
  
 

Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam 
 

Datum: dinsdag 17 maart 2020 
Tijd: 9.45 – 10.30 uur 
Locatie: Brightspace 

 
Aanwezig: H.M de Jong 

G.R Meijer 
M.N Lürsen 
O. El Hammouti 
L.A Gribling (verslag) 

Afwezig: J.G.M. Reuling (met bericht) 

 
1. Opening en vaststellen agenda 

De Jong opent de vergadering en stelt de agenda vast. Het onderwerp Northumbria 
University (4.2) wordt een bespreekpunt en geen besluit. 

 
2. Verslag collegevergadering d.d. 10 maart 2020 

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
Interne activiteiten 
- In het CBO van 12 maart is gesproken over internationalisering in de brede zin 

(waaronder de relatie met Northumbria University en het U!reka consortium). Ook is er 
stil gestaan bij de stand van zaken van het corona-virus. 

- Naar aanleiding van de maatregelen van het kabinet naar aanleiding van het corona- 
virus zijn alle onderwijsactiviteiten en evenementen op locatie komen te vervallen tot 
ten minste 6 april. Per 17 maart 18.00 zullen alleen het Wibauthuis, de Leeuwenburg en 
het Nicolaes Tulphuis open blijven om cruciale functies te kunnen waarborgen. Voor de 
laatste informatie over de stand van zaken verwijst het College naar 
www.coronainfo.mijnhva.nl. Het College spreekt veel waardering uit voor de enorme 
inzet en creativiteit waarmee keihard wordt gewerkt om met online onderwijs de 
voortgang van het onderwijs zo veel mogelijk kunnen organiseren. 

 
Externe activiteiten 
- In een bestuurlijk overleg met het ROC van Amsterdam is gesproken over doorstroom 

(Associate Degrees en keuzedeel voorbereiding HBO) en de verbinding tussen het mbo 
en hbo in het onderwijs en onderzoek. Allard en Meijer zullen in de komende periode 
verdere afspraken maken over de samenwerking. 

- De Jong heeft met 11 maart met de voorzitters van UvA en VU gesproken over de 
samenwerking op een aantal dossiers zoals Leven Lang Ontwikkelen, 
lerarenopleidingen, wisselstroom en onderzoek. 

- De Jong heeft in een vergadering van de VH en de MBO raad op 10 maart gesproken 
over de discussie rondom samenwerking publiek-privaat in het onderwijs. 

- De Jong heeft in de bestuursvergadering VH op 13 maart voornamelijk gesproken over 
de impact op het onderwijs van de maatregelen ter bestrijding van het corona-virus. 

http://www.coronainfo.mijnhva.nl/
http://www.coronainfo.mijnhva.nl/


De Jong is als waarnemend voorzitter van de VH ook voor de VH voorzitter van het 
crisisteam. 

 
4. Besluiten 
4.1 Aanpassing BSA-termijn deeltijdopleiding Finance & Control FBE 

Het College besluit, in lijn met de experimenteerbepaling uit het vastgestelde OER, de 
deeltijdopleiding Finance & Control toestemming geven om een afwijkende termijn te 
hanteren voor het uitbrengen van de BSA aan deeltijdstudenten Finance & Control onder de 
voorwaarde dat FBE aan het einde van studiejaar 2020-2021 en halverwege studiejaar 
2021-2022 inzichtelijk maakt wat het effect is van een verlengde termijn, zowel kwantitatief 
als kwalitatief. 

 
De rector zal de opgedane ervaring en kennis meenemen in verdere gesprekken over het 
BSA. 

 
4.2 Northumbria University nieuw portfolio masteropleidingen per sept 2020 

Het College van Bestuur neemt kennis van het initiatief van Northumbria University om drie 
nieuwe masteropleidingen te starten op de Amsterdam campus per september 2020, te 
weten: MSc Business with Financial Management, MSc Luxury Brand Management en MA 
International Relations, Conflict & Security. 

 
Het College constateert dat er voor de HvA geen reden is om bezwaar te maken tegen dit 
initiatief. Het College houdt daarbij vast aan de huidige afspraken uit het MoU met 
Northumbria University. Daarbij wijst het NU op de afspraak om met de andere 
kennisinstellingen in de stad af te stemmen op gebied van doelmatigheid van het portfolio. 

 
Het College stelt vast dat op dit moment dienstverleningsafspraken zijn gemaakt met NU en 
gaat op korte termijn in gesprek met de HvA diensten en afdelingen om grenzen aan te 
geven met betrekking tot de facilitering door de HvA van het NU portfolio op de Amsterdam 
campus en zal deze aan NU laten weten. De rector laat zich in de advisory board informeren 
over de voortgang van het NU portfolio en coördineert de portfolio-afspraken tussen NU en 
de betrokken faculteiten. 

 
4.3 Streefwaarde tijdelijk personeel (hamerstuk) 

Het College van Bestuur besluit: 
- Gedurende de looptijd van de huidige cao hbo vast te houden aan de definitie van vast 

en tijdelijk zoals deze al geruime tijd wordt gehanteerd door de HvA. Dat betekent dat 
externe inhuur geen onderdeel uitmaakt van de definitie; 

- De streefwaarde tijdelijk personeel vast te stellen op 14%. 
 

5. Bespreken 
5.1 HR monitor Q4 2019 

Het College van Bestuur neemt kennis van de HR monitor Q4 2019 en stelt de bestuurlijke 
reactie met een wijziging vast. Dit zal worden doorgeleid naar het CBO, de RvT en de 
commissie P&O van de CMR. 

 
HR wordt gevraagd om de monitoring van de opvolging van de acties in te laten dalen in de 
rapportage beheersmaatregelen van FP&C. 

 
5.2 PBO voorbereiding 

Het College van Bestuur neemt kennis van de PBO-voorbereiding. 
 

6. Bestuurlijke overleggen: 
1. O&O overleg HvA-UvA-VU 20 maart 

Dit overleg is verplaatst naar 23 maart. 
2. OWR/OZR 23 maart 



De raden zullen in het volgend studiejaar volledig samen vergaderen. 
3. CBO 26 maart + heisessie 21 april 

De stand van zaken van de onderwijs- en onderzoekscontinuïteit wordt toegevoegd aan 
de CBO agenda van 26 maart. 

 
7. Overzichten: 

1. Timetable Collegevergaderingen 
De timetable wordt voortaan ter kennisname aangeboden, tenzij er een specifieke vraag 
is gericht aan het CvB. 

 
8. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag 
 

Ter kennisname 
- Definitief profiel decaan FG/FBSV 

 
 
Vastgesteld op 24 maart 2020 
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