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Betreft yerantwoording over de kwaliteitsafspraken 2019 - 2024 

Geacht college van bestuur, 

In februari 2019 informeerde ik u over het proces van planbeoordeling van de 
kwaliteitsafspraken en het proces van besluitvorming over de toekenning van 
kwaliteitsbekostiging in de jaren 2021 tot en ·met 2024 op basis van uw plan. Bij 
mijn brief van februari stuurde ik u tevens het concept van het Besluit 
kwaliteitsbekostiging hoger onderwijs. Deze algemene maatregel van bestuur 
(AMvB) en de ministeriële regeling met betrekking tot de kwaliteitsbekostiging 
zijn inmiddels in werking getreden. 1 

De afgelopen maanden zijn ook de eerste besluiten genomen. Zoals afgesproken 
in ons akkoord over de kwaliteitsafspraken (hierna: akkoord), zijn deze besluiten 
openbaar. Alle besluiten zullen vanaf dit najaar gepubliceerd worden op de 
website van de rijksoverheid. Daarbij zal tevens een link opgenomen worden naar 
de website van de NVAO waar de adviezen van de NVAO en de panelrapporten te 
vinden zijn. 

In deze brief zal ik u nader informeren over wat van hogescholen en 
universiteiten wordt verwacht met betrekking tot de jaarlijkse verantwoording. 

Jaarlijkse verantwoording 
Met de ministeriële regeling is ook de Regeling jaarverslaggeving onderwijs (Rjo) 
gewijzigd. In de Rjo is, conform ons akkoord, een nieuw artikelonderdeel 
ingevoegd, dat instellingen verplicht om in het bestuursverslag over de jaren 
2019 tot en met 2024 een hoofdstuk toe te voegen over de voortgang ten aanzien 
van inhoud en proces van de kwaliteitsafspraken, waarbij de afspraken met de 
medezeggenschap over de besteding van de studievoorschotmiddelen 
terugkomen. 

1 staatsblad 2019, 162; Staatscourant Nr. 20896, 16 april 2019 
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Voor de horizontale dialoog met uw medezeggenschap en andere relevante 
belanghebbenden en voor de verantwoording die wij gezamenlijk verschuldigd 
zijn aan de Tweede Kamer en de samenleving is het van belang dat deze 
verantwoording helder en transparant is. 

De NVAO zal zich bij de beoordeling van de planrealisatie in 2022 ook op uw 
verantwoording in het jaarverslag baseren voor haar oordeel. In 
overeenstemming met de aard van het akkoord, is het aan de instelling zelf om te 
bepalen hoe zij rapporteert. Om in 2022 te kunnen terugkijken en de realisatie 
van uw plan goed te kunnen beoordelen, wil ik u wel vragen om over de jaren 
heen consistent, dus telkens op dezelfde wijze, te rapporteren, zodat ontwikkeling 
zichtbaar is. U verantwoordt zich over de voortgang op de voornemens en de 
relatie met de gekozen doelstellingen en thema's en over eventuele aanpassingen 
hierop. Indien uw plan decentraal is uitgewerkt, verwacht ik ook dat in dit 
hoofdstuk op dezelfde wijze wordt gerapporteerd over de voortgang van deze 
decentrale voornemens. 

Ook verantwoordt u zich over het proces, waaronder. de betrokkenheid van de 
medezeggenschap en de afspraken met de medezeggenschap over de besteding 
van de studievoorschothlidçlelen. Wanneer uw plannen decentraal zijn uitgewerkt, 
blijkt ook hoe de decentrale medezeggenschap is betrokken. 

In het akkoord is de al eerder door de Vereniging Hogescholen, de VSNU en de 
studentenorganisaties gemaakte afspraak opgenomen dat de centrale 
medezeggenschap gelegenheid krijgt zelfstandig te rapporteren over de besteding 
van de studievoorschotmiddelen. Dit gebeurt in een bijlage van het jaarverslag. 
De reflectie van de medezeggenschap is voor de NVAO een belangrijke bron bij de 
beoordeling van de planrealisatie in 2022. De NVAO zal dan naast het beoordelen 
van de voortgang, beoordelen of de medezeggenschap en andere relevante 
belanghebbenden voldoende zijn betrokken gedurende de uitvoering van het plan. 
In de Rjo is daarom een artikelonderdeel ingevoegd waarin is geregeld dat -
separaat aan het bestuursverslag en de jaarrekening - door hèt bevoegd gezag 
over 2021 een reflectie van de medezeggenschap wordt toegevoegd. Die reflectie 
ziet op de realisatie van het plan tot dan toe, de betrokkenheid van 
belanghebbenden, en de facilitering van de medezeggenschap. 

Rol van de accountant 
Ten slotte heb ik signalen ontvangen dat er vragen zijn bij hogescholen en 
universiteiten over de werkzaamheden van de accountant bij de jaarverslagen. 
Daarbij geldt dat de accountant geen beoordelende rol heeft in het vaststellen of 
de voornemens wel of niet gehaald zijn, de accountant geeft geen assurance 
(zekerheid) bij de opgenomen informatie. De accountant moet wel, conform 
standaard 720 'De verantwoordelijkheden van de accountant bij andere 
informatie' van de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA), 
vaststellen of de in de Rjo vastgelegde informatie aanwezig is, of deze niet strijdig 
is met de jaarrekening, en niet strijdig is met de informatie die hij heeft oyer de. 
instelling op grond van zijn controle van de jaarrekening. In het 
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Onderwijsaccountantsprotocol 2019 is een zinsnede opgenomen om deze rol van On:i:e referentie 
7889752 de accountant bij de informatie over de kwaliteitsafspraken in het jaarverslag te 

verhelderen. 

Ik- hoop u voldoende inzicht te hebben gegeven over wat van u wordt verwacht op 
het gebied van de jaarlijkse verantwoording. Als u vragen heeft, kul]t u contact 
opnemen met medewerkers van mijn ministerie via kwaliteitsafspraken-
ho@minocw .nl. 
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