
 
 
 
 
Agenda College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam 
Datum:  woensdag 26 augustus 2020 
Tijd:  14.00 – 14.30 uur  
Locatie:  Gewoon Boot 
 
Aanwezig: H.M de Jong 
  J.G.M Reuling  
  G.R Meijer 
  M.N Lürsen  

E.G. Alvares 
  J.C.C. Boink (verslag)   
 
1.     Opening en vaststellen agenda 

De Jong opent de vergadering en stelt de agenda vast. 
 

2. Vaststellen verslag collegevergadering d.d. 18 augustus 
Het verslag wordt vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag geeft het CvB de afdeling HR 
de opdracht om een stand van zaken op te vragen rond werving van 
studentenassistentschappen ten behoeve van binding eerstejaars. 

 
3. Besluiten 

3.1 Budgetaanvraag Conradhuis 
Het College van Bestuur besluit, na goed overleg met de faculteiten, tot verhoging van het 
investeringsbudget met EUR 3,7 mln.: 
• EUR 1,8 mln. meer- en minderwerken (bouw en advies en Indeling & Inrichting); 
• EUR 1,6 mln. onvoorzien tot einde werk; 
• EUR 0,3 mln. programmawijziging Coffeecorner; 
• EUR 27k programmawijziging voormalige collegezaal. 
Het CvB neemt kennis van het feit dat er een claim ligt vanuit de aannemer van EUR 2.1mln. 
 
 

4. Bespreken 
4.1 Auditrapportage AVG 
Het College van Bestuur heeft met belangstelling en zorgvuldigheid kennisgenomen van de 
AVG audit. Zowel binnen als buiten de HvA is privacy- en gegevensbescherming en 
informatiebeveiliging in ontwikkeling. Het College blijft daarom graag geïnformeerd over de 
ontwikkelingen, de implementatie en de stand van zaken rondom dit domein.  
 
De uitkomsten van de audit AVG zijn in lijn met de gekozen stappen die reeds in gang zijn 
gezet ten aanzien van de doorontwikkeling van het beleidsdomein privacy- en 
informatieveiligheid. De HvA zet verschillende stappen om de privacy van haar studenten, 
medewerkers en andere betrokkenen en belangrijke informatie goed te beschermen. Het 
uitgangspunt binnen de HvA is de kwaliteitscultuur, het professioneel handelen en 
eigenaarschap breed en diep in de organisatie te beleggen. Daarmee ontstaat een duurzaam 
geborgde veiligheid van persoonsgegevens binnen de HvA, passend bij de grote diversiteit aan  
(verwerkings-)processen.  
 



Voor een goede bescherming van de persoonsgegevens door de HvA vindt het college het 
cruciaal dat de verbeteracties uit de audit adequaat en voortvarend worden opgepakt. Gegeven 
de grote gezamenlijke verantwoordelijkheid op het gebeid van integrale veiligheid, dus ook 
gegevensbescherming zullen veel mensen een rol en medeverantwoordelijkheid op de 
uitvoering en borging hebben, communicatie en coördinatie zijn daarbij een sleutel voor 
succes. De Secretaris heeft als auditee een coördinerende rol en wordt daarbij ondersteund 
door de verschillende functies uit het team integrale veiligheid. 
 

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

Het College van Bestuur neemt kennis van: 
- Inventarisatie introductieactiviteiten 


