Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam
Datum:
Tijd:
Locatie:

dinsdag 19 juni 2018
informeel: 9.00 – 10.45; formeel: 10.45 – 11.30 uur
Wibauthuis, kamer 01A17

Aanwezig:

H.M. de Jong
J.G.M. Reuling
M.N. Lürsen
P. Helbing
M.V.Z. Kloek
L.A. Gribling (verslag)

1.

Opening
De Jong opent de vergadering.

2.

Mededelingen
Activiteiten Hogeschoolgemeenschap
- Het CvB heeft vorige week een bijeenkomst van opleidingsmanagers en lectoren
bijgewoond. Er kwamen zeven mooie voorbeelden van de verwevenheid van onderwijs en
onderzoek aan bod. Deze bijeenkomst zal jaarlijks terugkomen als afsluiter van het jaar.
- 18 juni zijn gesprekken met kandidaten voor de functie van Studentassessor 2018-2019
gevoerd. Er is een geschikte kandidaat gevonden. Meer informatie volgt wanneer de
sollicitatieprocedure helemaal is afgerond.
- De stand van zaken betreffende de interim decaan FDMCI is besproken.
Vereniging Hogescholen
- Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt van het nieuwe kabinet. Na de zomer zal een
traject worden gestart waarin criteria worden geformuleerd waaraan publieke gebouwen in
de toekomst aan zullen moeten voldoen. Er wordt begonnen met randvoorwaarden voor
nieuwbouwprojecten. Het is nog niet duidelijk wat dit betekent voor reeds aanbestede
projecten.
- Op de agenda van de komende vergadering van de VH staat het programma ’10 voor de
leraar’. De contributie hiervoor zal waarschijnlijk veranderen. De HvA verwacht geen groot
effect voor de HVA.
- Er zal door de overheid 15 miljoen beschikbaar worden gesteld voor ICT versnelling in het
onderwijs. Waarschijnlijk zal dit in beheer komen van een hogeschool die penvoerder
hiervoor zal worden.

3.

Vaststellen
3.1. Stand van zaken onderzoek
Het College van Bestuur stelt de rapportage ‘Stand van zaken onderzoek’ vast. Er worden
complimenten uitgesproken voor het overzicht dat is geleverd en over de ontwikkeling die
het onderzoek binnen de HvA de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.
Het College van Bestuur constateert dat er werk te verrichten is op ondersteunend vlak.
Deskundigheid op bijvoorbeeld gebied van projectbeheersing is momenteel erg
gefragmenteerd en zou beter gebundeld kunnen worden. Mede vanwege externe
ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de eisen die gesteld worden aan open access is het van
belang dat hier stappen in gemaakt worden. Het College van Bestuur spreekt af om dit op te
pakken in het najaar rondom de discussie over de speerpunten.

3.2 MoU VU jaarplan 2018
Het jaarplan 2018 behorend tot de MoU met de VU wordt vastgesteld. Het jaarplan zal
samen met de MoU worden ondertekend op 21 juni 2018.
Er worden afspraken gemaakt over communicatie rondom de MoU.
De Jong meldt dat hij een leuk gesprek heeft gehad met islamitische studentenvereniging
van de VU. Er is een opvallende toename van HvA-leden voor de studentenvereniging.
Binnenkort volgt een nader gesprek om de stand van zaken door te spreken en te
onderzoeken of het zinvol is voor die vereniging om naar erkenning bij de HvA te streven.
4.

Besluiten
4.1 Numerus Fixus opleidingen 2019-2020
Het College van Bestuur besluit:
a) in te stemmen met het handhaven van de NF voor het studiejaar 2019-2020 voor de
opleidingen AMFI, Forensisch Onderzoek, Sportkunde en Toegepaste Psychologie,
inclusief de door de opleidingen opgegeven capaciteit;

AMFI
Forensisch Onderzoek
Sportkunde
Toegepaste Psychologie

capaciteit
430 (400 + 30)
70
300 (280 + 20)
365 (350 + 15)

b) in te stemmen met het intrekken van de NF voor de opleiding HBO-Verpleegkunde.
c) het besluit over het intrekken van de NF voor de opleiding Fysiotherapie aan te houden
totdat de opleiding de gevraagde argumentatie en onderbouwing schriftelijk heeft
aangeleverd.
De numerus fixus van de opleiding fysiotherapie is voorbesproken. Het College van Bestuur
mandateert De Jong tot een beslissing hierover.
4.2 Huisvesting internationale studenten
Het College van Bestuur besluit tot aangepaste werkwijze in de contractduur van kamers
voor internationale studenten en om SZ de opdracht te geven, met terugwerkende kracht,
met ingang van 1 mei 2018 deze werkwijze te effectueren.
Het CvB ziet de genomen maatregelingen als een goed middel om leegstand en de
daarmee gepaarde verliezen tegen te gaan en de housing fee te verlagen.
Na de zomer komt Marjolijn Kaak, directeur studentzaken, met een voorstel voor een
uitvraag omtrent de behoefte van faculteiten met betrekking tot huisvesting om zo tot een
goede afstemming te komen.
4.3 Stand van zaken Honours
Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit:
• de bijgestelde visie op honours zoals verwoord in de Stand van zaken notitie honours
2018 vast te stellen;
• de bijbehorende adviezen vast te stellen, zoals verwoord in de Stand van zaken notitie
honours 2018, i.h.b. die van het bevorderen van intracurriculair, maar ook breed
toegankelijk en interdisciplinair honoursonderwijs;
• (extra) maatregelen te nemen om de ambitie van 8% deelname in 2020 waar te maken;
Het CvB neemt nog geen voorgenomen besluit over de dekkingsgrond.
Het onderwerp zal worden besproken in het CBO aan de hand van de adviezen uit de
rapportage. Het stuk zal niet worden doorgeleid naar de CMR.

4.4 Evaluatie onderwijsconferentie 2018 en voorbereiding 2019
Het CvB constateert dat het aantal deelnemers uit het onderwijs tegen valt. Eén van de
oorzaken is dat er door een fout geen vooraankondiging in het jaarprogramma is geweest
waardoor veel docenten pas laat op de hoogte waren van de datum.
De ideeën uit de brainstormsessie van de organisatiecommissie worden besproken. Het
CvB staat achter de verschillende ideeën, met uitzondering van de suggestie tot
naamswijziging van de conferentie. Het CvB kijkt uit naar verdere uitwerking van de
inrichting van deze dag.
Het College van Besluit neemt een voorgenomen besluit
• De datum van de onderwijsconferentie vast te stellen op 11 april 2019;
• Deze dag als roostervrije dag op te nemen in het jaarrooster 2019.
5.

Rondvraag
Reuling vraagt of Helbing mee kan kijken naar een filmpje over het huisvestingsprogramma
en de campussen.
Lürsen vraagt of het OC reglement nog voor de zomer naar de CMR wordt doorgeleid. Dit is
niet in het huidig timetable opgenomen en zal dus tot na de zomer wachten.

