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Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam 
Datum:  22-06-2021 
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 .van Achteren (verslag)   
 
1.     Opening en vaststellen agenda 

Nooren opent de vergadering en stelt de agenda vast. 
 

2. 2.1 Vaststellen verslag collegevergadering d.d. 15 juni 2021 
Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen en aanvullingen vastgesteld.  
 
2.2  Actielijst 
Het CvB neemt kennis van de actielijst.  

 
3. Bespreken 

3.1 Budget versnellingsprogramma’s IP 
Het CvB maakt complimenten voor de voorliggende presentatie waarin het juiste perspectief 
verankerd is om het verdere gesprek met het CBO te voeren over de versnellingsprogramma’s 
IP. Na een enkele toevoeging en tekstuele wijziging zal de presentatie aan de set voor de 
CBO-heidag van 1 juli worden toegevoegd.  
 
3.2 Resultaten Barometer Culturele Diversiteit (onder embargo) 
Het CvB neemt kennis van de notitie met de resultaten van de deelname aan de Barometer 
Culturele Diversiteit van het CBS, en geeft de stafdirectie HR de opdracht om een bestuurlijke 
reactie voor te bereiden, in afstemming met de afdelingen Communicatie en IR. 
Voor de bestuurlijke reactie en het proces worden aan de indieners enkele basislijnen 
meegegeven. Het CvB bespreekt de resultaten ook graag in het CBO van 15 juli, ook in het 
licht van werving en selectie. 
 
3.3 Bestuurlijke reacties 
3.3.1 Bestuurlijke reactie - Crisismonitor medewerkers + corona-enquête studenten 
Het CvB kan zich in hoofdlijnen vinden in de reactie en communicatie opgesteld naar 
aanleiding van de resultaten crisismonitor medewerkers én de corona-enquête studenten. Aan 
de indieners worden nog enkele tekstuele aanpassingen meegegeven die meer eigenaarschap 
en een duidelijke prioritering ondersteunen. 
 
3.3.2 Bestuurlijke reactie - NSE 
Het CvB neemt kennis van de opgestelde reactie en communicatie NSE en stelt deze vast.  
 
3.3.3 Bestuurlijke reactie - HR-monitor Q1 
Het CvB stelt de bestuurlijke reactie HR Monitor Q1 vast. 
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4. Covid-19  
4.1 OCW-brief: coronamaatregelen start studiejaar 2021-2022 d.d. 18 juni 
Reuling meldt kennis te hebben genomen van de brief en met betrokkenen het effect op het 
ruimtegebruik in de HvA te toetsen. Het CvB constateert voorts met ongenoegen dat het 
kabinet voornemens is pas in augustus een definitief besluit te nemen over welk scenario in het 
hoger onderwijs gehanteerd moet worden. 
 

5. Mededelingen  
5.1 Interne activiteiten 

- In de governancecommissie d.d. 16 juni is gesproken over de voortgang van de HR-agenda 
en de crisismonitor Studenten en Medewerkers uit het voorjaar 2021 

- Tijdens het CBO van 17 juni hebben de leden de meerjarenplannen (2021-2024) 
Studentenwelzijn en Goed Georganiseerd Onderwijs besproken. Daarnaast hebben de 
decanen geadviseerd ten aanzien van het voorgelegde lectorenbeleid en de bestuurlijke 
reactie opgesteld naar aanleiding van de HR-monitor Q1.     

- Nooren was op 17 juni aanwezig bij de tweede sessie Diversiteit, Inclusie & Welzijn 
- Meijer sprak op 21 juni met het volgteam kwaliteit over de meerjarenplannen GGO en 

Studentenwelzijn. In aanwezigheid van Zengerink en Eijgelshoven zijn vragen over de 
meerjarenplannen behandeld.  

- Op 21 juni was Meijer bij het Beraad voorzitters van examencommissie waar is gesproken 
over de jaarverslagen en over de beoordeling van eindwerken. 

 
5.2 Externe activiteiten  

- Op 16 juni stond een bijeenkomst van de Taskforce Lerarentekort Amsterdam gepland. 
Nooren sprak daar met de aanwezigen over het als partners samenwerken in een alliantie 
aan een notitie die opgesteld wordt als input voor de lokale verkiezingsprogramma’s. voorts 
droeg De Jong het voorzitterschap van de taskforce over aan Nooren. 

- Op 17 juni sprak Reuling onder andere samen met Lintsen (UvA) met vertegenwoordigers 
van de Onderwijsinspectie over Cyberveiligheid. 

- Op 17 juni was Meijer aanwezig bij een hackathon georganiseerd door De Buitenboordmotor. 
- Tijdens het BO van de R6 van 17 juni sprak Jopie met haar R6 bestuurscollega's over enkele 

ontwikkelingen in het hbo, zoals de NPO-aanpak, RIO-STAP en verschillende 
veiligheidsthema's (cybersecurity, sociale veiligheid en kennisveiligheid). Ook werd tijdens de 
vergadering gesproken over de actualiteiten rondom de coronapandemie. 

- Op 18 juni was Nooren bij de boardmeeting van de AEB, waarbij met aandacht was voor de 
jaarverslaglegging 2020 maar met name enkele inhoudelijke break-outsessie centraal 
stonden. Nooren deed mee aan de sessie Inkopen met Impact waar het sturen op en meten 
van doelstellingen een thema was. Daarnaast werd de versterking van het regionale 
perspectief op het thema verder verkend. 

- Nooren sprak op 21 juni met een aantal vertegenwoordigers van FBE en van Bartimeus om  
mogelijke samenwerkingsactiviteiten/-projecten te verkennen. 

- Reuling was op 21 juni aanwezig bij het BO Studentenhuisvesting waar is gesproken over de 
wenselijkheid van een nieuw convenant studentenhuisvesting. De groei van het aantal 
huisvestingseenheden voor studenten onder het vorige convenant is aanzienlijk geweest. 
Gezien de groei van studentenaantallen in de stad in blijvende aandacht nodig. Er wordt 
ingezet op het realiseren in de regio, waarbij passend OV een noodzakelijke voorwaarde is.  

- Nooren was op 21 juni bij een rondetafelgesprek MKB-route waar gesproken is over de 
mogelijkheden om als MKB en hbo opleidingen vorm te geven met specifieke aandacht voor 
modulair onderwijs/opleiden. Bij een deel van de organisaties lijkt hiervoor draagvlak te zijn. 
 

6. Bestuurlijke overleggen: 
6.1 VH-Klankbordgroep Aansluiting Onderwijs - Arbeidsmarkt d.d. 24 juni 
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Agenda nog niet beschikbaar. 
6.2 BO Regionaal netwerk mbo-hbo NHF d.d. 24 juni 
Agenda nog niet beschikbaar.  
6.3 U!REKA Steering Committee d.d. 28 juni 
Agenda nog niet beschikbaar. 
6.4 RvT O&O commissie d.d. 30 juni 
Naar aanleiding van de agenda spreekt het CvB af in een thema-CvB door te praten over de 
informatielijnen richting de commissies van de RvT.  
6.5 CBO-heidag d.d. 1 juli 
Geen nadere opmerkingen.  
6.6 Bestuurlijk Overleg Gemeenschappelijke Diensten Cyber-hack (vertrouwelijk) 
Geen nadere opmerkingen. 

 
7. Rondvraag 

Elijah meldt dat het CvB volgende week zijn evaluatie mag verwachten bij de CvB 
vergaderstukken.  

 
8. TKN 

10.1 Rapportage Interne Beheersing Q1 2021 
Het CvB neemt kennis van de Rapportage Interne beheersing Q1 2021. 
10.2 Halfjaarrapportage midterms en accreditatie 
Het CvB neemt kennis van de halfjaarrapportages midterms en accreditatie. 
10.3 Make IT Work -  Aanbesteding DICTU 
Het CvB neemt kennis van de Make IT Work – aanbesteding DICTU. 
 

 


