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1. Tranzo-master 
Tegen alle verwachtingen in heeft de Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs 
opnieuw negatief geadviseerd over de macro-doelmatigheid van de beoogde Tranzo 
master. De nieuwe aanvraag was zeer zorgvuldig opgesteld. Ze was ingepast in de 
meerjarenafspraken van de universiteit met het ministerie. Er was een zeer 
uitgebreid arbeidsmarktonderzoek aan de stukken toegevoegd en een notitie waarin 
VWS haar steun aan het initiatief verleende.  
De argumenten waarmee de aanvraag werd afgewezen waren daarbij van een totaal 
andere orde dan bij de eerdere aanvraag. Het arbeidsmarktonderzoek werd gebruikt 
om te beargumenteren dat de markt voldoende bediend werd, aan de hand van een 
totaal afwijkende interpretatie door de CDHO van de gerapporteerde conclusies uit 
het onderzoek. Bovendien bleek dat de HBO-raad principieel bezwaar had gemaakt 
tegen het toegepast-wetenschappelijk karakter van de master. 
Het universiteitsbestuur heeft besloten niet in beroep te gaan tegen de afwijzing als 
zodanig. Wel heeft ze de actie van de HBO-raad aanhangig gemaakt binnen de 
NFU, teneinde zich te verzetten tegen de wijze waarop deze raad haar domein 
afbakent ten opzichte van de universiteiten. 
Verder zijn universiteits- en faculteitsbestuur vastbesloten de master toch door te 
zetten. Dat moet dan gebeuren binnen de eigen beleidsruimte van de universiteit. In 
de praktijk betekent dit dat de opleiding wordt ingebouwd in een bestaande master, 
als gespecialiseerde variant. Van de zes cursusonderdelen in de bestaande master 
worden er dan twee gehandhaafd en vier vervangen door cursussen die voor de 
Tranzo master zijn ontwikkeld. Daarnaast wordt Tranzo verantwoordelijk voor de 
thesisbegeleiding. De bedoeling is dat de master in 2017 van start gaat. 
Alle betrokkenen zien dit als een eerste stap op weg naar een volwaardige Tranzo 
master. De eerste prioriteit is nu het voorbereiden van het programma dat in 2017 
moet starten. Als de master eenmaal draait zal worden bezien hoe ze verder kan 
worden uitgebouwd. 
 
 
2. EHMA-conferentie/derde lustrum Tranzo 
In juni heeft het congres van de European Health Management Association (EHMA) 
in Breda plaatsgevonden in het kader van het vijftienjarig bestaan van Tranzo. De 
SWOOG kan als hoofdsponsor terugkijken op een zeer geslaagd congres. Er was 
een record aantal van 300 deelnemers uit binnen- en buitenland en een inhoudelijk 
programma op hoog niveau. 
In het programma is nauw samengewerkt met de Defensie Gezondheidzorg 
Organisatie. Daardoor konden de congresgangers op maandagavond worden 
ontvangen op het Kasteel van Breda. Daar volgde na inleidingen door de 
commandant personeelszaken van de luchtmacht en de commandant van de 
Defensie Gezondheidzorg Organisatie een geanimeerde en goed verzorgde 
ontvangst met buffet. Op dinsdagavond was er een uitstekend verzorgd diner voor de 
deelnemers in de Grote Kerk van Breda, vooraf werden de aanwezigen welkom 
geheten door de loco-burgemeester van Breda. Op woensdagmiddag werd het 
congres afgesloten met twee plenaire sprekers, Rafael Bengoa (voormalig minister 



van volksgezondheid van Baskenland) en Wouter Bos. De inbreng van de provincie 
Noord Brabant heeft zich uiteindelijk beperkt tot het presenteren van een 
Engelstalige versie van de “Into D’mentia Experience”, die bijzonder goed bezocht 
werd.  
Uit de evaluatie van het congres is duidelijk geworden dat de deelnemers de dagen 
zowel inhoudelijk als qua organisatie en sociale activiteiten voortreffelijk vonden. En 
Tranzo heeft op allerlei manieren doorlopend een grote exposure gehad op het 
congres, niet in de laatste plaats met Inge Bongers als keynote speaker en een goed 
bezocht seminar over de werkwijze van Tranzo, de formule van de academische 
werkplaatsen.  
 
 
3. Nieuwe eisen aan stichtingen 
De belastingdienst heeft nieuwe regels ingevoerd waaraan stichtingen moeten 
voldoen om vrijgesteld te worden van belastingheffing. De regels houden onder meer 
in dat de statuten van de stichting, de bestuurssamenstelling, de jaarrekening en een 
jaarverslag op internet gepubliceerd moet worden. Inmiddels is geregeld dat de 
relevante gegevens van de stichting toegankelijk zijn op een website die onder de 
Tranzo website valt. Zie: https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-
researchgroepen/tranzo/swoog/. De website heeft een korte tekst over de 
geschiedenis van de SWOOG en de rol van de stichting bij het ontstaan van Tranzo. 
Verder vermeldt de website zaken als de bestuurssamenstelling, de statuten, 
jaarrekeningen en voortgangsrapportages. 
 
 
4. Symposium en Stolte lezing 
Op dinsdag 29 maart 2016 neemt Tranzo afscheid van Jan Moen met een 
symposium. Op donderdag 24 november 2016 rondt Aad de Roo zijn 
werkzaamheden bij Tranzo af met een Stolte lezing.  
 
 


