
 
 
 
 
Concept verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam 
Datum:  3 november 2020   
Tijd:  09:30-10:00 uur (eventueel uitloop tot 10.30 uur)    
Locatie:  MS Teams 
 
Aanwezig: J.G.M. Reuling  
  M.N. Lürsen  

E.G. Alvares 
G.R. Meijer  
P. Helbing 

  P. van Achteren (verslag)  
 
1.     Opening en vaststellen agenda 

Reuling opent de vergadering en stelt de agenda vast.  
 

2. Vaststellen verslag collegevergadering d.d. 27 oktober 2020 
Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.  

 
3. Besluiten 

3.1 Verzoek organisatieaanpassing FDMCI CO+CB 
Het CvB besluit het positieve advies van de stafafdelingen HR en O&O inzake de 
organisatieaanpassing FDMCI CO+CB over te nemen en aan de decaan FDMCI de opdracht 
een vanuit de experimenteerruimte een voorstel uit te werken dat voldoet aan de 
randvoorwaarden uit het advies, te weten: 
- het experiment wordt aangegaan voor een periode van drie jaar; 
- er worden vooraf evaluatiemomenten bepaald en evaluatiethema’s benoemd waarbij de 

facultaire medezeggenschap is betrokken; 
- rapporteer over de ervaringen van dit experiment en voedt het CBO met de opgedane 

ervaringen; 
- mandateer enkele HR-bevoegdheden aan de impactcoördinator; 
- maak duidelijk voor de medewerkers bij wie ze voor wat terecht kunnen. Wie is waarvoor 

verantwoordelijk en wat zijn de bevoegdheden? Denk daarbij aan HR-bevoegdheden zoals 
professionaliseringsvragen, jaargesprekken, beoordeling, verzuimbegeleiding, etc.; 

- maak duidelijk welke bevoegdheden en verantwoordelijkheden gemandateerd worden, en 
daarbij als kader te hanteren dat instemmings-/advies plichtige bevoegdheden op deelraad 
of opleidingscommissie niveau NIET worden overgedragen; 

- geef aan wat de financiële impact is binnen deze experimenteerruimte.  
Ter verheldering worden de notitie en de nota besluitvorming nog geredigeerd, deze komen 
volgende week terug in het CvB.  

 
3.2 Tijdelijk evenementenprotocol 
Reuling licht toe dat het eerdere tijdelijke evenementenprotocol afliep en dat er in deze versie 
gezorgd is voor een protocol dat weerbaarder is voor veranderende kabinetsmaatregelen. Het 
CvB stemt in met de herziening van het tijdelijke evenementenprotocol. 
  

4. Bespreken 
4.1 Stand van zaken Covid-19 (terugkoppeling CCT, ISO W&B en BSC en werkgroep toetsing 
(nazending), stand van zaken besmettingen (bijlage)) 



Het CvB neemt kennis van de stand van zaken, met betrekking tot Covid-19, de bespreking 
wordt waar relevant volgende week voortgezet. Wel meldt Reuling nog dat vanochtend in het 
CCT gesproken is over mogelijke scenario’s op de aanstaande persconferentie van het kabinet 
over eventuele aanscherping van de coronamaatregelen. 
 
4.2 Eindrapportage LLO 
Het CvB neemt kennis van het eindrapportage inzake LLO en vraagt deze versie ter 
bespreking te agenderen tijdens de CBO heidagen van 12 en 13 november.   
 

 
5. Mededelingen 

 
Interne activiteiten 

1. Meijer heeft op 27 oktober een portfolio-sessie gehad waar is gesproken over de 
initiatieven voor nieuwe AD en bacheloropleidingen. De nieuwe initiatieven zijn middels 
een interactieve sessie uitgewisseld en besproken.  

2. Op 29 oktober is in het CBO onder andere gesproken over de Centres of Expertise en de 
harmonisatie van het beheer onderzoek. Daarnaast is de opzet van de Summerschool 
2.0 aan bod gekomen, evenals het instellingsplan 2021-2026.  

3. Het CvB heeft op 29 oktober gesproken met de Raad van Advies over het nieuwe IP en 
de HvA in tijden van corona. Punt van gesprek was het optimaliseren van blended 
onderwijs.  

4. Reuling en Meijer zijn op 30 oktober aanwezig geweest bij de terugkoppeling van het 
visitatiepanel over de heraccreditatie van de masteropleiding Professioneel 
Meesterschap.  

5. Meijer is op 2 november aanwezig geweest bij de Regiegroep ICT waar onder andere is 
gesproken over het portfolio voor 2021 en de vernieuwde website. 

6. Alvares meldt vandaag een eerste van een reeks klankbordgesprekken met studenten te 
hebben. Vorige week had hij een meeting over het thema diversiteit en inclusie.    

 
 
Externe activiteiten 

1. Meijer is op 29 oktober aanwezig geweest bij de online lancering van UASNL waar 
onder andere is gesproken over de gezamenlijke onderzoeksaanpak met betrekking tot 
de energietransitie en de sustainable developement goals en een vraag en antwoord met 
Premier Mark Rutte.  

2. Meijer is op 29 oktober aanwezig geweest bij de ontbijtsessie AI Technology for People 
waar is gesproken over het landelijke groeifonds en de positie van Amsterdam. 

3. Reuling was op 30 oktober bij het overleg voorzitters Amsterdamse hogescholen. 
Naast een bespreking van de coronasituatie is onder meer aandacht geweest voor de 
opvolging van het Amsterdams Akkoord inzake diversiteit en inclusie en voor de inrichting 
van een presentatie/bijeenkomst met de gemeente. Aan het eind van de vergadering was 
VH-bestuurslid Houterman aanwezig om te spreken over de VH-voorstellen aangaande 
het tweede semester. 

4. Op 30 oktober was Reuling aanwezig bij de VH Klankbord Onderwijs & Arbeidsmarkt 
waar de mogelijke inzet vanuit de VH om aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt gericht op 
het georganiseerd werkveld te versterken.   

5. Reuling is op 2 november aanwezig geweest bij de DUWO adviesraad waar is 
gesproken over de contouren van de uitkomsten van de landelijke Apollomonitor 
Studenthuisvesting. Het landelijke rapport wordt op 5 november gepresenteerd en de 
lokale rapporten begin december. 



 
 

 
 
 
6. Bestuurlijke overleggen: 

6.1 Bestuurlijk overleg HvA VU d.d. 9 november 
Op basis van de agenda bespreking is besloten dit overleg om te zetten naar een overleg 
tussen de rectoren met aandacht voor de thema’s: samenwerking lerarenopleidingen, 
doorstroom HvA-VU en stimuleringsactiviteiten op het gebied van omscholing. 
 
6.2 Bestuurlijk overleg gezamenlijke diensten d.d. 11 november 
Agenda werd besproken. 
 

7. Overzichten: 
1. Actielijst CvB 

 
8. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
 
Het CvB neemt kennis van: 

- IP 2021-2026 (bijlage) 
- Protocol gebouwgebruik en -beheer (nazending definitief besluit) 


