
Geachte leden van de Raad van Toezicht,  
 
Gistermiddag hebben de zeven decanen van de Hogeschool van Amsterdam in aanwezigheid van 
de rector met elkaar gesproken over de discussie rond de benoemingen van de nieuwe voorzitter 
van het College van Bestuur en de rector UvA en de evaluatie van de samenwerking tussen UvA 
en HvA. Graag informeren wij u hierbij over ons unanieme standpunt. Wij zullen toelichten dat wij 
ervoor kiezen het primair proces van onze hogeschool op de eerste plaats te stellen en bestuurlijke 
discussies en constructies daaraan ondergeschikt achten. 
 
De Hogeschool van Amsterdam bevindt zich in een belangrijke fase van haar ontwikkeling. Steeds 
nadrukkelijker slagen we erin onze meerwaarde voor arbeidsmarkt, en de beroepspraktijk in en 
buiten Amsterdam vorm en inhoud te geven. Dit voorjaar heeft de HvA een prominente plaats in 
het programma rond het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie. Zo vond eergisteren 
op het Java-eiland de officiële opening plaats van FabCity Campus, waar 11 weken lang 
studenten, professionals, onderzoekers, kunstenaars en instellingen met elkaar werken aan 
innovaties voor de toekomst.  
 
Binnenkort gaat Design & The City van start, georganiseerd door de HvA in samenwerking met de 
partners binnen de Knowledge Mile. Een belangrijke conferentie waar deskundigen uit binnen- en 
buitenland zich met elkaar buigen over slimme en duurzame oplossingen voor de stad van 
morgen. In dezelfde periode trekt de hogeschool de aandacht met een campagne 'Oud in de stad' 
waarmee we laten zien dat de HvA op verschillende manieren werkt aan de gezondheid, vitaliteit 
en zelfstandigheid van ouderen in Amsterdam. En nu afgelopen jaar het Wibauthuis geopend 
werd, nadert de Amstelcampus haar voltooiing. Een prachtige stadscampus waar onderwijs en 
beroepspraktijk elkaar op een natuurlijke manier ontmoeten.  
 
Het zijn voorbeelden uit een lange reeks initiatieven die illustratief zijn voor de krachtige verbinding 
van de hogeschool met en de meerwaarde van de hogeschool voor de metropool. In het onderwijs 
oogsten we dit jaar de eerste vruchten van de inspanningen die we in de afgelopen jaren hebben 
getroost om het studiesucces en de studenttevredenheid te verbeteren. De stijgende cijfers over 
2015 laten zien dat we de juiste weg zijn ingeslagen.  
 
Daarmee zijn uiteraard niet alle vraagstukken die er liggen opgelost. In tegendeel. Er ligt een 
uitdagende agenda voor de komende jaren waar we onze handen vol aan zullen hebben. Hoe 
geven we verder vorm aan de emancipatoire rol van de hogeschool, wat is ons antwoord op de 
dalende instroom, hoe zorgen we dat de werkdruk van onze medewerkers binnen aanvaardbare 
grenzen blijft, etc., etc.  
 
De studenten en medewerkers van de Hogeschool van Amsterdam verdienen een heldere, breed 
gedragen, consistente koers. Die willen wij hen in samenwerking met het College van Bestuur 
bieden. Bij alles wat wij doen komen de studenten, de medewerkers en de samenwerkingspartners 
van de hogeschool op de allereerste plaats. Daar gaat ons hart naar uit, daar willen wij onze 
energie aan besteden. 
 
De lopende discussie over de benoemingen en de samenwerking gaan over belangrijke 
randvoorwaarden voor onze dienstverlening aan studenten en samenleving. Het is goed om de 
samenwerking tussen HvA en UvA te evalueren en te bekijken in hoeverre deze samenwerking 
bijdraagt aan onze doelstellingen en hoe we daar in de toekomst vorm aan willen geven. Deze 
discussie mag in onze ogen niet ten koste gaan van de aandacht voor het primair proces. Daarom 
hechten wij eraan deze evaluatie zorgvuldig te laten plaatsvinden. Eerder spraken u en wij daarom 
met elkaar af dat de nieuwe bestuursleden die nu geworven worden spoedig na hun aantreden de 
evaluatie HvA-UvA ter hand nemen.  
 
Wij hechten eraan dat het proces zoals wij dat hebben afgesproken op die manier verloopt. Wij 
vrezen dat halsoverkop de samenwerking evalueren alvorens er een nieuw bestuur komt, de 
belangen van het primair proces kunnen schaden en spreken daarom hierbij unaniem de wens uit 
vast te houden aan de eerder overeengekomen procedure. 
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