
 
 
 
 
 
Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam 
 
Datum:  dinsdag 24 maart 2020 
Tijd:  9.30 – 11.00 uur  
Locatie:  Brightspace 
 
Aanwezig: H.M de Jong 
  J.G.M Reuling  

G.R Meijer 
  M.N Lürsen 
  O. El Hammouti  
  L.A Gribling (verslag) 
   
 
1.      Opening en vaststellen agenda 

De Jong opent de vergadering en stelt de agenda vast 
Hanneke Reuling is eerder teruggekeerd van haar verlof en is aanwezig tijdens deze CvB-
vergadering. 

 
2. Verslag collegevergadering d.d. 17 maart 2020 

Het verslag wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
3. Mededelingen 
 Interne activiteiten 

- Met het DB van de CMR is op 18 maart de aanpak van het corona-virus en de daartoe 
genomen maatregelen van de HvA besproken. Specifiek is aandacht uitgegaan naar de 
rol van de CMR in het besluitvormingsproces in deze crisissituatie. Afgesproken wordt 
voorlopig het overleg met het DB CMR te laten verlopen (geen volledige CMR/CvB 
vergadering) en dat het DB CMR in die contacten geïnformeerd zal worden over de HvA-
maatregelen omtrent het corona-virus. 

- Het CvB was aanwezig bij het Strategisch beraad dat op 19 maart digitaal werd 
georganiseerd. In deze online bijeenkomst werd met de 40 opleidingsmanagers gepraat 
over de effecten van de maatregelen tegen het corona-virus op het onderwijs en werden 
ervaringen uitgewisseld. De gesprekken die de CvB-leden op individuele basis met de 
opleidingsmanagers hebben zullen digitaal doorgang vinden. 

- Meijer meldt dat in de OWR/OZR op 23 maart uitgebreid is stil gestaan bij de plannen 
voor verdere ontwikkeling van de CoE’s. Ook is aangegeven dat men graag hulp wil 
bieden in de landelijke crisis, bijvoorbeeld via het programma ondernemerschap. De 
rector heeft hierover contact met de Lector Ondernemerschap Ingrid Wakkee. Activiteiten 
op dit vlak worden gecoördineerd door de afdeling Communicatie. 

 
Externe activiteiten 
- De Jong heeft een huurovereenkomst getekend voor 5 jaar in het Mediapark Hilversum 

waarmee de onderwijsruimte voor Make IT Work in Hilversum gedurende de 
samenwerkingsovereenkomst is geborgd. 



- Meijer heeft met de rector van UVA gesproken over de ervaringen die beide instellingen 
op doen in de digitalisering van het onderwijs. UvA bundelt deze ervaring in teaching & 
learning centers. Er wordt onderzocht of HvA hier ook mee verbonden is of kan worden. 

- Meijer heeft gesproken met het Sarphati instituut over de lange termijn aanvraag die 
wordt uitgewerkt.   

- Meijer zal contact opnemen met de voorzitter van het Ben Sajet Centrum over 
bestuurlijke vertegenwoordiging in de gesprekken. 

 
4.       Besluiten 
4.1 Werving studentassessor 2020-2021  

Het College van bestuur neemt een voorgenomen besluit om de vacaturetekst en het 
wervingsproces vast te stellen en legt deze voor aan de CMR voor advies. 
De CMR wordt gevraagd twee leden voor te dragen voor de BAC.  
De RvT te vragen een lid voor te dragen voor de BAC 

 
5.       Bespreken 
5.1 Plannen ontwikkeling Centers of Expertise bij de HvA 

Het College van Bestuur neemt kennis van de plannen voor verdere ontwikkeling van de 
CoE’s. Het College is positief over hetgeen al is bereikt waaronder de samenhang tussen de 
inhoud en de wijze van organisatie. Het College spreekt donderdag verder over de plannen in 
het CBO aan de hand van vier aandachtspunten: 
- De inhoudelijke missie en doelen (met aandacht voor (samenhang in) inclusiviteit en 

multidisciplinariteit) 
- Verbinding met het onderwijs (curricula in brede zin: ook vanuit verschillende disciplines 

en onderwijsvormen) 
- Het professionaliseringsdoel met de CoE-ontwikkeling in relatie tot docententeams en het 

onderwijs 
- Externe verbinding en het voorsorteren op het binnenhalen van (meer) externe funding 

(netwerkvorming: versterken van dat wat er al is) 
 
5.2 Monitoring voortgang investeringsplannen inzake onderwijsportfolio 

Het College van Bestuur stelt de wijze van monitoring van de meerjareninvesteringsplannen 
van de faculteiten vast. Het College kijkt uit naar het verslag van de stand van zaken in de 
IMR en gaat graag over de uitkomsten van de rapportages eind juni/begin juli in gesprek met 
het CBO. 

 
5.3 Prioriteiten besluitvorming (incl. medezeggenschap) komende maanden 

Het College neemt kennis van de overzichten van de planning van de geprioriteerde 
besluitvormingstrajecten. 
 

5.4 Kwaliteitsafspraken 
Om de huidige onzekerheid weg te nemen heeft de minister besloten de 
studievoorschotmiddelen voor 2021 toe te kennen. Bij lopende hersteltrajecten vindt nog wel 
een beoordeling plaats. De HvA houdt daarom vast aan de afspraken die de afgelopen 
periode hierover met de faculteiten zijn gemaakt, zowel over het opstellen van 
meerjarenplannen en de besluitvorming hierover als over de verantwoording. 

 
5.5 Genomen besluiten en acties cct irt aanpak corona bij de HvA 

Het College van Bestuur neemt kennis van en ondersteunt de recente besluitvorming en 
acties van het CCT (en het CSB) met betrekking tot onder andere het OER, het BSA, het 
jaarrooster en de medezeggenschapsverkiezingen. 



Het College dankt het CCT voor de inzet van de afgelopen weken en de weken die nog 
komen. 

 
5.6.1 Jaarverslagen 
 5.6.1 FOS 

Het College van Bestuur neemt kennis van het jaarverslag FOS en geleidt deze ter informatie 
door naar de CMR. 

 
 5.6.2 Loket BBK 

Uit het jaarverslag van het Loket BBK komt naar voor dat het aantal zaken afneemt. Het 
College complimenteert alle direct betrokkenen, en in het bijzonder de CSa, die in geen 
enkele bezwaarprocedure in het  ongelijk is gesteld, en JZ, dat alle procedures bij het CBHO 
met goed gevolg heeft afgerond. Wel constateert het College dat voor het  tweede 
achtereenvolgende jaar. hoewel vanuit JZ daar nadrukkelijk aandacht voor is gevraagd, de 
naleving  van termijnen sterk te wensen overlaat. Uit het oogpunt van studenttevredenheid, 
maar ook vanwege mogelijke schadeclaims is dit onwenselijk. Voorzover het de tijdige 
afhandeling van klachten betreft, zal het  College  de decanen verzoeken dit met de 
opleidingsmanagers te bespreken, en daarbij zonodig na te gaan welke belemmeringen er 
liggen en hoe deze weggenomen kunnen worden. Ten aanzien van de naleving van 
verweertermijnen zal het College de betrokken decanen van examencommissies FT, TP en 
HBO-rechten verzoeken dit op  te nemen met  deze commissies en uiterlijk 1 juni 2020 aan te 
geven welke verbetermaatregelen zijn genomen. 
  

 5.6.3 Klachtencommissie 
 Het College van Bestuur neemt kennis van het jaarverslag van de klachtencommissie. 
 
 5.6.4 Commissie rechtspositie medewerkers 

Het College van Bestuur neemt kennis van het jaarverslag van de commissie rechtspositie 
medewerkers. 

 
6.  Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.  
 
Ter kennisname 
Het College heeft kennisgenomen van  

- Timetable besluitvorming 20 maart 2020 
 
 
Vastgesteld op 31 maart 2020 
 


