
 
 
 
 
Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam 
Datum:  02-03-2021 
Tijd:  10:15-11:30 
Locatie:  MS Teams 
 
Aanwezig: J.E.A.M Nooren 

J.G.M Reuling  
  G.R Meijer 
  M.N Lürsen  

E.G. Alvares 
 P. Helbing 

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

Jopie Nooren wordt als nieuwe voorzitter van het CvB van de HvA welkom geheten.  
 

2. Vaststellen verslag collegevergadering 23 februari 2021 
Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.  
 
2.2  Actielijst 
Het CvB neemt kennis van de actielijst en vraagt (voorstellen voor) deadlines per item toe te 
voegen.  
 

3. Besluiten 
3.1 Informatiebeveiliging herzien 
Het CvB besluit: 
- met terugwerkende kracht per januari 2020 het verbeterplan ICTS vast te stellen en ICTS 
opdracht te geven dit uit te voeren; 
- de eerste set documenten van het informatieveiligheidsbeleid vast te stellen: Security 
Principes, Autorisatiebeleid, Beleid Verantwoorde Openbaarmaking (voorheen leidraad voor 
Responsible Disclosure) en Classificatierichtlijn Informatie en Informatiesystemen; 
- de stuurgroep informatieveiligheid in te stellen en deze opdracht te geven om:  

1) de impact van de verbeterplannen ICTS en CISO op de inzet van faculteiten en diensten 
verder uit te werken;  
2) de governance voor het gehele domein informatieveiligheid in te richten. 

 
De plannen en kaders zullen ter kennisname aan het CBO en de CMR worden aangeboden, 
nadat ten behoeve van zorgvuldigheid in het verdere beleidstraject, de werkagenda, de 
implementatie en de communicatie nader is uitgewerkt. Specifiek voor wat betreft 
communicatie dient rekening gehouden te worden met de recente cyberaanval. Ook de rol van 
de CMR (ter instemming, advies of informatie) wordt nader onderbouwd.  
Het gevraagde besluit tot het vrijmaken van budget voor een programmasecretaris (0.6 fte, 
twee jaar) ter ondersteuning van de stuurgroep wordt aangehouden en wordt verwerkt in de 
middelenuitwerking informatieveiligheid. Zolang die uitwerking er niet is wordt de capaciteit 
voor informatieveiligheid, inclusief de inzet van een programmasecretaris gefinancierd uit de 
lopende begroting IV met een toegestaan risico op overschrijding. 
 
 



 
3.2 Herbenoeming lid Adviescommissie Beoordelingen en Bezwarencommissie 
Functieordenen 
Het CvB besluit de heer J. Dijkstra te herbenoemen als lid van de Adviescommissie 
Beoordelingen en Bezwarencommissie Functieordenen met terugwerkende kracht met ingang 
van 1 januari 2021. 
 
Daarnaast vraagt het College JZ een huishoudelijk reglement voor de commissies, de 
maximale zittingstermijnen en een rooster van aftreden te actualiseren/op te stellen. 

 
 
4. Bespreken 

4.1 Reservering budget midterm review ITK - kaderbrief 2022 
Het CvB neemt kennis van het memo ‘Reservering budget midterm review ITK – kaderbrief 
2022’ en constateert dat hiermee proactief ten behoeve van de kaderbrief de benodigde 
financiële reservering voor de inzet van externe peers in 2022 wordt aangekondigd. Het CvB 
verwelkomt het plan van aanpak voor de inhoudelijke insteek van de midtermreview in het 
najaar graag op zijn agenda. 
 
 

5. Covid-19  
5.1 Terugkoppeling ISO Gebouwgebruik en Facilitair d.d. 2 maart 2021 
Reuling meldt dat in het ISO de voorbereiding van de uitvoering pilot sneltesten is besproken. 
Uiterlijk 15 maart kan de pilot starten, zo werd door een vertegenwoordiger van de projectgroep 
toegelicht. Het doel is om vier opleidingen te laten participeren in deze fase, waaronder 
Forensisch Onderzoek en AMFI. Voor communicatie over de pilot staat de projectgroep in 
contact met de afdeling Communicatie. 
Voorts is in het ISO aandacht uitgegaan naar de afwegingen en prioriteiten bij de 
voorbereidingen voor wat betreft het ruimtegebruik studiejaar 2021-2022 en is een verzoek van 
een VO-instelling in behandeling genomen waarin gevraagd wordt of de HvA ruimten ter 
beschikking kan stellen nu deze sector het onderwijs weer mag opstarten. De HvA wil zich 
openstellen voor dit verzoek, maar zal de ruimte zelf weer in gebruik nemen zodra de 
coronamaatregelen voor het hoger onderwijs worden versoepeld. VHB pakt de uitvoering op en 
er is aandacht gevraagd voor zorgvuldige communicatie vanuit de betrokken faculteit. 
 
5.2 Persconferentie d.d. 23 februari 2021 
Op de persconferentie van 23 februari j.l. kondigde het kabinet voor het hoger onderwijs geen 
significante versoepelingen van de coronamaatregelen aan. Het CvB toont zich teleurgesteld 
over het uitblijven van versoepelingen voor de studenten en medewerkers van de HvA.  
 

6. Cybersecurity 
De vorige week aangekondigde wachtwoordwijziging voor alle HvA-accounts is in volle gang. 
Momenteel zijn meer dan 70.000 van de ruim 100.000 wachtwoorden aangepast, een enorme 
prestatie al zijn er daarmee ook nog circa 30.000 aanpassingen te gaan. De servicedesk ICTS 
is ruim opengesteld en dit verloopt goed, zowel qua bereikbaarheid als qat betreft de verleende 
technische ondersteuning. Later deze week zullen voor accounts worden afgesloten die nog 
geen wachtwoordwijziging hebben doorgevoerd. Hiervoor zullen nog meerdere reminders 
verstuurd worden en attenderingen via de teams uitgaan. 
 
Ten aanzien van de bestrijding van de aanval meldt Reuling dat toegewerkt naar 
‘brandmeester’, hiertoe dienen een aantal uitstaande actiepunten nog te worden bereikt. 
Communicatie over het moment ‘brandmeester’ zijn in voorbereiding, dit vraagt zorgvuldigheid. 



Wanneer het moment van ‘brandmeester’ bereikt is verschuift de focus volledig naar het 
herstel. 
 
Tot slot geeft Reuling aan dat de HvA en UvA naar aanleiding van de recente aanvallen het 
initiatief hebben genomen een overleg te plannen met de portefeuillehouders IV van de VH, 
VSNU, SURF en NWO. Het overleg is onder meer bedoeld om het toezicht op de veiligheid van 
ICT-systemen en daarmee van gegevens te doordenken ook in relatie tot voornemens van het 
ministerie het toezicht hierop te versterken. 
 

7. Mededelingen 
7.1 Interne activiteiten 
• Reuling is op 23 februari aanwezig geweest bij het Lokaaloverleg, waar kennis is gemaakt 

met de leden. Daarnaast is er gesproken over besluiten omtrent de Coronacrisis en de 
stand van zaken van de D3 D4 contracten van de flexibele schil, evenals de dam-gelden. 

• Op 24 februari sprak Reuling met de Auditcommissie RvT. Daar was uitgebreid aandacht 
voor de cyberaanval. Voorts is gesproken over het Treasury Plan 2021, de financiën 2020 
en de WNT verantwoording & Klassenindeling 2020-2021 (ter goedkeuring). Ook de 
aanpassingen, herijking en het jaarverslag van de afdeling Audit is besproken. Ten slotte is 
de voortgang van het Conradhuis en de Huisvestingsagenda besproken en heeft de RvT 
kennis genomen van Memo aanbesteding adviseurs.  

• In het CBO van 25 februari is er strategisch gesproken over de portefeuilles Blended 
Learning en Student als Partner-Rijke Leeromgeving. Verder is de visie op digitale 
infrastructuur gericht op informatievoorziening en het budget van de implementatie van 
strategische onderwerpen en programma’s besproken voor advies. Afsluitend is er 
stilgestaan bij de businesscase AD sport met uitstroomprofiel Topsport- en Talentcoach en 
de Businesscase master Applied Artificial Intelligence. 

• Meijer is op 1 maart aanwezig geweest bij de Onderwijs- en Onderzoeksraad. Aan de hand 
van thematafels zijn belangrijke thematiek besproken, waaronder de 
kennisinnovatieconvenant en de kennisinnovatieagenda’s. Verder zijn de bevindingen van 
de eerste postdocs gedeeld en is er gesproken over de digitale transformatie.  

 
7.2 Externe activiteiten 
• In het TKI-directeurenoverleg van 26 februari is gesproken over de monitoring en 

effectmeting van KIC 2020. De uitvraag omvat de nieuwe stijl en geldt voor alle projecten 
die in 2020 gestart zijn. Daarnaast blijkt uit het rapport OESO dat Nederlandse 
innovatiemissies goed scoren bij de OESO.  

• Reuling is op 24 februari aanwezig geweest bij het Bestuurlijk overleg VU, HvA, ROC en 
Hotelschool inzake een pilot gericht op sneltesten. Er is gesproken over eerder gemaakte 
afspraken en de financiële ondersteuning vanuit het ministerie van OCW. Ook het voorlopig 
advies omtrent de beoordeling van de aanbieders en het vervolg is besproken.  

• Meijer was op 1 maart aanwezig bij het Comenius Festival. Het centrale thema van het 
festival was samen vernieuwen en teamwork. Daarnaast is de Nederlandse 
Hogeronderwijspremie door minister van Engelshoven uitgereikt. Met grote trots en 
complimenten meldt Meijer dat de HvA met app Leerlevels de hoogste trede op het podium 
mocht betreden. 

• Op 5 maart was Meijer aanwezig bij het bestuurlijk overleg van UASNL. Er is gesproken 
over de deelname van Windesheim aan UASNL. Daarnaast is er een gesproken over het 
GUNI Netwerk en de European Innovation Area, evenals de communicatiestrategie en de 
regionale Europastrategie. Afsluitend is er stilgestaan bij de toekomst van UAS4Europe.  

 
 
 



 
 

8. Bestuurlijke overleggen: 
8.1 Voorbereiding BO afronding IP 2015-2020 FT, FG, FBSV, FDMCI 
Het CvB neemt kennis van de voorbereiding en stemt deze met elkaar af.   
8.2 AEB Boardmeeting d.d. 3 maart 2021 
Geen opmerkingen. 
8.3 Bestuurlijk overleg UAS-NL d.d. 5 maart 2021 
Geen opmerkingen. 
8.4 RvT d.d. 10 maart 2021 
Geen opmerkingen. 
8.5 Extra algemene vergadering VH d.d. 5 maart 2021 (nazending) 
Geen opmerkingen. 

 
9. Overzichten 

9.1 Uitnodigingenlijst  
Het CvB bespreekt de uitnodigingenlijst. Meijer zal aanwezig zijn bij het MRA-overleg Tafel 
Infrastructuur Kennis. 

 
10. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
11. TKN 

11.1 Rapport Researchned voor Interstedelijk Studenten Overleg 
11.2 CMR hoofdstuk jaarverslag kwaliteitsafspraken 
 
 

 
 
 
 
 

 
 


