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Fontys wil een onderzoekende organisatie 

zijn. Dat betekent: we vragen studenten 

om op een onderzoekende manier te 

studeren en kennis te vergaren en doen dat 

zelf ook. Lectoren, docenten en studenten 

onder zoeken samen met partners uit het 

werkveld hoe ze de beroepspraktijk kunnen 

innoveren. In de strategie schrijven we: 

‘Door vanuit verschillende disciplines - 
zowel binnen als buiten Fontys - samen 
te werken, samen te leren en samen te 
onderzoeken, leveren we met de opgedane 
kennis een bijdrage aan het oplossen van 
complexe maatschappelijke vraagstukken.’

De nadruk binnen de meeste instituten 
ligt echter nog op onderwijs; onderzoek is 
zowel in beleving als in omvang te vaak 
secundair. Om onze transitie van onder-
wijsinstelling naar partner in kennisontwik-
keling verder vorm te geven, ontwikkelen 
we kenniscentra en centres of expertise, 
waarbinnen cross-sectoraal , multidiscipli-
nair onderzoek plaatsvindt, gericht op een 
zestal maatschappelijke kennisthema’s. 
Om onze strategische doelen te bereiken  
is er in 2021 een Verbeterprogramma  
Onderzoek in het leven geroepen.  

Dat programma, met als doel om meer 
focus en massa voor het Fontys-onderzoek 
te realiseren, liep in september 2022 af.

Omdat bij de afronding van het programma 
echter bleek dat nog niet alle resultaten  
afdoende zijn geborgd, dat enkele  
producten incompleet zijn (prototypes 
die nog getest moeten worden) en dat er 
extra onder steuning van de onderzoeks-
organisatie in de lijn nodig is, heeft het 
college van bestuur op 4 oktober 2022 
besloten het programma te verlengen  
tot 1 september 2023. 

In het extra jaar zal de aandacht komen te 
liggen op de volgende zeven thema’s: 
1.  learning community rondom  

ontwikkelmodel coe’s 
2.  ondersteuning onderzoeksorganisatie 

via multidisciplinair team 
3. rapportagelijnen onderzoek
4. indicatoren onderzoek
5.  operationaliseren kwaliteitssysteem  

op systeemniveau 
6. financiën
7. evaluatie opbrengsten VPO 

Meer weten over de ambities van Fontys
op het gebied van onderzoek: >>kijk hier
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SUGGESTIES

Heb je tips/suggesties om deze update te 
verbeteren? Graag! 

Mail dan naar: Sander Peters, adviseur 
strategische communicatie.  
(sander.peters@fontys.nl)

https://connect.fontys.nl/fontysbreed/opo/beleid/VPO/Paginas/VPO-Algemeen.aspx
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BINDEND STUDIEADVIES VANAF 
STUDIEJAAR 2024-2025 AFGESCHAFT 

Een belangrijk thema in Fontys for society 
is de (door)ontwikkeling van een aanbod 
voor professionals op het vlak van een le-
ven lang ontwikkelen (LLO). Het algemene 
gevoel is dat de urgentie binnen Fontys niet 
overal in gelijke mate wordt gevoeld, en dat 
er kansen worden gemist: kansen om de 
partners en professionals in het werkveld 
te ‘bedienen’, maar ook kansen om Fontys 
bij professionals en overheden op de kaart 
te zetten als aanbieder van LLO-opleidin-
gen. In de strategie schrijven we: 

‘We zeggen dat iedereen die bij Fontys zijn 
talent wil ontwikkelen, welkom is bij Fontys. 

Maar in de praktijk bieden we nog steeds 
vooral bacheloropleidingen aan. (…) Dat gaat 
nu veranderen. We creëren een aanbod dat 
aansluit bij de talenten en wensen van een 
bredere groep studerenden dan ons huidige 
portfolio. En dus zetten we versterkt in op 
de ontwikkeling van (…) maatwerkaanbod 
voor professionals.’

Voortvloeiend uit het advies van de taskfor-
ce LLO is Ronald Philipsen per 1 september 
als programmadirecteur aangesteld; vanaf 
oktober is ook een programmamanager in 
dienst getreden. Samen met een compact 
programmateam gaan zij ervoor zorgen 

dat de urgentie en daadkracht op dit 
gebied vergroot worden. De looptijd van 
het programma is van 1 november 2022 
tot 1 november 2024, in totaal dus twee 
jaar. Het college van bestuur heeft op 1 
november besloten een budget van 50.000 
euro toe te kennen voor de eerste drie 
maanden van het programma, de initiatie-
fase. In deze maanden wordt de opdracht 
verder uitgewerkt en moet het definitieve 
programmaplan gereed worden gemaakt. 
Volgens de planning zal het college van 
bestuur in maart 2023 over dit plan een 
besluit nemen. 

EERSTE STAP VAN PROGRAMMA 
LEVEN LANG ONTWIKKELEN

Fontys heeft stevige ambities op het vlak 

van toegankelijkheid en inclusie. In de  

strategie schrijven we: 

‘Om de belofte dat we ieders talent welkom 
heten en ontplooien waar te maken, is er 
nog een belangrijke stap te zetten. Het ge-
tuigt immers niet van een warm welkom als 
mensen bij hun inschrijving of tijdens hun 
studie bij Fontys belemmeringen ervaren. 
Dat kunnen belemmeringen zijn op adminis-
tratief vlak, maar ook op het vlak van studie-
begeleiding, of – heel ingrijpend – vooroor-
delen over hun ‘identiteit’ (afkomst, geslacht, 
seksuele geaardheid, fysieke of mentale 
beperkingen of sociaaleconomische/cultu-
rele achtergrond). De komende jaren gaan 
we daarom als inclusieve organisatie actief 
dit soort belemmeringen wegnemen.’

De ambities op het vlak van toegankelijk-
heid & inclusie staan echter op gespan-
nen voet met een instrument dat veel 
opleidingen binnen Fontys (net als vrijwel 
alle andere hogescholen en universitei-
ten overigens) de voorbije jaren hebben 
ingezet: het bindend studieadvies (bsa). 
Bovendien blijkt uit eigen onderzoek van 
Fontys dat het bsa ook niet bijdraagt aan 
de flexibilisering van ons onderwijs en aan 
studiesucces – ook twee belangrijke pijlers 
uit Fontys for society. 
Reden voor het college van bestuur om te 
besluiten het bindend studieadvies binnen 
Fontys af te schaffen. Daarbij is het college 

uiteraard niet over één nacht ijs gegaan: alle 
directeuren van Fontys zijn gevraagd naar 
hun standpunt over deze kwestie. Hetzelfde 
geldt voor de decentrale medezeggenschap 
en opleidingscommissies.  
De opbrengst van deze consultatieronde is in 
de vergadering van 22 november besproken, 
waarna het college van bestuur heeft beslo-
ten het bindend studieadvies af te schaffen, 
niet met ingang van 2023-2024 maar per 
studiejaar 2024-2025 (om de  
instituten en opleidingen genoeg tijd te geven 
voor deze verandering). Voorwaarde is nog 
wel dat de centrale medezeggenschapsraad 
hiermee instemt op 8 december. 

Meer weten over het bindend  
studieadvies? 
>>Kijk hier. Ook >>Bron schreef  
over het afschaffen van het bsa. 

De ambities die we in Fontys for society 

ontvouwen, zijn stevig. Ze vragen nogal wat 

van onze organisatie én van onze mede-

werkers. We willen mede daarom ook dat 

onze mensen persoonlijk leiderschap  

vertonen. Oftewel: een continue alertheid 

om zich te blijven ontwikkelen en de  

werkwijze en processen te blijven  

innoveren. In de strategie schrijven we: 

‘Onze medewerkers nemen de verantwoor-
delijkheid op zich voor hun eigen presteren 
(en dat van hun team), voor hun eigen werk-
plezier én – uiteindelijk – voor hun eigen 
loopbaan. (…) Ze streven er continu naar 
om zichzelf, hun collega’s én het proces te 
blijven ontwikkelen en innoveren.’

Een van de processen die beter kunnen 
én beter moeten, is informatieveiligheid. 
De dreiging van cybercrime wordt steeds 
groter. Incidenten als datalekken en een 
hack van het netwerk van Fontys kunnen 

niet alleen leiden tot ernstige verstoring 
van het primaire proces, maar ook tot forse 
financiële en imago-schade. Om ervoor te 
zorgen dat Fontys hier beter tegen ge-
wapend is, heeft het college van bestuur 
op 18 oktober 2022 besloten dat er een 
Fontysbreed project informatieveiligheid 
en gedrag gestart wordt. Het project, een 
samenwerkingsverband tussen de diensten 
IT en P&O, gaat lopen tot 31 augustus 
2023. Het moet er uiteindelijk toe leiden dat 

Fontys-medewerkers meer kennis hebben 
van informatieveiligheid, zich meer bewust 
zijn van de risico’s, en hun houding en ge-
drag daarop aanpassen. Hierdoor wordt de 
digitale Fontys-omgeving veiliger en loopt 
Fontys minder risico op een incident. 

Meer weten over informatieveiligheid bij 
Fontys? >>Kijk hier.

GROOTSCHALIG PROJECT 
INFORMATIEVEILIGHEID VAN START 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-is-het-bindend-studieadvies-bsa-in-het-hoger-onderwijs-ho
https://bron.fontys.nl/eerste-fontysopleiding-schaft-bindend-studieadvies-af/
https://connect.fontys.nl/diensten/CvB/Documents/Fontys%20Informatiebeveiligingsbeleid.pdf#search=informatieveiligheid

