
 
 
 
 
Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam 
 
Datum:  dinsdag 28 januari 2020 
Tijd:  10.30 – 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 
 
 
1.      Opening en vaststellen agenda 

De Jong opent de vergadering en stelt de agenda vast. 
 

2. Verslag collegevergadering d.d. 21 januari 2020 
Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld. 

 
Naar aanleiding van het verslag: 
- Meldt Meijer dat hij heeft gesproken met Marieke ter Linden van het stedelijk 

strategieteam van de Gemeente Amsterdam over mogelijke verdere samenwerking. Hij 
zal haar team uitnodigen voor een werkbezoek. 

 
3. Mededelingen 
 Interne activiteiten 

- In een goede vergadering met de CMR 21 januari heeft het CvB gesproken over het 
medezeggenschaps- en kiesreglement.  

- Tijdens het BVO op 23 januari is gesproken over het voorstel kostenefficiëntie inzake 
dienst beveiliging en energie, over de tarieven digitaal toetsen, de bouwstenen van het 
nieuwe IP en generieke dienstverlening. 

- Op 23 januari is Kate Raworth ceremonieel benoemd tot professor of practice bij de 
HvA. Het inhoudelijke programma bestond uit een ‘college tour lezing’ waarin Raworth in 
gesprek ging met studenten en een HvA-bazaar waar de duurzame projecten van de 
HvA werden gepresenteerd. Meijer heeft een speech gehouden. (bijlage)  

- Tijdens de BVO heidag op 27 januari is voortgang van de BVO werkagenda en een 
voorstel nieuwe ketenprocessen besproken. In de middag was professor Strikwerda 
uitgenodigd voor een masterclass. 

- Het CvB was aanwezig bij het afscheid van Wilma Scholte Op Reimer op 27 januari. Het 
College dankt haar voor wat zij voor de Faculteiten Gezondheid en Bewegen, Sport & 
Voeding heeft betekend en wenst haar veel succes als lid van het CvB van de HU. 

- De Jong meldt dat met de projectleider van Goed Georganiseerd Onderwijs is 
afgesproken dat een bijgestelde versie van het programmaplan naar aanleiding van de 
adviezen van FP&C eind maart wordt aangeleverd in plaats van 1 februari. Het eerder 
genomen besluit (2019hcb140 d.d. 17 december 2019) wordt hierop aangepast. 
(bijlage) 

- Reuling en Meijer waren bij de Digital Society Showcase op 22 januari. Het was een 
energieke bijeenkomst met veel bezoekers uit het werkveld. 

- Meijer was aanwezig bij Triptiek: de modeshow van AMFI waarvoor 
tweedejaarstudenten in drie weken tijd een volledig modemerk opzetten en presenteren.  

 



Externe activiteiten 
- De Jong heeft deelgenomen aan een eerste vergadering van de stuurgroep 

expertisepunt LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding) op 22 januari waarin het doel 
van de stuurgroep en het activiteitenplan is vastgesteld. Er zal binnenkort een uitvraag 
komen voor een scan van hoe studieloopbaanbegeleiding in het hbo in de 1e 100 dagen 
loopt. De directeur IR wordt gevraagd dit op te pakken. 

- De Jong zal 4 februari de aangepaste gedragscode studentenverenigingen tekenen 
samen met UvA en VU. (bijlage) 

- Meijer was aanwezig bij een overleg van het Ministerie van Economische Zaken en 
MKB Nederland 24 januari over de betrokkenheid van het hbo bij het mkb. Er is 
gesproken over innovatiestages waarbij studenten aan het einde studie aan het werk 
gaan bij een mkb onder begeleiding van een hogeschoolinstelling. Op 12 mrt brengt 
staatssecretaris Mona Keizer een bezoek aan de HvA voor de landelijke aftrap van dit 
initiatief.  

- De Jong meldt naar aanleiding van de bestuursvergadering van de VH 24 januari dat de 
brancherapportage cybersecurity naar de 2e kamer wordt verzonden.  
 

4.       Bespreken 
4.1 Jaaroverzicht Studentenzaken 2018 – 2019 

Het College van Bestuur heeft met plezier kennis genomen van het Jaaroverzicht 2018-2019 
van Studentenzaken (SZ). Het College constateert dat: 
- De diensten die SZ levert van groot belang zijn voor welzijn, welbevinden en participatie 
van de studenten in de HvA. 
- De ontwikkeling van de dienstverlening aan de studenten tegemoet komt aan de afspraken 
die zijn gemaakt over intensivering van de relatie met de faculteiten en de samenwerking 
met de stafeenheid O&O. 
 
Het College vraagt daarbij speciale aandacht van SZ om in samenwerking met O&O de visie 
op de pijler Student uit te werken en vervolg te geven aan de ontwikkeling van Student 
Engagement in het nieuwe Instellingsplan. 
 

4.2  Studentenoordelen 2020 en verder 
Er is een gesprek gevoerd tussen de voorzitter, de decaan FMR en het hoofd Institutional 
Research over het verzamelen van studenttevredenheidsinformatie. De uitkomsten van dit 
gesprek zullen worden besproken in het CBO.  
 

4.3 Bestuurlijke reactie advies RvA  
 De bestuurlijke reactie wordt aangepast en aan het CBO voorgelegd voor advies. 
  
4.4 Voorstel opening hogeschooljaar 

Het CvB is akkoord met de voorgestelde data van zowel opening hogeschooljaar 2020 als 
het diner en met de opzet van de opening hogeschooljaar. 
 

4.5 Pan Amsterdamse Valorisatiestrategie 
Het CvB ondersteunt deze beweging. Het is een lange termijn strategie die past bij de 
versterking van de Amsterdamse kennispositie. Het CvB spreekt voorkeur uit om het in de 
opdracht neer te zetten als de doorontwikkeling van IXA. De rector zal met de rectoren van 
UvA-VU praten over complementaire invulling van de strategie vanuit het binair stelsel. 

 
4.6  Plannen Northumbria Masters per September 2020 

Het CvB bespreekt de plannen van Northumbria in het komend CBO. Het kijkt in 
besluitvorming goed naar de gemaakte afspraken uit het convenant, in het bijzonder naar 
afspraken rondom de macrodoelmatigheid. 

 
4.7  Procedure en tijdpad HvA-breed lectoraat 'Doorwerking Praktijkgericht Onderzoek' 



Het CvB neemt kennis van het voorstel om een HvA-breed lectoraat te ontwikkelen. Het CvB 
zal de aanvraag in het CBO bespreken. 
Qua planning is het belangrijk om dit mee te laten lopen met het tijdspad van de kaderbrief 
vanuit de onderzoeksbegroting. 

 
4.8 Voordracht pilot professional doctorate 

Het CvB zal de uitvraag van de VH bespreken in het CBO. 
 
5. Bestuurlijke overleggen: 

1. CBO 30 januari 
Geen opmerkingen 

2. Voorzittersoverleg Amsterdamse hogescholen 31 januari 
Geen opmerkingen 

3. Science & Business Presidents dinner 3 februari 
Geen opmerkingen 
 

6. Overzichten 
 1.    Uitnodigingenlijst 

       Geen opmerkingen 
 
7. Rondvraag 
 Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
 
Vastgesteld op 4 februari 2020 


