
 
 
 
 
Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam 
Datum:  12-01-2021 
Tijd:  10:15-11:30 
Locatie:  MS Teams 
 
Aanwezig: J.G.M Reuling  
  G.R Meijer 
  M.N Lürsen  

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

Reuling opent de vergadering en stelt de agenda vast. 
 

2. Vaststellen verslag collegevergadering d.d. december 2020 
Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.  
 
2.2  Actielijst 
Het CvB neemt kennis van de actielijst.  

 
3. Besluiten 

3.1 Benoeming lid Commissie Wetenschappelijke Integriteit 
Het CvB besluit de heer Gerben te Riet per 1 januari 2021 voor een periode van vier jaar te 
benoemen als lid van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit.  

 
4. Covid-19  

4.1 Update financiele risico’s en implicaties 
Het CvB heeft kennisgenomen van de Covid-19 Update financiële implicaties & risico’s – week 
51. Met inbedding van financiële effecten in de eind december vastgestelde begroting 2021 zal 
monitoring van implicaties en risico’s in hoofdzaak langs de reguliere P&C-cyclus (o.a. HR-
monitor en IMR) verlopen met daar waar nodig expliciete aandacht. Daarmee wordt afscheid 
genomen van de huidige covid-gerelateerde, financiële updates. Het College constateert dat 
deze stap zorgvuldig is voorbereid en onderschrijft de adviezen om: 
- in het verlengde van het eerste onderzoek naar studievertraging corona, IR te vragen om, 

in samenwerking met O&O, FP&C en de faculteiten, een voorstel uit te werken om de 
studievertraging te blijven volgen in 2021; 

- O&O te vragen om, in samenwerking met IR, FP&C en faculteiten, een voorstel uit te 
werken om de (ontwikkelingen in) internationale mobiliteit in 2021 te monitoren; 

- FP&C te vragen de kwartaalrapportages (IMR) conform de gegeven adviezen aan te 
scherpen voor 2020 Q4 en geheel 2021. 

 
4.2 Uitkomsten heidag CvB d.d. 11 januari 2021 

• Persconferentie kabinet inzake coronamaatregelen 
Op basis van de verwachte verlenging van de huidige lockdown-maatregelen is 
communicatie voorbereid om de effecten voor de HvA richting medewerkers en 
studenten te duiden. Op enkele tekstuele aanwijzingen na die door de afdeling 
communicatie worden opgepakt, wordt de berichtgeving door de collegeleden 
onderschreven.  



Naar aanleiding van verlenging wordt stilgestaan bij de mogelijkheden en bottlenecks 
die zich voordoen in het huidige gebruik van de gebouwen, waarbij specifieke aandacht 
is voor de constatering dat met grote regelmaat studenten een schaarse studieplek 
reserveren, maar deze vervolgens niet gebruiken. FS zal gevoed door het BVO 
hiervoor een geschikte oplossing zoeken.    
   

• Voorbereiding roostering 2021/2022, blok 1 en 2: opdracht ontwerpkaders en interactie 
met opdracht Blended HvA 
In de voorbereiding naar het nieuwe studiejaar wordt van belang geacht nog rekening 
te houden met enkele beperkende corona-maatregelen, aangezien het 
vaccinatieprogramma tegen die tijd nog niet volledig is voltooid. Richting het nieuwe 
studiejaar ziet het College daarmee de volgende belangrijke aandachtspunten (niet 
uitputtend): 

o Uitvoering geven aan de prioriteit Blended HvA zodat in het nieuwe studiejaar 
zoveel mogelijk vanuit dit concept gewerkt kan worden – via decaan FDMCI; 

o Ontwerpkaders opstellen voor ruimtegebruik gebaseerd op de huidige kaders 
en routekaart met aandacht voor wat is het meest waarschijnlijke scenario, het 
studentperspectief (wat werkt voor hen – ook met maatregelen – het best) en 
welke digitale onderwijstools wordt ingezet – via secretaris HvA i.s.m onder 
andere VHB. 
       

• Voorbereiding afronding 2020/2021 en aanloop naar studiejaar 2021/2022: obv 
routekaart, o.a. SKC, inschrijfdatum, introducties, afstuderen, internationale stages, etc. 
Een actualisatie/verfijning van de routekaart wordt gewenst geacht met het oog op het 
bieden van zoveel mogelijk duidelijkheid aan faculteiten en opleidingen. Het streven is 
om in februari deze actualisatie af te ronden, zodat opleidingen zo tijdig mogelijk met 
de inrichting van blok 3 en 4 van start kunnen gaan. De routekaart blijft, door de 
verschillende fases, rekening houden met versoepelingen in de maatregelen, waarmee 
ook eventuele extra mogelijkheden benut kunnen worden.  
 

• Vervolg van de kalender bestuurlijke communicatie 
Communicatie wordt gevraagd om - naar voorbeeld van de in herfst opgestelde tijdslijn 
-  een voorstel naar het CvB te brengen voor een kalender bestuurlijke communicatie 
(covid-gerelateerd) die de komende maanden beslaat. 
 

• Concrete acties uit Actualisatie Sterk in Roerige Tijden > Welzijn 
Er wordt geconstateerd dat veel activiteiten genoemd in het document belegd zijn of 
reeds in uitvoering zijn gebracht. Specifiek wordt stilgestaan bij het onderdeel 
‘herstelplan’ en de verwachtingen daarvan. Meijer geeft aan voor eind januari een 
outline naar het informeel CvB te brengen. 
De collegeleden constateren dat veel activiteiten uit de actualisatie ten aanzien van 
welzijn zijn opgepakt en/of ondergebracht. Voor de activiteiten t.b.v. het welzijn van 
studenten geldt dat ook op één aspect na: de mogelijkheden tot 
activering/samenwerking met studieverenigingen. Dit wordt belegd in het ISO Welzijn.   
 

• Afspraken ISO’s W&B en BSC 
Met het oog op bovenstaande wordt de huidige frequentie en inhoudelijk oriëntatie van 
de ISO’s aangepast. Het voornemen wordt gedeeld om elk ISO één keer per maand te 
houden (nu: 2) en specifieker te richten op ‘welzijn’ en ‘faciliteiten/gebouwgebruik’. BO 
wordt gevraagd om deze lijn te vertalen naar het huidige sturingsdocument, inclusief de 
doorvertaling naar een werk- en monitoringsagenda corona.        
       



 
5. Mededelingen  

- Reuling meldt het overleden van oud-bestuur Rob Scheerens. Scheerens was van 2001 tot 
2006 bestuurslid van zowel de HvA als de UvA. 

- Meijer meldt in contact te zijn met een Amsterdamse kunstenaar die ervaring heeft met 
kunst voor publieke werken en die mogelijk voor het in aanbouw zijnde Conradhuis een 
artwork kan ontwerpen. 

- Alvares meldt zich te hebben aangemeld als kandidaat voor het FNV Jong sectorbestuur. 
De procedure tot benoeming start in februari en Alvares houdt het CvB op de hoogte van 
de voortgang. 
   

 
Interne activiteiten 
- Reuling en Meijer waren op 7 januari bij de online Kick-Off 2021, waar zij de HvA-community 

vertelden over de voornemens voor 2021, de huidige corona-zorgen en waarbij de nominaties 
voor het Onderzoek van het jaar bekend werden gemaakt. 

- Meijer meldt dat onlangs het positief bericht is ontvangen van de EU betreffende de aanvraag 
van het nieuwe Erasmus Charter for Higher Education, 2021-2027 (ECHE). Hiermee is 
deelname van de HvA aan het nieuwe Erasmusprogramma (2021-2027) verzekerd waardoor 
we student- en stafmobiliteit binnen de EU kunnen continueren. ECHE is ook een 
kwaliteitskeurmerk om te kunnen blijven deelnemen aan subsidieprogramma’s van het 
Erasmus+ zoals strategische partnerschappen, European Universities en Erasmus Mundus 
joint degree. In het rapport wordt gesproken van een 'excellent application'. 

 
 

Externe activiteiten  
- Op 7 januari was Meijer aanwezig bij de brainstorm European Bauhaus waar met een 

creatieve pool van mensen is gekeken hoe in de post pandemische periode tot een nieuw 
elan in de maatschappij gekomen kan worden.  

- Reuling is op 8 januari aanwezig geweest bij de Dies Natalis 2021, ter viering van de UvA’s 
389ste verjaardag waar de rector magnificus Karen Maex een inspirerende rede heeft 
gehouden waarin zij ingaat op het behoud van wetenschappelijke onafhankelijkheid in het 
digitale tijdperk door middel van een Digital University Act. Tevens werden twee 
eredoctoraten uitgereikt en is de documentaire 'De smacht naar autonomie' afgespeeld. 

- Meijer meldt benaderd te zijn door ZAAM een VO-scholengemeenschap in de regio 
Amsterdam over de moeilijkheden die zij ervaren met het goed voorbereiden van hun 
leerlingen op de eindexamens. Met verschillende kennispartners in de stad verkennen zij 
mogelijkheden tot samenwerking hierin. FOO en Studentenzaken zijn hierover enthousiast en 
geven vervolg aan de verkenning. 

 
 

6. Bestuurlijke overleggen: 
6.1 RVC HvA Ventures Holding d.d 13 januari 2021 
Geen opmerkingen  
 
6.2 Overleg bestuurders VH - VSNU d.d. 13 januari 2021 
Agenda nog niet beschikbaar, mogelijk nazending 

 
6.3 CBO d.d. 14 januari 2021 
Geen opmerkingen 
 



6.4 Overleg Kennis en Innovatie Agenda d.d. 14 januari 2021 
Geen opmerkingen 
 
6.5. AI Technology for People d.d. 14 januari 2021 
Geen opmerkingen 
6.6 TKI-directeurenoverleg d.d. 15 januari 2021 
Geen opmerkingen 
6.7 IXA Board d.d. 18 januari 2021 
Geen opmerkingen 
 

7. Overzichten 
7.1 Uitnodigingenlijst  
De uitnodigingenlijst wordt besproken.  

 
8. Rondvraag 

 Aan de secretaris/BO wordt gevraagd bestuurlijke overleggen in te plannen met Inholland en 
Windesheim (maart 2021). 

 Reuling vraagt om de timetable binnenkort te agenderen in het CvB (26 januari).  
 

 
 
 
 
 

 
 


