
 
 
 
 
Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam 
Datum:  dinsdag 1 september 2020 
Tijd:  10.30-11.30 uur  
Locatie:  Teams 
 
Aanwezig: J.G.M. Reuling  
  G.R. Meijer 
  M.N. Lürsen  

E.G. Alvares 
P. Helbing 

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

Reuling opent de vergadering en stelt de agenda vast. 
 

2. Vaststellen verslag collegevergadering d.d. 26 augustus 
Het verslag wordt vastgesteld. 

 
3. Mededelingen 

Interne activiteiten 
- De Jong en Reuling zijn op 19 augustus aanwezig geweest bij de opening van Tune In. 

Alvares was aanwezig bij de uitreiking van de certificaten. Er was grote belangstelling voor 
het programma. Het CvB complimenteert de organisatie met het mooie programma dat zij 
hebben gemaakt deels on campus en deels online.  

- Op 20 augustus is in het CBO gesproken over de opstart van het jaar en beschikbaarheid 
van ruimtes. Daarnaast is door het CBO gesproken over de portefeuilleverdeling en de 
verdere ontwikkeling van het onderwijsportfolio.  

- De Jong en Reuling zijn aanwezig geweest bij de MT heidag van FOO om te spreken over 
de strategie en aandachtspunten voor de komende periode. 

- Op 26 augustus heeft het CvB een heidag gehad waar onder andere is gesproken over het 
nieuwe instellingsplan en de opstart van het nieuwe studiejaar voor studenten en 
medewerkers. 

- Het CvB is op 27 augustus aanwezig geweest bij de lunchbijeenkomst van de RvT waar 
met de decanen is gesproken over ontwikkeling van de faculteiten. Het was een 
inspirerende bijeenkomst. 

- Het CvB en Alvares waren aanwezig in het tv-programma HvA Blended waarin het 
studiejaar 2020 geopend werd en is gesproken over de topprioriteiten voor het nieuwe 
studiejaar. Meijer heeft in de uitzending de winnaars van het HvA-onderzoek van het jaar 
bekend gemaakt. 

- Reuling heeft op 28 augustus deelgenomen aan de jury voor de nieuwe Photographer in 
Residence van de HvA. De jury was onder de indruk van de werken van de afstudeerders 
van de Rietveld Academie. 

- Het CvB is op 31 augustus aanwezig geweest bij de afscheidsbijeenkomst van Huib de 
Jong van de trainees. Tijdens de bijeenkomst hebben de trainees gereflecteerd op wat het 
traineeship hen tot nu toe heeft gebracht en is vooruitgekeken naar de plannen voor de 
toekomst. Het was een mooie bijeenkomst. 

- Alvares heeft afgelopen week kennisgemaakt met de Islamitische Studentenvereniging 
Amsterdam (ISA), Limitless, Hvanti, HvA participatie, Student that matters, de HvA 



bibliotheek (Pilot onlinebrary), het studentpanel en Reset. Komende week zal Alvares 
gesprekken voeren met SeSi, ASVA, StudentInfo en Platform Inclusie. Er is op eigen 
initiatief een overleg ingepland met de studieverenigingen die verbonden zijn aan de HvA. 

- Alvares meldt dat er een instagram account is gestart ‘wake up HvA’. Dit platform is 
bedoeld voor studenten die racisme hebben ervaren om hun ervaringen te delen. Alvares 
spreekt de initiatiefnemer binnenkort.  
 

Externe activiteiten 
- Reuling heeft op 27 augustus het vervoersakkoord ondertekend dat is gesloten tussen de 

Amsterdamse onderwijsinstellingen (ROC TOP, ROC van Amsterdam, Hogeschool van 
Amsterdam (HvA), Vrije Universiteit (VU), de Universiteit van Amsterdam (UvA) en 
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten), vervoerbedrijven NS, GVB en CXX, 
Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam. 

- Meijer heeft op 26 augustus deelgenomen aan de Pan Amsterdamse valorisatiestrategie 
stuurgroep IXA waar is gesproken over de voortgang van de uitgezette opdracht. 

- Meijer is op 25 augustus aanwezig geweest bij de preview graduation show van de Gerrit 
Rietveld Academie. 

- Meijer heeft op 27 augustus deelgenomen aan de AI for the people ontbijtsessie.  
- Meijer heeft op 25 augustus deelgenomen aan het overleg met het strategieteam van de 

gemeente Amsterdam waar is gesproken over het koppelen van lectoren aan strategische 
dossier van de gemeente. 

- Meijer heeft op 28 augustus een overleg gehad met de learning council van Cumulus Park 
waar is gesproken over inhoudelijke werkzaamheden. Meijer heeft hierin een adviesrol. 

 
 

4. Besluiten 
4.1 Visie flexibel onderwijs (hamerstuk) 
Het College van Bestuur stelt de visie flexibel onderwijs vast en stuurt de visie ter informatie toe 
aan de CMR. 
 
4.2 Benoeming leden ethische commissie 
Het College van Bestuur besluit met terugwerkende kracht de heer Hafid Ballafkih per 1 
augustus 2020 te benoemen als lid van de Ethische Commissie Onderzoek. 
 
4.3 Benoeming lid onderzoeksraad  
Het College van Bestuur besluit:  
- de heer Martijn de Waal met ingang van 1 september 2020 te benoemen als onderzoekslid 

van de onderwijs- en onderzoeksraad; 
- mevrouw Somaya Ben Allouch met ingang van 1 september 2020 te benoemen als 

plaatsvervangend onderzoekslid van de onderwijs- en onderzoeksraad. 
 

4.4 Herbenoeming leden College van Beroep voor de Examens (CBE)  
Het College van Bestuur besluit: 
- de heer M.N. Breedijk, de heer G.J.M.F. Kerssens en de heer mr. M. Kluft te herbenoemen 
als docentlid van het CBE met ingang van 1 september 2020; 
- de heer C.M. Boks en mevrouw D.S. van Hoppe te herbenoemen als studentlid van het CBE 
met ingang van 1 september 2020. 

 
4.5 Herbenoeming leden Geschillen Advies Commissie (GAC) 
Het College van Bestuur besluit: 
- de heer mr. J.N. Moelee te herbenoemen als medewerkerslid van de GAC met ingang van 

1 september 2020; 



- mevrouw D.S. van Hoppe te herbenoemen als studentlid van de GAC met ingang van 1 
september 2020. 

 
4.6 Benoeming PiR 2020-2021 
Het College van Bestuur besluit: 
1. Shreya de Souza te benoemen tot HvA Photographer in Residence (PiR) voor de periode 
van het studiejaar 2020-2021; 
2. Shreya de Souza de opdracht te geven om voor bijzondere gelegenheden – op verzoek van 
de opdrachtgever en conform de uitgangspunten zoals geformuleerd in de overeenkomst PiR – 
fotografische kunstwerken te vervaardigen. 

 
5. Bespreken 

5.1 Analyse financiële implicatie internationale mobiliteit 
Het College van Bestuur neemt kennis van de analyse financiële implicaties internationale 
mobiliteit en vraagt FP&C om de adviezen op te laten nemen in update financiële risico’s en 
implicaties. Het CvB vraagt de strategische commissie internationalisering om op korte termijn 
een advies te formuleren over eventuele mobiliteit van exchangestudenten in het tweede 
semester. 
 
5.2 Update financiële risico’s en implicaties COVID-19 
De bespreking van dit agendapunt wordt met een week uitgesteld. 
 
5.3 Veiligheidsmonitor incl. cijfer AMSIB 
De bespreking van dit agendapunt wordt met een week uitgesteld. 
 
5.4 Vragen m.b.t. aansprakelijkheid eventuele coronabesmettingen 
De bespreking van dit agendapunt wordt met een week uitgesteld. 

 
6. Bestuurlijke overleggen: 
 6.1 Terugblik BVO d.d. 27 augustus 

Het College van Bestuur blikt terug op het BVO waar onder andere is gesproken over de 
informatieveiligheid. Er wordt gevraagd om expliciet aandacht te hebben voor hoe dit beleid op 
een heldere en aantrekkelijk manier onder de aandacht gebracht kan worden bij medewerkers 
en studenten. 

 6.2 PO vergaderset Q2 
 De vergadersets worden besproken. 
 6.3 CBO d.d. 3 september 
 De agenda wordt besproken. 
 6.4 CMR DB d.d. 9 september en vergadering d.d. 15 september 
 De overleggen worden voorbesproken. 

 
7. Overzichten:      

7.1 Uitnodigingenlijst 
De uitnodigingenlijst wordt besproken. 
 

8. Rondvraag 
Er wordt geen gebruik gemaakt van dit agendapunt. 
 

Het College van Bestuur neemt kennis van: 
- Informatie t.b.v. ventilatie in HvA-gebouwen 
- Bewaartermijn en DLO 
 



 


