
 
 
 
 
Verslag  College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam 
Datum:  29 september 2020 
Tijd:  10.15-11.30 uur 
Locatie: MS Teams 
 
Aanwezig: J.G.M Reuling  
  G.R Meijer 
  M.N Lürsen  

E.G. Alvares 
P. Helbing 

  G. van der Hoeven (verslag)   
 
1.     Opening en vaststellen agenda 

Reuling opent de vergadering. De agenda wordt vastgesteld. 
 

2. Vaststellen verslag collegevergadering d.d. 22 september 2020 
Het verslag wordt met een tekstuele wijziging vastgesteld.  
 

3. Besluiten 
3.1 Kern IP 2021-2026  
Het CvB stelt de kern van het instellingsplan 2021-2026 vast en geef t de secretaris van de HvA 
de opdracht om de verdere uitvoering door de redactie en staf  te laten uitvoeren en de 
implementatiepaden te schetsen.  

 
3.2 Internationale mobiliteit tweede semester 2020/2021 
-Het College van Bestuur neemt geen besluit en houdt het voorstel aan. Het College van 
Bestuur vraagt de Strategische Commissie Internationalisering haar advies te toetsen aan de 
recente ontwikkelingen rondom COVID-19. Het voorstel komt volgende week terug op de 
agenda. 
 
3.3 SportsInQ case 
Het College van Bestuur neemt kennis van de businesscase Sportkunde en de samenwerking 
van de faculteit Bewegen Sprot en Voeding met SportsInq en besluit het Sportleadership 
Programma in gang te zetten met in achtneming van de opvolging van de openstaande punten 
in bijgesloten advies.  

 
3.4 Visie en governance integrale veiligheid 
Het College van Bestuur besluit de notitie 'Visie op en governance van Integrale veiligheid HvA' 
met een twee tekstuele aanpassingen voorlopig vast te stellen en ter instemming voor te 
leggen aan de Centrale Medezeggenschapsraad en ter advies voor te leggen aan het Centraal 
Bestuurlijk Overleg. 

 
3.5 Benoeming leden onderwijsraad 
Het College van Bestuur besluit de heer Jord Schaap, opleidingsmanager Communicatie en 
Creative Business, te benoemen als lid van de onderwijsraad met ingang van 1 oktober 2020. 
 



Het College van Bestuur besluit de heer Gerard Kuiper, directeur onderwijs FT en voormalig 
opleidingsmanager Built Environment, te benoemen als lid van de onderwijsraad, met ingang 
van 1 oktober 2020.  

 
3.6 Plaatsvervangend lid onderzoeksraad  
Het College van Bestuur besluit de heer Bert Bredeweg met terugwerkende kracht per 1 
september 2020 te benoemen als plaatsvervangend onderzoekslid van de onderwijs- en 
onderzoeksraad. 

 
3.7 voordracht commissie Ethiek  
Het College van Bestuur besluit de heer Ron Oostdam per 1 oktober 2020 te benoemen als lid 
van de ethische commissie onderzoek. 

 
4. Bespreken 

4.1 COVID-19 stand van zaken 
Het College van Bestuur neemt kennis van het aantal gemelde coronabesmetting studenten en 
medewerkers van week 39. Het College van Bestuur constateert dat het aantal besmettingen 
toeneemt. Er zijn geen ernstig zieken gemeld.  
Het College van Bestuur bespreekt de mogelijke verruiming van de reserveringsmogelijkheden 
van studieplekken op de HvA locaties voor studenten en besluit in de reserveringssystemen de 
mogelijkheid te verruimen naar 4 x 4 uur per week en voor studenten met die vanwege 
persoonlijke omstandigheden niet goed thuis kunnen werken de reserveringsruimte te 
verruimen naar vijf  dagen per week met per dag 2 blokken van 4 uur. 
De portefeuillehouder College van Bestuur wordt gemandateerd de def initieve besluittekst op te 
stellen en vast te stellen. 
 
Het College van Bestuur heef t het Centraal Crisis Team, gezien de recente ontwikkelingen 
rondom COVID-19, per 28 september gereactiveerd. 

 
4.2 Panelbezoek NVAO herstelbeoordeling Kwaliteitsafspraken 
Het College van Bestuur heef t op 28 september van de NVAO bericht gekregen dat het bezoek 
van het panel wordt uitgesteld. Dinsdag 29 september heef t het College van Bestuur overleg 
met het panel over de reden van het uitstel.  

 
5. Bestuurlijke overleggen: 

5.1 CBO d.d. 1 oktober 
De agenda leidt niet tot opmerkingen. 
5.2 BO CvB HvA en RvB ROC van Amsterdam d.d. 1 oktober 
De agenda leidt niet tot opmerkingen. 
5.3 BIZ Knowledge Mile bestuursvergadering d.d. 5 oktober 
De agenda leidt niet tot opmerkingen. 
5.4 vergadering Raad van Toezicht d.d. 30 september 
De agenda leidt niet tot opmerkingen. 
5.5 Najaarsdiner d.d. 26 oktober 
Het College van Bestuur voert momenteel overleg met de Universiteit van Amsterdam en de 
vrije universiteit over het mogelijk doorgaan van het diner gezien de recente ontwikkelingen 
COVID-19. 

 
6. Uitnodigingenlijst 

De uitnodigingenlijst leidt niet tot opmerkingen. 
 
 



7. Mededelingen  
Interne activiteiten 
1. Op 22 september heef t Michiel Horikx, lector Constructieve Veiligheid, zijn lectorale rede 
gehouden. Het College van Bestuur was hierbij aanwezig. 
2. Meijer was aanwezig bij IXA stuurgroep op 23 september waar is gesproken over pan-
Amsterdamse strategie voor valorisatie. 
3. Op 23 september heef t het CvB het periodiek overleg Bestuursstaf  gevoerd en op 28 
september de periodiek overleggen Administratief  Centrum en Bibliotheek. 
4. Op 24 september heef t de of ficiële opening Business Campus Fraijlemaborg plaats 
gevonden in aanwezigheid van de leden CvB.  
5. Meijer was aanwezig bij de slotbijeenkomst tweede lichting leiderschapsprogramma van 24 
september. 
6. Meijer was op 28 september aanwezig bij de diploma-uitreiking van de opleiding 
Verpleegkunde. 
7. Meijer en Alvares waren op 22 september aanwezig bij de borrel LHBTIQ+ 
9. Alvares meldt dat de sollicitatiegesprekken voor de studentambassadeurs Diversiteit en 
Inclusie gevoerd zijn per faculteit. 
10. Aankomende week is Alvares aanwezig bij de dialoogsessie tussen platform inclusie en 
meerdere partijen. 
 
11. Reuling meldt dat de maand oktober de internationale maand van de cyber security is. De 
maand oktober wordt binnen de HvA aangegrepen om met een grootschalige actie alle 
medewerkers binnen 1 maand te helpen digitaal veiliger te werken. Iedereen ontvangt een 
uitnodiging van de Servicedesk ICT Services om een afspraak hiervoor te maken. 
 
Externe activiteiten 
Op 28 september heef t het CvB een kennismakingsgesprek gevoerd met dhr Combee en 
mevrouw Van den Berg van het College van Bestuur van de Hogeschool Inholland. 

 
8. Rondvraag 

Alvares vraagt naar het aantal studentassistenten dat actief  is. Een overzicht hiervan wordt 
volgende week toegevoegd aan de agenda van de collegevergadering. 

 
Het College van Bestuur neemt kennis van het volgende: 

a. Besluit reiskostenvergoeding in tijden van corona  
b. City Science for Urban Challenges  
c. Intentieverklaring Platform Veilig Ondernemen Amsterdam-Amstelland 

 
 


