VERSLAG VERGADERING COLLEGE VAN BESTUUR d.d. 27 maart 2018

Aanwezig:

H.M. de Jong
J.G.M. Reuling
M.N. Lürsen
P. Helbing
M.V.Z. Kloek
G. van der Hoeven (verslag)

1.

Opening
De Jong opent de vergadering.

2.

Mededelingen
De Jong meldt dat de gesprekken over het sectorakkoord en de kwaliteitsafspraken zich in de
afrondende fase bevinden. Volgende week vrijdag (d.d. 6 april) wordt in de Algemene
Vergadering Vereniging Hogescholen het sectorakkoord en de kwaliteitsafspraken voor
akkoord voorgelegd aan de hogescholen. Onderwerp komt terug op de collegevergadering
van volgende week voor besluit College van Bestuur.
De Jong meldt dat de kantonrechter uitspraak heeft gedaan in zake de schorsing en beoogd
ontslag van een docent van de faculteit FDMCI. De rechter heeft bepaald dat de HvA
verplicht is tot een financiële compensatie alvorens over te kunnen gaan tot ontslag. De
docent is inmiddels ontslagen. De uitspraak van de rechter is via verschillende media in het
nieuws geweest.
Het nieuws heeft een behoorlijke indruk gemaakt op het opleidingsteam gezien de
beeldvorming die mogelijk is ontstaan over de opleiding. De decaan heeft contact met de
docenten voor het bespreekbaar maken van het incident en hij heeft contact opgenomen met
de betrokken studenten.

3.

Besluiten
3.1
Investeringsbesluit Rhijnspoorplein
Het college neemt het principebesluit over te gaan tot de voorgestelde bouw op de locatie
Rhijnspoorplein. De besluittekst wordt opgemaakt en komt volgende week terug op de
collegevergadering voor een voorgenomen besluit. De Raad van Toezicht, decanen,
directeuren Bedrijfsvoering en de Centrale Medezeggenschapsraad worden geinformeerd
over het principebesluit.
3.2
Splitsing afdeling Applicatiebeheer
Het college heeft van de directeur ICTS een onderbouwd verzoek ontvangen de afdeling
Applicatiebeheer bij de dienst ICTS te splitsen voor een acceptabele span of control. Op basis
van het verzoek besluit het college over te gaan tot splitsing van de afdeling Applicatiebeheer
ICTS, zoals voorgesteld.

4.

Bespreken
4.1
Agendaopzet CBO d.d. 5 april 2018
Het college bespreekt de agendaopzet CBO van 5 april. De agenda kan met een aantal
toevoegingen in overleg met de voorzitter definitief worden opgemaakt.

5.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Vastgesteld op 4 april 2018

