
 
 
 
 
Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam 
 
Datum:  dinsdag 14 januari 2020 
Tijd:  11.00 – 11.30 uur  
Locatie:  Wibauthuis, kamer 01A17 
 
Aanwezig: H.M. de Jong 

J.G.M. Reuling  
G.R. Meijer 
M.N. Lürsen 
L.A. Gribling (verslag) 

 
Afwezig: O. El Hammouti (met bericht) 
 
 
1.      Opening 

De Jong opent de vergadering en stelt de agenda vast. 
 

2. Verslag collegevergadering d.d. 7 januari 2020 
Het verslag wordt met een enkele wijziging vastgesteld. 
Naar aanleiding van het verslag geeft Lürsen aan dat de huismeester van het Wibauthuis op 
vrijdagavonden in de gaten zal houden dat er in de gebouwen niet aan evangelisatie wordt 
gedaan. 

  
3. Mededelingen 
 Interne activiteiten 

- Het CvB heeft 9 januari een nieuwjaarsreceptie laten verzorgen voor HvA-medewerkers 
om te het glas te heffen op een mooi nieuwjaar. De receptie was – met dank aan de 
organisatoren – druk bezocht. 

- Het CvB was aanwezig bij het afscheid van Maria Heijne als directeur van de Bibliotheek 
UvA/HvA. Het College spreekt waardering uit voor de manier waarop zij haar rol heeft 
vervuld en is blij dat ze betrokken blijft bij de HvA op gebied van digitale 
onderzoeksinfrastructuur. 

  
Externe activiteiten 
- Meijer was aanwezig bij de 388e  Dies Natalis van de UvA op 8 januari waarbij 

eredoctoraten zijn uitgereikt aan aardwetenschapper en duurzaamheidsdeskundige 
Johan Rockström en medisch geneticus en neonatoloog Diana Bianchi. 

- Meijer was aanwezig bij de 178e Dies Natalis TU Delft op 10 januari met een key note 
lezing door Paul Hekkert, hoogleraar vormtheorie aan de Faculteit Industrieel 
Ontwerpen.  

 
4.       Besluiten 
4.1 Implementatie merkenbeleid (hamerstuk) 
 Het College van Bestuur besluit 

1. met één huisstijl te werken binnen de hogeschool. Voor nu is dat de huisstijl zoals eerder 
bepaald. Na vaststelling van het IP in juni 2020 zal de bestaande huisstijl worden 
heroverwogen.  
2. De onderdelen van de hogeschool waarmee de HvA naar buiten treedt 
(submerken/tweede afzenders) in te delen langs de volgende lijnen:  

a) opleidingen (of, in sommige gevallen, bundelingen daarvan). Daarbij volgen we 
de CROHO-naam van de opleiding. Hierop is een klein aantal uitzonderingen 
mogelijk (bv pabo, AMFI). Bij associate degree en/of  



masteropleidingen wordt 'AD' of 'Master' toegevoegd. Cursorisch (onbekostigd) 
onderwijs wordt gepresenteerd óf onder de noemer van 1 van de opleidingen, óf 
onder de noemer van het moedermerk HvA.   
b) Onderzoek: het aanbod van de HvA dat onderdeel is van een Center of Expertise 
wordt (ook) als submerk van de HvA gepresenteerd. Daarnaast hanteert elke 
faculteit naar eigen inzicht en keuze maximaal 1 ander niveau waarop het 
onderzoek gepresenteerd wordt. Over de keuze informeert de decaan het CvB.  
c) Faculteiten/diensten die ook andere submerken willen hanteren, dienen hiertoe 
een gemotiveerd verzoek in bij het CvB.   

3. Hogeschoolbrede programma's te presenteren als onderdeel van het moedermerk: HvA.   
4  Alle onderdelen van de HvA op het web te presenteren aan de buitenwereld via 
www.hva.nl (via het Hippo CMS-systeem). Er worden in beginsel geen zelfstandige websites 
gemaakt en gebruikt. Uitzondering op deze regel wordt gemaakt indien reële functionele 
eisen niet gefaciliteerd kunnen worden op www.hva.nl. Indien een submerk om andere 
reden wil afwijken van deze regel, dient de decaan een gemotiveerd verzoek in bij het CvB.  
 
Voorgaande besluiten betreffen uitsluitend de onderdelen van de HvA en de branding van 
de hogeschool. Waar de HvA samenwerkt met andere partijen zal in goed overleg met de 
partners worden bepaald met welk merk het verband naar buiten zal treden. 

 
5.       Bespreken 
5.1  Rapportage FT nav PBO Q3 2019 

Het College van Bestuur neemt kennis van de rapportage die FT heeft opgesteld naar 
aanleiding van het PBO Q3 2019. De voorzitter neemt dit verder op met de decaan FT en de 
directeur HR. De rapportage wordt in het volgende PBO besproken. 
 

6. Bestuurlijke overleggen: 
1. Werkbezoek FMR Kennisdag 16 januari 

Geen opmerkingen 
2. Werkbezoek FDMCI 17 januari 

Geen opmerkingen 
3. Strategiedag FDMCI 20 januari 

Geen opmerkingen 
 

7. Overzichten:      
1. Timetable Collegevergaderingen  

Geen opmerkingen 
2. Uitnodigingenlijst 

De uitnodigingen worden besproken. 
 

8. Rondvraag 
De communicatieaanpak rondom de introductie van de applicatie Intune wordt besproken. 
De directeur ICTS wordt gevraagd de directeuren bedrijfsvoering te informeren.  

 
 

Vastgesteld op 21 januari 2020 


