
 
 
 
 
Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam 
 
Datum:  dinsdag 2 juni 2020 
Tijd:  8.30 – 10.00 & 10.30 – 11.00 uur  
Locatie:  MS Teams 
 
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. 
5.1 is een bespreekpunt en geen besluit. 
 

2.       Besluiten/bespreken nav situatie Corona 
Iav beleidsdirecteuren 
1. Internationale mobiliteit na september 

Het CvB besluit: 
a. Tot het opschorten van fysieke uitwisseling voor inkomende en uitgaande 

uitwisselingsstudenten in het 1e semester van studiejaar 2020/2021. Indien mogelijk 
bieden opleidingen en faculteiten de gelegenheid tot online onderwijsaanbod voor 
uitwisselingsstudenten. Mocht de komende periode richtlijnen vanuit de overheid, 
RIVM, reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken, beslissingen vanuit de 
Europese Commissie over de doorgang van Erasmus+-mobiliteiten en m.n. openen 
van grenzen van EU landen mogelijkheden bieden voor de fysieke aanwezigheid van 
internationale studenten op de HvA campus en voor uitgaande mobiliteit, dan is een 
nieuw CvB besluit noodzakelijk alvorens opleidingen en studenten hiertoe de 
mogelijkheid te bieden. BuZa reisadvies is hierin leidend. 

b. Om de Strategische Commissie Internationalisering olv Frank Kresin te vragen, om 
oplossingen te verkennen voor een specifieke groep internationale exchange 
studenten die hier zijn gebleven, die momenteel niet terug kunnen en aan de HvA 
verder willen studeren;  

c. Tot het opschorten van internationale stages in semester 1 van 2020/2021, tenzij 
richtlijnen vanuit de overheid, RIVM, reisadvies van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken internationale reizen de komende periode toelaten en opleidingen in overleg 
met student een afwegingskader (zie notitie – bijlage) hebben opgesteld waarbij 
veiligheid, verzekering en kwaliteit van het onderwijs geborgd zijn. Het CvB besluit tot 
het toestaan van internationale stage buiten Nederland voor die internationale 
studenten van de HvA die zich momenteel in het buitenland bevinden en daar 
afspraken over hebben gemaakt met de opleiding. CvB wil zo goed als mogelijk 
voorkomen dat (internationale) studenten studievertraging oplopen; 

d. In het verlengde van huidige HvA besluitvorming, tot het opnemen van een ‘eigen 
risico’ paragraaf in de afspraken tussen student en opleiding, voor diegenen die naar 
het buitenland reizen in het 1e semester 2020-2021 voor onderwijs of stage, zolang 
de WHO dit virus als een pandemie bestempelt, ook al is het toegestaan vanwege het 
reisadvies van BuZa. Wanneer landen in het najaar weer oranje/rood kleuren doordat 



er mogelijk een opleving is, dan moeten studenten terugkeren omdat ze onverzekerd 
zijn. De verzekeraar en de HvA vergoedt de gemaakte kosten voor huur, reizen of 
een mealplan niet;  

e. Tot het laten instromen van degree seeking internationale studenten, waarbij deze 
studenten online starten met de HvA opleiding (Ba-Ma) bij de HvA vanuit het 
thuisland. Willen opleidingen en studenten, bijvoorbeeld bij het openen gaan van de 
EU grenzen, de fysieke instroom en uitstroom hervatten, dan is een nieuw CvB 
besluit noodzakelijk. BuZa reisadvies is hierin leidend. Mocht de komende maanden 
richtlijnen vanuit de overheid, RIVM, reisadvies van het ministerie van Buitenlandse 
Zaken en openen van grenzen van EU landen, fysieke aanwezigheid op de campus 
mogelijk maken, dan is een nieuw CvB besluit noodzakelijk alvorens opleidingen en 
studenten hiertoe de mogelijkheid te bieden. BuZa reisadvies is hierin leidend. De 
intentie is om fysieke instroom op de campus te hervatten in semester 2 van 
2020/2021; 

f. Tot het opschorten van internationale reizen voor medewerkers. Veiligheid en de 
genoemde richtlijnen vanuit de overheid, RIVM en reisadvies van het ministerie van 
Buitenlandse Zaken zijn leidend. Mochten deze richtlijnen aangepast worden en de 
mogelijkheid bieden tot internationaal reizen, dan verwacht het CvB, gezien deze 
omstandigheden, een bepaalde terughoudendheid op het gebied van internationale 
werkreizen, in het eerste semester van 202/2021. Het CvB wijst er op dat vanaf 
september a.s. ook voor docent- en stafmobiliteit gebruik gemaakt kan worden van 
nieuwe vormen van virtuele mobiliteit in Erasmus+ subsidieprogramma; 

g. Tot het uitvoeren van een nadere impactanalyse over de mogelijke financiële 
gevolgen n.a.v. de besluiten genoemd bij a t/m f en aangehechte notitie, in geval van 
teruglopende internationale instroom, onder regie van O&O in samenwerking met 
FP&C, SZ en faculteiten. Op dit moment is de impact van deze ontwikkelingen op 
bijvoorbeeld leegstand huisvesting, HvA marktaandeel en bekostiging nog niet te 
kwantificeren.  
 
De besluitvorming genoemd onder punten a, c, d, e en f geldt voor het eerste 
semester van het studiejaar 2020-2021. 

 
2. MBO instroom 

Het CvB besluit in te stemmen met de ‘Afspraken regio Noord-Holland/Flevoland’ tussen 
mbo- en hbo-instellingen in de Regio Noord-Holland/Flevoland over de doorstroom van 
mbo-hbo van studenten met een kleine studievertraging veroorzaakt door corona-
maatregelen. 

 
3. Printen getuigschriften m.i.v. 1 juni 2020 

Het CvB neemt kennis van de reacties van de faculteiten op het voorstel. Het CvB stemt 
in met de voorgestelde maatregelen om vanaf 1 juni a.s. getuigschriften te printen. De 
borging voor de ontvangst van de getuigschriften door studenten valt onder de 
verantwoordelijkheid van de faculteit. 

 
4. Implementatie BSA 

Het CvB neemt kennis te nemen van de wijze waarop het besluit van het College van 
Bestuur inzake opschorting van het studieadvies d.d. 24 maart 2020 wordt uitgevoerd. 

 
5. Adviesmemo online proctoring 

Aansluitend op eerdere besluitvorming dat digitaal onderwijs en toetsing de norm is 
besluit het CvB 
- tot inzet van online proctoring voor kennistoetsen die, conform het beoordelingskader, 
niet op een andere manier online kunnen worden afgenomen.  



- daarvoor FS de opdracht te geven de resterende tentamens van studiejaar 2019-2020, 
volgens opgave van de faculteiten, door middel van online proctoring te faciliteren.  
- daarvoor FS de opdracht te geven voor studiejaar 2020-2021 online proctoring als 
standaard dienstverlening in te richten.  
- FS te vragen een zorgvuldig aanbestedings-/inkoopproces in te richten mbt de software. 
 
Meijer gaat na of het nodig/wenselijk is om in de OER vast te leggen dat studenten 
bezwaar kunnen aantekenen in geval een toets alleen via online proctoring wordt 
aangeboden. 
 

6. Uitkomsten crisismonitor diensten 
Het CvB neemt kennis van de uitkomsten van de crisismonitor die is afgenomen onder de 
staven en diensten. Het CvB spreekt complimenten uit naar de leidinggevenden met de 
manier waarop de crisis intern is opgepakt. Thuiswerkfaciliteiten blijken nog een 
belemmering, maar de monitor is afgenomen terwijl dit proces nog gaande was. Het CvB 
vraagt de directeur HR na te gaan in hoeverre de regeling inmiddels is geland. 
Het CvB kijkt uit naar de resultaten van de monitor die HvA-breed is uitgezet. 
 

7. Mogelijkheden voor openstelling gebouwen na 15 juni en tot 1 september 
Het CvB besluit  
1. de notitie ‘Mogelijkheden voor openstelling gebouwen na 15 juni en tot 1 september’ 

vast te stellen en daarmee de volgende uitgangspunten per 15 juni 2020 van kracht 
te laten worden: 
 
1. Het uitgangspunt is en blijft thuis-studeren en thuiswerken. 
2. De afspraken die eerder zijn vastgesteld voor het gebruik van 

onderzoeksvoorzieningen, studeerplekken en werkplekken blijven van kracht, ook 
voor de vanaf 15 juni extra te openen gebouwen. 

3. De practicumruimten worden ter beschikking gesteld en de beperkte capaciteit 
wordt afgestemd op de richtlijnen van het RIVM en de GGD. De betreffende 
faculteiten bepalen het gebruik van de eigen practicumruimten en voorzieningen 
en stemmen de inrichting af met FS en VHB. Als afwegingskader geldt de eerder 
door het CvB vastgestelde prioritering voor toetsing: (1) eventuele activiteiten 
voor aankomende eerstejaars, (2) afstudeerders, (3) propedeusestudenten, (4) 
overige studenten. 

4. Elke faculteit krijgt de beschikking over vijf lokalen. Het onderwijs blijft digitaal. De 
lokalen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor assessments, 
inspiratiesessies, teambesprekingen, uitzonderingen voor studenten die online 
toetsen niet thuis kunnen maken, studenten met studieproblemen, 
sollicitatiegesprekken, diploma-uitreikingen, et cetera. Het gebruik en de indeling 
en toewijzing wordt georganiseerd door de faculteit. 

5. Digitaal toetsen is de regel. Voor toetsen die niet digitaal afgenomen kunnen 
worden, bijvoorbeeld door landelijke afspraken, worden oplossingen gezocht. 
Studenten die een online toets niet thuis kunnen maken, bijvoorbeeld vanwege 
de thuissituatie of omdat de student in een kwetsbare groep valt (op basis van 
verklaring studentendecaan), wordt ruimte op de HvA geboden in de lokalen 
onder punt 4. De vragen rondom de fysieke theorietoetsen worden beantwoord 
door O&O. Eventuele (gemotiveerde) afwijkingsverzoeken worden voorzien van 
een advies van O&O voorgelegd aan het College van Bestuur en beoordeeld op 
basis van het eerder vastgestelde afwegingskader.  

6. Voor de diensten en staven geldt het huidige beleid van thuiswerken waarbij 
incidenteel overleg in de gebouwen van de HvA bij uitzondering mogelijk is. 
Hiervoor wordt een gelimiteerd aantal ruimten beschikbaar gesteld, naast de 
reeds geboden mogelijkheden. 

 



2. FS in samenwerking met VHB de opdracht te geven om de uitgangspunten en 
randvoorwaarden uit te werken tot een protocol beperkt beschikbaar stellen 
voorzieningen HvA. 

 
Gezien de goede voortgang op de pilots openstelling gebouwen AMFI en roboticalab 
besluit het CvB daarnaast onder dezelfde voorwaarden het forensisch lab open te stellen 
voor afstudeerders. 
Het CvB neemt volgende week een besluit over de vanaf 15 juni extra te openen 
gebouwen. 
 

8. De HvA als anderhalvemeterhogeschool (na 1 september) 
Het College van Bestuur besluit 
1. kennis te nemen van de notitie ‘De HvA als anderhalvemeterhogeschool’;  
2. de werkwijze en randvoorwaarden voor een rechtvaardige verdeling van de capaciteit 
vast te stellen;  
3. de directeur FS de opdracht te geven om in samenwerking met de directeur VHB en de 
overige betrokkenen alle randvoorwaarden voor de situatie vanaf 1 september uit te 
werken tot een protocol en dit vast te laten stellen in het kernteam BSC.  
 

9. Mededelingen & Rondvraag 
- Naar aanleiding van zorg voor de community binnen de HvA gebouwen, die verder 

strekt dan alleen eigen medewerkers, heeft het CvB gevraagd hoe het is gesteld met 
de gezondheid van medewerkers van contractpartijen die bij de HvA werkzaam zijn. 
Hieruit blijkt dat er enkele besmettingen zijn geweest. Voor zover bekend maken alle 
medewerkers het inmiddels weer beter. Het College van Bestuur steekt deze 
medewerkers en hun naasten een hart onder de riem en hoopt op een spoedig 
verder herstel.  

- De CMR heeft positief advies gegeven op de Formats OER 2020-2021 met een 
verzoek tot een tekstuele aanpassing (bijlage). Het CvB honoreert dit verzoek. 

 
Pauze tussen 10.00 – 10.30 ivm aanwezigheid De Jong bij MT FOO 
 

3. Verslag collegevergadering d.d. 26 & 29 mei 2020 
Het verslag van 26 mei wordt met een enkele wijziging vastgesteld. 
Het verslag van 29 mei wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

4.   Mededelingen 
 Interne activiteiten 

- Met de CMR heeft het CvB 26 mei een World Café sessie gevoerd waarin het document 
‘Sterk in Roerige Tijden’ centraal stond. Langs de tijdsdimensies ‘nu, straks en later’ vond 
een dialoog plaats en is input opgehaald van de medezeggenschap. 

- De CMR heeft niet ingestemd met het voorstel Teamleider. Het CvB overdenkt het 
vervolgtraject en zal de raad hierover informeren. 

- De voorzitter CMR heeft De Jong geïnformeerd per direct zijn taken als voorzitter neer te 
leggen, hij blijft aan als regulier lid. Het DB van de CMR overlegt momenteel over de 
ontstane situatie. 

- De Jong & Meijer hebben met de Raad van Advies op 28 mei gesproken over het 
document ‘Sterk in Roerige Tijden’ en reflecties van de leden daarop opgehaald. 

- Met het MT van FT zijn gesprekken gaande om de procedure werving decaan FT op te 
starten. 

- Reuling meldt dat de oplevering van de FMB, vanwege de Corona-beperkingen, op 24 
september gepast maar kleinschalig gemarkeerd zal worden. De wijziging van de naam 
van het pand wordt uitgesteld tot het voorjaar van 2021, en wordt indien mogelijk bekend 



gemaakt op een feestelijke bijeenkomst waarbij de faculteit ook de resultaten van het 
eerste jaar van de Donut-hub kan presenteren.  

 
Externe activiteiten 
- Meijer heeft op 29 mei samen met wethouder Kukkenheim de eerste editie van het Urban 

Vitality magazine IAMVITAL aangeboden aan bewoners van het Amstelhuis. 
- Reuling meldt dat de afdeling HBO van de SURF-ledenraad heeft gesproken over de 

input vanuit het HBO voor de tweejarenagenda van SURF. De vraagarticulatie zou 
idealiter via de VH lopen, in het bijzonder de commissies onderwijs en onderzoek. De 
geformuleerde inbreng betreft o.a. versterking van de onderzoeksinfrastructuur, benutting 
van onderwijsdata en infrastructuur die flexibele leerroutes ondersteunt.  

- Reuling meldt dat in de Bestuurscommissie internationalisering van de VH is gesproken 
over in- en uitgaande mobiliteit in het licht van de Corona-crisis, in het bijzonder over de 
gezamenlijke opstelling richting de IND en de Crisiswet die in voorbereiding is. 
 

 
5.       Besluiten 

5.1 Strategie en plan van aanpak ECAAI 2020 en doorgroeimogelijkheden naar CoE  
Het College van Bestuur kijkt uit naar bespreking van de stukken in het CBO. De 
doorgroeimogelijkheid naar een CoE zal worden besproken binnen de huidige financiële 
kaders en volgens dezelfde criteria als waar alle CoE’s aan moeten voldoen (de criteria van 
Reiner en een externe evaluatie). 
 

6.       Bespreken 
6.1 HR Rapportage Q1 2020 
Dit onderwerp schuift door naar de volgende vergadering. 
 
6.2 Financiële rapportage Q1 2020 
Dit onderwerp schuift door naar de volgende vergadering. 
 
6.3 Rapportage Interne Beheersing Q1 
Dit onderwerp schuift door naar de volgende vergadering. 
 
6.4 Flash rapportage P4 2020 
Dit onderwerp schuift door naar de volgende vergadering. 

 
6.5 Intentieverklaring Amsterdams Akkoord HO voor iedereen 
Dit onderwerp schuift door naar de volgende vergadering. 
 
6.6 Overeenkomst Microsoft mbt persoonsgegevens 
Dit onderwerp schuift door naar de volgende vergadering. 

 
7. Bestuurlijke overleggen: 

7.1 CBO 4 juni + Herijken strategische programma’s 
Geen opmerkingen 
7.2 U!reka steering committee 5 juni 
Geen opmerkingen 
7.3 CvB heidag 8 juni 
Geen opmerkingen 
7.4 WHW-gesprek RvT-CMR van 9 juni 
Geen opmerkingen 
7.5 Commissie O&O RvT 11 juni 
Geen opmerkingen 



7.6 Voorbereiding PBO Q1 2020 – FT, FBE, FG/FBSV 
Geen opmerkingen 
 

8. Rondvraag 
 Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
 

Het CvB heeft kennis genomen van: 
- Brief UvA VU HvA Inrichting studentenstromen in het openbaar vervoer 
- Verruiming betaling collegegelden (definitief)  
- Notitie medewerkersenquête (definitief) 
- Timetable collegevergaderingen d.d. 29 mei 2020 

 
 

Vastgesteld d.d. 9 juni 2020 
 


