
 
 
 
 
Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam 
Datum:  05-01-2021 
Tijd:  10:15-11:30 
Locatie:  MS Teams 
 
Aanwezig: J.G.M Reuling  
  G.R Meijer 
  M.N Lürsen  

E.G. Alvares 
  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. 15 december 2020 
Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.  
 
2.1 Vaststellen verslag collegevergadering d.d. 17 december 2020 
Het verslag wordt zonder wijzingen vastgesteld.  
 
2.2  Actielijst 
Het CvB neemt kennis van de actielijst.  

 
3. Besluiten 

3.1 Missie en visie Floor (hamerstuk) 
Het CvB constateert dat de eerder gemaakte opmerkingen o.a. over huisstijl en de 
betrokkenheid van het onderzoek zijn verwerkt. Gehoord het positieve advies van het CBO 12 
december besluit het CvB de nieuwe missie en visie van FLOOR vast te stellen waarbij  de 
benodigde € 10.000,= voor platformkosten in 2021 worden bekostigd vanuit de middelen van 
de bibliotheek HvA en financiële implicaties van de doorontwikkeling van FLOOR voor latere 
jaren in de kaderbrief van 2022 wordt opgenomen. 

 
4. Bespreken 

4.1 Opzet afronding IP Nieuwsgierige professionals en IMR Q4 
Het CvB bespreekt de notitie over de opzet voor de afronding IP Nieuwsgierige professionals 
en IMR Q4 en verzoekt de Bestuursstaf om de voorbereiding op de gesprekken met de 
faculteiten in overleg met hen verder voor te bereiden.  

 
5. Covid-19  

5.2 vanochtend CCT 
Reuling meldt dat zij vanochtend CCT heeft gehad om de beelden te delen over de afgelopen 
periode. Er is door zo’n 50 studenten en medewerkers gebruik gemaakt van de 
noodvoorziening in de Leeuwenburg. Iedereen heeft zich netjes aan de regels gehouden. Op 
tweede kerstdag is er een digitale kerstlunch geweest voor medewerkers en studenten die daar 
behoefte aan hadden. Deze bijeenkomst is door zo’n 20 personen bezocht.   

 
5.1 Reactie studentenmonitor 



Het CvB neemt kennis van de uitkomsten van de Corona-Enquête Studentenwelzijn die in het 
najaar 2020 zijn afgenomen en geanalyseerd door Institutional Research (IR).  
 
Het CvB leest dat het geluk, energiepeil en de veerkracht van onze studenten enigszins lijkt te 
herstellen maar realiseert zich tegelijkertijd dat deze enquête is afgenomen voor de tweede 
lockdown die afgelopen december is ingegaan en dat de beperkingen die zo’n lockdown met 
zich meebrengt opnieuw flexibiliteit en veerkracht van onze studenten vraagt.  
 
De uitkomsten van deze enquête, samen met de uitkomsten van de eerdere onderzoeken naar 
het welzijn van onze studenten (rapport Studentenwelzijn december 2019, rapport Corona 
Enquête mei 2020, panelgesprekken Studentenwelzijn november 2020) geven de noodzaak 
aan te verbeteren waarbij informatievoorziening, contact met studenten door 
studentbegeleiders en blended onderwijs in het oog springen.  50% van de studenten geeft aan 
(nog) niet tevreden te zijn over de mate van contact met studentbegeleiders (mentor, coach, 
slb’er, studieadviseur, casemanager) en ruim 40% meldt niet of nauwelijks contact te hebben 
met hun studentbegeleider. Eén op de vijf studenten geeft aan niet altijd te weten waar en 
wanneer de online lessen zijn en waar zij het online lesmateriaal kunnen vinden. En studenten 
zijn minder tevreden over online onderwijs dan voor de zomer.  
We benadrukken dan ook de relatie tussen tijdige en adequate informatievoorziening, 
regelmatig persoonlijk contact met de student, vertrouwen in het aangeboden onderwijs en het 
welzijn van onze studenten.  
 
Het CvB vraagt de decanen en directeuren ervoor te zorgen dat hun medewerkers 
kennisnemen van de uitkomsten van dit onderzoek zodat eenieder vanuit zijn rol effectief bij 
kan dragen aan de verdere verbetering van het welzijn van onze studenten en de opmaat naar 
volwaardig blended onderwijs.  
 
Het CvB vraagt de faculteits-mt’s de resultaten van de enquêtes te bespreken, successen te 
benoemen en te delen en verbeterpunten aan te pakken. Het CvB adviseert de faculteiten 
aanvullend panelgesprekken met studenten te organiseren zodat doorgevraagd kan worden 
wat specifiek voor die faculteit en haar opleidingen van belang is om te doen om het welzijn 
van de studenten te verbeteren met specifieke aandacht voor informatievoorziening, 
studentbegeleiding en het verder ontwerpen van blended onderwijs. Institutional Research is 
desgewenst beschikbaar voor advies en ondersteuning bij duiding van de beschikbare 
onderzoeksresultaten.  
 
Het huidige studiejaar wordt gebruikt om te zoeken naar een optimale combinatie van ‘op 
locatie’ en ‘digitaal’ onderwijs en onderzoek, voor zover de crisissituatie waarin we ons nog 
steeds bevinden dat toelaat. De studenten en hun welzijn staan hierin centraal. Het blijft 
daarom van belang met enige regelmaat (aanvullend) onderzoek te doen naar de ervaringen, 
wensen en behoeften van onze studenten en deze mee te nemen bij het vormgeven van ons 
‘blended onderwijs’ zoals dat ook genoemd wordt in ons nieuwe Instellingsplan 2021-2026 
‘Hogeschool in 3D’.  
 
De vragenlijsten en rapporten zijn te vinden via Institutional Research (IR) Studentenpanel 
(mijnhva.nl) 
 
Toen de tweede lockdown (15/12/2020) werd aangekondigd, zag het CvB onmiddellijk mooie 
initiatieven ontstaan om voor het welzijn van onze studenten te zorgen. Het CvB spreekt zijn 
waardering uit voor de veerkracht en flexibiliteit die alle medewerkers en studenten opnieuw 
toonden. Het CvB vraagt collega’s en studenten hun initiatieven te delen zodat we van elkaar 
kunnen leren om zo goed mogelijk voor het welzijn van onze studenten te zorgen. 



 
5.2 Verlenging maatwerkafspraken onderwijs en veilig OV Amsterdam 
Het CvB neemt kennis van de verlenging van de maatwerkafspraken. Deze afspraken zijn 
ongewijzigd verlengd tot het einde van het studiejaar, 1 augustus 2021. 
 
5.3 Verslag werkgroep toetsing 
Het CvB neemt kennis van het verslag van de werkgroep toetsing.  
 
5.4 Servicedocument hoger onderwijs versie 9.0  
Het CvB neemt kennis van het Servicedocument HO-2020-2021 en constateert dat er geen 
verrassingen staan in de aangepaste versie. 
 

6. Mededelingen  
6.1 Interne activiteiten 
- In de laatste CMR-CvB vergadering van 2020, op 15 december, was de aandacht met name 
gericht op enkele lopende instemmingsverzoeken: de HvA-begroting 2021, het 
faciliteringsreglement en het medezeggenschaps- en kiesreglement. 
- In de RvT vergadering d.d. 16 december is de begroting 2021 goedgekeurd,. De RvT heeft 
daarnaast waardering uitgesproken over hoe we als HvA-gemeenschap deze tijden absorberen 
en er het beste uithalen. Men weet goed de rust te bewaren en neemt initiatieven daar waar dat 
nodig is. Voorts heeft de RvT onder meer de kwartaalrapportages huisvesting en financiën 
besproken.    
- Het BVO heeft op 17 december positief adviseer geven op het voorstel voor de financiering 
van de HvA-academie in 2021. In maart maakt het BVO afspraken met de HvA-academie over 
de dienstverlening t.b.v. de kaderbrief 2022. Daarnaast hebben de leden van het BVO 
kennisgenomen van het auditrapport contractonderwijs en de interim bevindingen van de 
accountant. Ten slotte heeft het BVO de opzet van de vervolgopdracht verantwoording IP 
geaccordeerd. 
- Het CvB heeft tussen 7 december tot en met 4 januari PBO Q3 gesprekken gevoerd met de 
faculteiten. Het waren goede gesprekken waar onder andere is gesproken over ontwikkelingen 
en/of knelpunten ten gevolge van de coronacrisis, de overgang naar blended learning, stand 
van zaken studievoorschotmiddelen, de bevindingen naar aanleiding van de jaarverslagen 
examencommissies, realisatie begroting 2020 en verwachting 2021 en de 
meerjareninvesteringsplannen van FG, FT, FBE, FMR en FOO. 

 
 
6.2 externe activiteiten  
- Op 16 december heeft het NVAO panel het Plan Kwaliteitsafspraken voor besteding van de 
studievoorschotmiddelen van de HvA opnieuw beoordeeld en is tot een positief oordeel 
gekomen. Bij de eerste beoordeling van het plan in 2019 was de NVAO positief over de inhoud 
van de plannen en de betrokkenheid van de medezeggenschap. Maar de NVAO was ook van 
mening dat alle faculteiten/opleidingen meerjarenplannen voor de besteding van de 
studievoorschotmiddelen moesten hebben en gaf daarom een voorlopig negatief advies. 
Afgelopen jaar hebben alle faculteiten/opleidingen die plannen gemaakt en met de 
medezeggenschap besproken. Het panel heeft deze plannen getoetst en is nu tot de conclusie 
gekomen dat de HvA hiermee ook aan het criterium van meerjarige planvorming heeft voldaan. 
De verwachting is dat de NVAO begin 2021 een definitief adviesrapport aan minister van 
Engelshoven zal voorleggen. Het definitieve oordeel van de minister zal hierna komen. Het 
CvB heeft grote waardering voor het feit dat het ons, in deze bijzondere coronatijd, gelukt is om 
de meerjarig te maken. De medewerkers en studenten die zich hiervoor hebben ingespannen, 
wil hij hartelijk bedanken. 



- Reuling is op 18 december aanwezig geweest bij de bijeenkomst voor Caribische studenten 
ter voorbereiding op het ministersoverleg Caraïbisch gebied. 
- Meijer meldt dat de joint master in Global Sustainable Business Management van AMSIB en 
Newcastle Business School op 16 december positief is beoordeeld door de NVAO en als 
nieuwe opleiding kan starten. 
- Meijer meldt dat hij contact heeft gehad met partners in het Verenigd Koninkrijk naar 
aanleiding van de Brexit deal en de consequenties voor het Erasmus-programma. Langs 
verschillende lijnen (VH, VSNU, U!reka en bilateraal) wordt verkend hoe uitwisseling en 
samenwerking in stand kan worden gehouden. 
 

7. Bestuurlijke overleggen: 
7.1 Heidag CvB d.d. 11 januari 2021. 
Geen opmerkingen. 
 

8. Overzichten 
8.1 Uitnodigingenlijst  
De uitnodigingenlijst wordt doorgenomen. 

 
9. Rondvraag 

De portefeuillehouder communicatie wordt gevraagd om met de directeur Communicatie twee 
opdrachten uit te werken om deze bijzondere tijden vast te leggen in beelden. Mogelijk kan de 
Photographer in Residence hier een rol in spelen. Meijer heeft contacten met de Gerrit Rietveld 
Academie en de Filmacademie, Reuling heeft een enthousiaste Photographer in Resdience 
gesproken die een voorstel zal aanleveren. 

 
 
10. TKN 

Het CvB heeft kennisgenomen van het plan van aanpak Audit werkdruk studentendecanen. 


