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Verslag College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam 
Datum:  13-07-2021 
Tijd:  10:15-11:30 
Locatie:  MS Teams 
 
Aanwezig: J.E.A.M Nooren 

G. Meijer  
  M.N Lürsen  

E.G. Alvares 
 P. Helbing 

  P. van Achteren (verslag) 
 
Afwezig m.k:  J.G.M Reuling   
 
1.     Opening en vaststellen agenda 

 Nooren opent de vergadering en stelt de agenda vast. 
 

2. 2.1 Vaststellen verslag collegevergadering 6 juli 2021 
Het verslag wordt met enkele tekstuele wijzigingen en aanvullingen vastgesteld.  
 
2.2  Actielijst 
Het CvB neemt kennis van de actielijst.  

 
3. Besluiten 

3.1 Verlenging drie bijzonder lectoraten, naamswijzigingen en herbenoemingen FBSV 
3.1.1 Naamswijziging bijzonder lectoraat naar Optimalisatie van Sportprestatie 
Het CvB besluit in te stemmen met de naamswijziging van het bijzonder lectoraat Innovatie in 
Sportprestatie naar de nieuwe naam: ‘Optimalisatie van Sportprestatie’ (Engelse titel: 
Optimizing Sports Performance). 
      
3.1.2 Verlenging bijzonder lectoraat Optimalisatie van Sportprestatie 
Het CvB besluit het bijzonder lectoraat ‘Optimalisatie van Sportprestatie’ (zie 3.1.3 voor 
naamswijziging) voor de duur van vier jaar te verlengen. 
 
3.1.3 Herbenoeming bijzonder lector Innovatie in Sportprestatie 
Het CvB besluit tot herbenoeming van dr. M. Hofmijster als bijzonder lector Optimalisatie van 
Sportprestatie voor de duur van vier jaar.     
 
3.1.4 Naamwijziging bijzonder lectoraat naar Sport- en Prestatiepsychologie 
Het CvB besluit in te stemmen met de naamswijziging van het bijzonder lectoraat Leren en 
Presteren in Sport naar de nieuwe naam: Sport- en Prestatiepsychologie (Engels titel: Sport 
and Performance Psychology).   

 
3.1.5 Verlenging bijzonder lectoraat Sport- en Prestatiepsychologie 
Het CvB besluit het bijzonder lectoraat Sport- en Prestatiepsychologie (zie 3.1.4 voor 
naamswijziging) voor de duur van vier jaar te verlengen. 
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3.1.6 Herbenoeming bijzonder lector Sport- en Prestatiepsychologie 
Het CvB besluit tot herbenoeming van dr. R. Oudejans als bijzonder lector Sport- en 
Prestatiepsychologie voor de duur van vier jaar.     
 
3.1.7 Naamswijziging bijzonder lectoraat naar Talentontwikkeling in Sport en Bewegen 
Het CvB besluit in te stemmen met de naamswijziging van het bijzonder lectoraat 
Perceptueel-Motorische Talentontwikkeling naar de nieuwe naam: Talentontwikkeling in Sport 
en Bewegen (Engels titel: Talent Development in Sport and Movement). 

 
3.1.8 Verlenging bijzonder lectoraat Talentontwikkeling in Sport en Bewegen 
Het CvB besluit het bijzonder lectoraat Perceptueel-Motorische Talentontwikkeling (zie 3.1.7 
voor naamswijziging) voor de duur van vier jaar te verlengen. 

 
3.1.8 Herbenoeming bijzonder lector Talentontwikkeling in Sport en Bewegen 
Het CvB besluit tot herbenoeming van prof. dr. G. Savelsbergh als bijzonder lector 
Talentontwikkeling in Sport en Bewegen voor de duur van vier jaar.     

 
3.2 Aanvraag kernlectoraat Burgerschapsonderwijs (FOO) 

3.2.1 Instellen kernlectoraat Burgerschapsonderwijs  
Het CvB besluit het kernlectoraat Burgerschapsonderwijs (Engelse titel: Citizenship 
Education) per 1 augustus 2021 voor onbepaalde tijd in te stellen. Het CvB merkt op dat de 
relatie met het HvA onderwijs sterker in de lectoraatsaanvraag naar voren mag worden 
gebracht en mandateert de rector de hierover gemaakte opmerkingen in de aanvraag te 
verankeren. De aangepaste versie wordt na de zomer op de CvB-agenda verwelkomd.  

 
3.2.2 Benoeming kernlector Burgerschapsonderwijs  
Het CvB besluit tot benoeming van dr. H. Nieuwelink tot kernlector Burgerschapsonderwijs 
per 1 augustus 2021.  

 
3.3 Beëindiging lectoraat Culturele en Sociale Dynamiek (FMR) 
Het CvB besluit het lectoraat Culturele en Sociale Dynamiek per 1 september 2021 te 
beëindigen. 

 
3.4 Benoeming persoonlijk lector Legal Management & Technology (FMR) 
Het CvB besluit: 

- dr. I. Timmer per 1 augustus 2021 voor de duur van maximaal vijf jaar te benoemen tot 
persoonlijk lector ‘Legal Management & Technology’ en met de intentie tot een vaste 
benoeming en de instelling van een structureel lectoraat na de vijf jaar bij een positieve 
eindbeoordeling van de tenure track commissie; 

- de tenure track commissie de opdracht te geven in de midterm- en eindbeoordeling de 
doorstroomcriteria te monitoren. 

 
3.5  Kaderbrief 2022 (hamerstuk) 
Gehoord de instemming van de CMR (brief CMR2021-020) en de goedkeuring van de RvT in 
de vergadering van 7 juli 2021, besluit het CvB de Kaderbrief 2022 (inclusief bijlagen) definitief 
vast te stellen. 

 
3.6 Aangepast meerjarenplan GGO (hamerstuk) 
Gehoord de instemming van de CMR (brief CMR201-024), besluit het CvB: 
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- het aangepaste meerjarenplan programma Goed Georganiseerd Onderwijs met looptijd 
t/m 2024 definitief vast te stellen en de studievoorschotmiddelen toe te kennen (2021: 
€1864.394 | 2022: €1.042.333 | 2023: €1.042.333 | 2024: €1.042.333); 

- de voorzitter van de stuurgroep GGO te verzoeken om in lijn met de aanbeveling van 
de CMR een voorstel te doen voor de optimalisatie van de communicatie richting 
studenten, medewerkers en alle andere belanghebbenden over de doelstellingen en de 
voortgang van dit programma (incl. diverse deelprojecten). 

 
3.7 Aangepast meerjarenplan Studentenwelzijn (hamerstuk) 
Gehoord de instemming van de CMR (brief CMR2021-025), besluit het CvB: 

- het meerjarenplan studentenwelzijn 2021-2024 definitief vast te stellen en 
Studentzaken opdracht te geven om de genoemde maatregelen uit te voeren; 

- de daartoe begrote middelen (2021: €101.584 | 2022: €539.333 | 2023: €483.333 | 
2024: €381.750) toe te kennen aan de opdrachtnemer Studentzaken; 

- de programmaleiding Studentenwelzijn te verzoeken om in lijn met de aanbeveling van 
de CMR een voorstel te doen voor de optimalisatie van de communicatie richting 
studenten, medewerkers en alle andere belanghebbenden over de doelstellingen en 
de voortgang van dit programma (incl. diverse deelprojecten).     
 

3.8 Huisregels HvA  
Het CvB besluit de aangepaste Huisregels HvA vast te stellen en per 1 september 2021 van 
kracht te laten zijn. 
 
3.9 Overige tarieven 2022-2023 
Het CvB gaat – onder voorbehoud van de uitwerking van de punten genoemd door FP&C ten 
aanzien van toetsing aan LLO-kader en ten aanzien van het zij-instroomtraject in Beroep-leraar 
basisonderwijs van FOO –  akkoord dat: 

- de bijlage overige tarieven bij de notitie collegegeldtarieven een separate notitie wordt 
die ter kennisgeving wordt aangeboden aan het CvB; 

- de overige tarieven van de contractactiviteiten vanaf het studiejaar 2023/2024 
berekend worden met het kostprijscalculatiemodel van FP&C, en; 

- er regelmatig in de IMR verantwoording wordt afgelegd van de contractactiviteiten. 
 

3.10 Portfoliomanagement 
Het CvB besluit de notitie HvA Onderwijs-portfoliomanagement vast te stellen en een 
portfolioraad in het leven te roepen waarin de decanen Van Dijk en Bussemaker en de rector 
worden benoemd. De rector krijgt mandaat om enkele tekstuele wijzigingen in de notitie door te 
voeren. De definitieve versie van de notitie wordt eind augustus ter kennisname toegevoegd 
aan de vergaderset van het college. 
 
3.11 Mutatie aanstellingsomvang lector Forensisch Onderwijs (FT) 
Het CvB besluit akkoord te gaan met de uitbreiding van de omvang van de 
arbeidsovereenkomst van de lector Forensisch Onderwijs. 
 
3.12 Benoeming bijzonder hoogleraar Onderwijs en opleiding van Zorgprofessionals in 
Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) 
Het CvB besluit mevrouw prof. dr. N. van Dijk (decaan FG en FBSV) met ingang van 1 
september 2020 voor een periode van vijf jaar te benoemen tot bijzonder hoogleraar ‘Onderwijs 
en opleiding, in het bijzonder de toepassing van wetenschappelijke bevindingen in onderwijs en 
opleiding’  voor 3,8/38e van de volledige werktijd in de Faculteit der Geneeskunde van AMC-
UvA. 
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3.13 Directeur IXA-HvA 
3.13.1 Ontheffing directeur IXA-HvA 
Het CvB ontheft mevrouw M.S. Leloux per 1 september 2021 van haar taken als directeur IXA 
bij de Hogeschool van Amsterdam. 

 
3.13.2 Benoeming waarnemend directeur IXA-HvA 
Het CvB besluit de heer M. Kloosterman te benoemen tot waarnemend directeur IX bij de 
Hogeschool van Amsterdam voor het tijdvak van 1 september 2021 totdat de functie van 
directeur IXA definitief wordt ingevuld.      
 

4. 4.1. Covid-19 
Nooren meldt dat Reuling op 16 augustus een afstemmingsoverleg heeft met verschillende 
betrokkenen die indien benodigd kunnen schakelen naar aanleiding van de aangekondigde 
corona-persconferentie van het kabinet op 13 augustus. 
 
4.2 TKN – CBO-BVO-update d.d. 7 juli  
Het CvB neemt kennis van de CBO-BVO-update van 7 juli 2021. 

 
5. Mededelingen  

5.1 Interne activiteiten 
- In de vergadering Raad van Toezicht van 7 juli heeft de Raad van Toezicht de kaderbrief 

2021 goedgekeurd. Verder heeft de collegevoorzitter haar reflectie gegeven op de eerste 
100 dagen en is er gesproken over de evaluatie van de planperiode 2015-2021. De 
studentassessor heeft zijn evaluatie van het afgelopen jaar gepresenteerd. De 
kwartaalrapportages zijn door de Raad van Toezicht voor kennisgeving aangenomen, 
evenals het Fiscaal jaarplan 2020, Jaarverslag Vertrouwenspersoon Medewerkers 2020 en 
de uitslagen van de NSE en de crisismonitor Studenten en Medewerkers voorjaar 2021. 

- Nooren meldt eind vorige week bij verschillende certificeringsbijeenkomsten aanwezig te 
zijn geweest voor docenten die hun BDB/BTQ-scholing hebben afgerond. 

- Op 8 juli was een vergadering van de Deelraad Staven en Diensten. Nooren sloot daarbij 
aan om kennis te maken met de leden. Naast die kennismaking sprak zij met de leden ook 
door over de implementatie van het Instellingsplan De Hogeschool in 3D. 

- In het BVO van 8 juli zijn de data voor de onderhoudsweekenden ICTS en de Opdracht 
Digitaal Toetsen vastgesteld. Daarnaast zijn de Sociale Veiligheid Versterkingsagenda en 
de Grondstoffenvisie van de HvA besproken. 

- Nooren was op 8 juli aanwezig bij een inspiratiesessie NSE2021 georganiseerd door 
Institutional Research. Doel van de sessie was om medewerkers te informeren over de 
NSE-resultaten én hen te inspireren om met de feedback van onze studenten aan de slag 
te gaan. Hiertoe kwamen verschillende sprekers aan het woord over gelijke behandeling 
(Alvares), ondersteuningsbehoeften (Eijgelshoven), afstandsonderwijs (Disco) waren er 
sense making sessies (Haartsen en Huijbregts). 

- Op vrijdagmiddag 9 juli was Nooren jurylid bij de Rietveld Academie voor de verkiezing 
Photographer in Residence. Shreya de Souza is hier gekozen tot photographer in 
residence 2021-2022 bij de HvA. 

- Op 12 juli waren Nooren en Meijer aanwezig bij het digitale afscheid van Mirjam Leloux, 
directeur IXA. 

 
5.2 Externe activiteiten  

- Op 9 juli kwamen de voorzitters van Amsterdamse hogescholen bij Hogeschool INHolland. 
Nooren sprak daar met haar collega's over de stand van zaken van de voorbereidingen voor de 
fysieke bijeenkomst die de hogescholen organiseren voor (vertegenwoordigers van) de 
gemeente Amsterdam. Daarnaast kwamen onderwerpen als huisvesting, diversiteit & inclusie 
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en de verantwoording NPO-AP aan de orde. 
 

6. Bestuurlijke overleggen: 
6.1 CBO d.d. 15 juli 
Geen opmerkingen.  
 

7. Rondvraag en sluiting 
De collegeleden maken geen gebruik van de rondvraag, waarop Nooren de vergadering sluit.  
 
 
8. TKN 
8.1 Projectplan Ontwikkelfase Professional Doctorates - HvA 
Het CvB neemt kennis van de definitieve versie van het projectplan Ontwikkelfase Professional 
Doctorates HvA. 
8.2 Technische aanpassing nav CAO – Functioneren en beoordelen 
Het CvB neemt kennis van de opvolging en definitieve (technische) aanpassingen in het beleid 
Functioneren en beoordelen naar aanleiding van de CAO.  
8.3 Tweede opleidingsmanager HBO-ICT 
Het CvB neemt kennis van de bijgewerkte definitieve versies behorend bij het besluit Tweede 
opleidingsmanager HBO-ICT   
8.4 MJIP FOO 
Het CvB neemt kennis van de definitieve documentatie MeerjarenInvesteringsplan FOO.   
 


