te nemen, zoals de toegankelijkheid van 
het hbo. 
 
Opstarten 
Er zal kleinschalig moeten worden begonnen. Er wordt gedacht aan de volgende aanpak – maar 
uiteraard zijn alle andere suggesties en voorstellen van harte welkom: 

• Er wordt in juni een kleine werkgroep in het leven geroepen, om een concreet plan van aanpak 
te gaan uitwerken, voor de korte termijn. Daarbij wordt nadrukkelijk bekeken of het zin heeft, 
om door te gaan. 

• Tevens wordt bezien welke platforms er al zijn, betrokken bij het hbo, en die kunnen worden 
benaderd voor een partnerschap – op basis van raakvlakken qua thema’s. 

• Er wordt een eerste bijeenkomst belegd in november/december 2019, met een oproep aan de 
organisaties die hierboven zijn genoemd, om iemand af te vaardigen. Doel is te bezien hoe het 
platform – als het door alle betrokkenen levensvatbaar wordt beschouwd - het beste kan 
ingericht, in samenhang met andere platforms. Ook zal worden besproken wie het platform het 
beste kunnen beheren (bestuur). 

• Als er een goede reden is om verder te gaan, zal door het ingestelde bestuur een plan van 
aanpak opstellen voor de langere termijn. Er zal met vertegenwoordigers van de belangrijkste 
partners (dus andere organisaties die ook bij het hbo zijn betrokken) worden afgestemd, om 
overlap in de activiteiten te voorkomen. 

• Dit plan zal breed worden gecommuniceerd, zodat in april 2020 een eerste conferentie kan 
worden belegd. De Strategische Agenda voor het HO is dan bekend (in januari 2020) en kan 
mede als leidraad dienen. 
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