
- Goedenavond (voorstellen), namens College van Bestuur Inholland.  
 
- Inholland heeft gemerkt dat er vragen leven over onze betrokkenheid bij de plannen voor 
University College Haarlem van stichting Panopticon. Wij kregen recent ook vragen van u 
als raad. Daarom zijn we hier.  
 
- Inholland is, net als de Universiteit van Amsterdam, al geruime tijd in gesprek met 
stichting Panopticon over University College Haarlem.  
 
- Inholland staat zeer positief tegenover de komst van University College Haarlem in de 
voormalige koepelgevangenis van Haarlem en is voornemens hieraan mee te werken. Ons  
College van Bestuur heeft hiertoe op 11 maart jl. een letter of intent ondertekend.  
 
- University College Haarlem is een zelfstandige, nieuw op te richten onderwijsinstelling, 
met een eigen identiteit, een eigen curriculum en een eigen bestuur. Inholland is dus niet 
voornemens zélf academisch onderwijs te geven. De medewerking betreft in eerste 
instantie het mede stichten van University College Haarlem, onze bemoeienis zal hierna zeer 
beperkt zijn. Deze werkwijze is ook voor University College Roosevelt in Middelburg 
toegepast, daar met de Universiteit van Utrecht en de Hogeschool Zeeland. Het College 
trekt studenten met een ander profiel en is daarmee aanvullend op de populatie die voor 
Inholland kiest. Financieel zijn beide instellingen volledig onafhankelijk. 
 
- Als hogeschool met Haarlemse roots zijn wij enthousiast over de plannen van stichting 
Pantopticon. Een excellent University College versterkt het onderwijsklimaat in Haarlem en 
dat vinden wij belangrijk. De bijzondere locatie en het Haarlemse karakter van het College – 
kunst en cultuur enerzijds en ondernemerschap anderzijds - maken dat de nieuwe invulling 
van de koepel een toevoeging is die een uitstraling heeft op de hele stad.  
 
- De volgende stap is inhoudelijke samenwerking op de Inholland-thema’s voor de komende 
jaren: duurzaam, gezond en creatief. De gesprekken geven alle vertrouwen dat de 
samenwerking positief zal uitwerken voor Inholland. Bijvoorbeeld bij het Conservatorium, 
maar ook bij belangrijke maatschappelijke vraagstukken op bijvoorbeeld het terrein van 
Welzijn en Zorg in combinatie met technologische innovatie. Iets anders is bijvoorbeeld de 
mogelijke samenwerking op het gebied van onderzoeksvraagstukken – wij vanuit de hogere 
beroepsopleiding, University College vanuit de academische kant. 
 
- Kortom: dit is een unieke kans die het onderwijs in Haarlem verder op de kaart zal zetten. 
Ik heb u graag duidelijk gemaakt waar Inholland staat. Dank voor uw aandacht. 


