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Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam 
Datum:  06-04-2021 
Tijd:  10:15-11:30 
Locatie:  MS Teams 
 
Aanwezig: J.E.A.M Nooren 
  G.R Meijer 
  J.G.M. Reuling 
  M.N Lürsen  

E.G. Alvares 
 P. Helbing 

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

Nooren opent de vergadering en stelt de agenda vast. 
 

2. Vaststellen verslag collegevergadering d.d. 30 maart 2021 
Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen vastgesteld.  
 
2.2  Actielijst 
Het CvB bespreekt de uitstaande acties en actualiseert de lijst. 

 
3. Besluiten 
 

3.1 Handreiking NGWI voor begeleiders van studentonderzoek 
Het CvB bespreekt de handreiking en constateert dat deze handvatten bevat voor het 
toepassen van reeds bestaande normen vanuit de gedragscode wetenschappelijke integriteit. 
Het wordt van groot belang geacht dat deze normen in de praktijk worden nageleefd. 
Aan de decanen zal in het CBO gevraagd worden zorg te dragen voor een zorgvuldige 
implementatie en de naleving te monitoren via de kwaliteitscyclus. In de bijbehorende nota 
besluitvorming zal hiertoe tekstueel nog aanscherping plaatsvinden.          
 
3.2 Eindrapport Samen doen 
Het CvB stelt het eindrapport Samen Doen vast en constateert, ook gevoed door de recente 
PO-gesprekken, dat er goede stappen zijn gezet in de samenwerking en onderlinge 
verbindingen van en met de gezamenlijke diensten. Het blijkt in het verleden een goede keuze 
te zijn geweest om diensten gezamenlijk met de UvA te (blijven) organiseren. De 
eindrapportage laat bovendien een goede basis zien voor verdere doorontwikkeling. Met 
diverse gremia, waaronder CBO, BVO en Medezeggenschap, zal het potentieel van die  
doorontwikkeling te zijner tijd worden geagendeerd. Ten behoeve van de aanbieding (ter 
informatie) aan de medezeggenschap wordt gevraagd om de bijbehorende aanbiedingsbrief te 
verrijken.          
 
3.3 Benoeming leden Geschillenadviescommissie (GAC) 
Het CvB besluit: 
- de heer mr. W. Rohlofs te herbenoemen als medewerkerslid van de GAC met ingang van 1 
januari 2021; 



2 
 

- mevrouw N. del Prado te benoemen als plaatsvervangend studentlid van de GAC met ingang 
van 1 april 2021. 
  

4. Bespreken 
4.1 Voorbereiding PBO Q1-2021 
Het CvB heeft kennisgenomen van de PBO-voorbereiding Q1-2021. Verzocht wordt om in de 
uitvraag ook aandacht te vragen van de faculteiten voor de stand van zaken planvorming IP.   
  

5. Covid-19  
De collegeleden bespreken de actuele ontwikkelingen rondom de corona-beperkingen, 
waaronder de omgang met de zelftesten mede in relatie tot de pilot sneltesten en de suggestie 
voor distributie via SURF. Daarnaast werd gesproken over aangekondigde verruimingen voor 
het hoger onderwijs vanaf 26 april en de communicatie hierover.  
 

6. Cyberaanval 
Reuling meldt dat deze week gestart wordt met debriefing door de operationele teams als input 
voor de COT-evaluatie.   
 

7. Mededelingen  
 

7.1 Interne activiteiten 
- Meijer was aanwezig bij de HvA open dag die op 30 maart in de avond werd 

georganiseerd. 
- Tijdens de tweede slotdag (31 maart) van het programma Verbindend Leiderschap 

sprak Nooren tijdens het onderdeel College Tour over haar visie op verbindend 
leiderschap en vertelde zij over haar eerste indrukken van de HvA. 

- Op 1 april waren de periodieke overleggen met de gezamenlijke diensten AC en de 
HB/UB. 

 
7.2 Externe activiteiten 

- Op 30 maart was Meijer aanwezig bij de RvT-vergadering VerDuS waar onder meer 
aandacht was voor de kennisdisseminatie 2021 en een gedachtewisseling plaatsvond 
over de toekomst mede langs de lijnen: internationale programmering en nationale 
ontwikkelingen. 

- Meijer was op 31 maart aanwezig bij de start- en kennismakingsbijeenkomst van de 
werkgroep strategische onderzoeksagenda waar het plan van aanpak van de 
werkgroep werd besproken en een brainstorm werd gehouden over de inhoud van de 
nieuwe onderzoeksagenda. 

- Bij het overleg van de Bestuurderstafel d.d. 31 maart House of Skills 2.0 sprak Meijer 
over het doel en de richting van House of Skills 2.0 en over het voorliggende 
principebesluit om de HoS als programma onder te brengen onder de AEB. 

- Op 1 april sprak Nooren met Marcel van Gastel over de toekomst en implementatie 
van het VN-verdrag Handicap. 

- Tijdens het bestuurlijk overleg Kenniscentrum Ongelijkheid op 1 april sprak Nooren 
met de bestuurlijke partners over de organisatorische en inhoudelijke ontwikkeling, het 
meerjarenprogramma 2021- 2023, het jaarplan 2021 en de financiële bijdragen. 

- Er is een vervolg gegeven aan het eerdere Overleg ICT Veiligheid waarin gesproken 
over de gezamenlijke lijn in de lessen en te ondernemen acties naar aanleiding van de 
(cyber)incidenten. Nooren was hierbij namens de HvA aanwezig 

 
8. Bestuurlijke overleggen: 

8.1 Ledenraadvergadering SURF d.d. 7 april 
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Geen opmerkingen. 
 

8.2 CBO d.d. 8 april 
Geen opmerkingen. 
 
8.3 Voorzittersoverleg UvA-VU-HvA d.d. 8 april 
Geen opmerkingen. 
 
8.4 VH Bestuurscommissies d.d. 9 april 
Geen opmerkingen. 
 
8.5 VH Algemene vergadering d.d. 9 april 
Geen opmerkingen. 
 
8.6 TKI-directeurenoverleg d.d. 9 april 
Agenda niet beschikbaar.  
 
8.7 Stuurgroep GGO d.d. 6 april 
Geen opmerkingen. 

 
9. Overzichten 

9.1 Uitnodigingenlijst  
Geen opmerkingen. 

 
10. Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


