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

dinsdag 28 augustus 2018
9.00 – 10.00 uur
Wibauthuis, kamer 01A17

Aanwezig:

H.M. de Jong
G.R. Meijer
J.G.M. Reuling
M.N. Lürsen
P. Helbing
R. Neuhaus
G. van der Hoeven (verslag)

1.
Opening
De Jong opent de vergadering. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
2.
Verslag collegevergadering d.d. 10 juli 2018
Het verslag wordt met tekstuele wijzigingen vastgesteld.
3.
Mededelingen
Afgelopen weekend is de muurschildering naast het Kohnstammhuis met de afbeelding van Anne
Frank beklad. Het College van Bestuur heeft in een reactie haar ongenoegen hierover geuit. De
kunstenaar van de muurschildering heeft gevraagd de afbeelding te herstellen. Het CvB heeft
akkoord gegeven.
Huib de Jong meldt dat in de nacht van 24 op 25 augustus een oud-student van de HvA en een
internationale student van de VU zijn betrokken bij een fataal verkeersongeluk, waarbij zij op de fiets
zijn aangereden door een nachtbus. De student van de VU, een 19-jarige vrouw uit India, is daarbij
omgekomen. De oud-student van de HvA, een 22-jarige man, is gewond geraakt en is inmiddels
thuis aan het herstellen. Het college is zeer ontdaan door dit tragische ongeval en wenst de
nabestaanden veel sterkte toe.
Reuling meldt dat de interne verbouwingen conform planning verlopen en spreekt haar waardering
uit voor de realisatie gezien het grote aantal projecten wat het betrof.
De Jong meldt dat de nieuwe Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit opnieuw is
besproken, nadat deze eerder bij besluit is geaccordeerd door de Vereniging Hogescholen. Naar
aanleiding van de besprekingen kent de tekst een marginale aanpassing. In de komende
bestuursvergadering Vereniging Hogescholen wordt hier mededeling van gedaan zonder een nieuw
besluit.
Reuling is bij brief van de vereniging Hogescholen op 17 juli voorgedragen voor de ledenraad Surf.
4.

Besluiten
4.1
Wijziging toepassing salarisverhogingen
In 2017 heeft het college besloten het project 'Salarissystematiek' conform voorgelegd plan te
starten (Kenmerk 2017hcb093). De communicatielijn is nu geëxpliciteerd. Het college besluit

conform voorstel over het tijdspad. Zodra de kosten, risico's, doorlooptijd etc nader zijn vastgesteld
tot een voorgenomen besluit te komen waarna de gebruikelijke governance gevolgd zal worden.
4.2
Pilot barometer culturele diversiteit
Het college besluit conform voorstel deel te nemen aan de pilot Barometer Culturele Diversiteit. De
HvA neemt intern aanvullende kengetallen op met betrekking tot de derde generatie.
4.3
Herbenoeming Ilse Richards, lid Adviescommissie Beoordelingen en
Bezwarencommissie Functieordenen
Het college besluit over te gaan tot herbenoeming van Ilse Richards tot lid Adviescommissie
Beoordelingen en Bezwarencommissie Functieordenen.
4.4
(Her)benoeming leden COBEX en GAC
Het college besluit over te gaan tot de (her)benoeming van de voorgedragen leden voor het College
van Beroep voor de Examens en de Geschillenadviescommissie.
5.

Bespreken
5.1
Huisvesting
Het College van Bestuur bespreekt de stand van zaken binnen het programma Huisvesting.
6.

Bestuurlijke overleggen:
1. Vereniging Hogescholen d.d. 7 september 2018
vergaderset is nog niet beschikbaar.
7.

Aandachtspunten- en actielijsten:
1. Timetable Collegevergaderingen
Geen opmerkingen.
2. Timetable Centrale Medezeggenschapsraad
Geen opmerkingen.
3. Uitnodigingenlijst
Het college loopt de uitnodigingenlijst door.
8.
Rondvraag
Hier wordt geen gebruik gemaakt
Vastgesteld op 4 september 2018

