
 

Notulen College van Bestuur 
Datum 24-08-2021 

Tijd 10:15 - 12:00 

Locatie MS Teams 

Aanwezig Jopie Nooren, Hanneke Reuling, Geleyn Meijer, Paul Helbing, Maaike Lürsen, 
Lisa Gribling 

Voorzitter Jopie Nooren 
 

   

1 
 

 Opening 

Nooren opent de vergadering. 
 

2 
 

 Verslag collegevergadering 
 

2.1 
 

 Vaststellen verslag collegevergadering 13 juli 2021 

Het verslag wordt met enkele wijzigingen vastgesteld. 
 

3 
 

 Besluiten 
 

3.1 
 

 Subsidieregeling ‘Extra hulp voor de klas’ 

Het College van Bestuur besluit de maximale subsidie 'extra hulp voor de 
klas' van € 1,8Mln voor het tijdvak juli-december 2021 aan te vragen. 
 

De voorzitter CvB en directeur HR zullen nader spreken over de 
achtergrond van de gemaakte keuzes en de verschillen per faculteit, en 
over de haalbaarheid van de plannen. 
 

3.2 
 

 Nieuwe overeenkomst Universitair Sportcentrum (USC) ten aanzien van 
sport 

Het College van Bestuur besluit tot ondertekenen van het contract USC - 
HvA met mandaat voor de vice-voorzitter tot laatste aanpassingen. 
Communicatie wordt gevraagd het aanbod goed onder de aandacht van 
medewerkers en (oud)studenten te brengen. 
 

3.3 
 

 Deelname aan landelijke pilot microcredentials (hamerstuk) 

Gehoord het positieve advies van het CBO besluit het College van Bestuur 
- deel te nemen aan de landelijke pilot met Microcredentials door 
VH/VSNU en het Versnellingsplan; 
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- de uitvoering daartoe te beleggen bij DSI, in samenhang met het 
Edubadges-project, waarbij actief wordt samengewerkt met het IP-
programma Persoonlijke Leerpaden en wordt gestart met deelname door 
de FastSwitch-trajecten. 
 
Afgesproken wordt in oktober te bespreken hoe de pilot intern te 
organiseren en te bepalen wat de inhoudelijke focus zal zijn met concreet 
aangegeven wanneer de pilot is geslaagd. 
 
In het CBO zal worden gesproken over de bredere ontwikkelingen binnen 
de HvA op gebied van persoonlijke leerpaden en leven lang ontwikkelen. 
 

4 
 

 Bespreken 
 

4.4 
 

 Stand van zaken aanvragen NPO-AP (mondeling) 

Reuling geeft aan dat de faculteiten op 6 september hun plannen 
aanleveren bij de werkgroep. 15 september moeten de plannen worden 
ingeleverd bij OCW. 
Berenschot gaat het monitoringsonderzoek doen bij de HvA. Zij zijn 
meegenomen in de werkwijze van de HvA voor plannen op facultair en 
centraal niveau in plaats van op opleidingsniveau. 
 

5.1 
 

 Covid-19 - mededelingen 

- Op vrijdag 13 augustus heeft het demissionair kabinet in een 
persconferentie aangekondigd dat vanaf 30 augustus de anderhalve 
metermaatregel in het hoger onderwijs vervalt. Dat betekent dat alle 
onderwijsactiviteiten weer mogen plaatsvinden op de campussen. Daarbij 
geldt wel een aantal voorwaarden: bij verplaatsingen in de gangen geldt 
een mondkapjesplicht en per ruimte is een maximale groepsgrootte van 
75 personen toegestaan. We zijn blij met de ruimte die het onderwijs 
geboden wordt en we willen daar zorgvuldig en verantwoordelijk mee 
omgaan.   
- Reuling heeft op 23 augustus gesproken met de de andere 
kennisinstellingen in Amsterdam, de studentenbonden, ASVA en leden 
van de medezeggenschap over o.a. de hyperspits en de ov-vergoeding 
voor studenten. 
 

5.2 
 

 Covid-19 - tkn - Protocol gebruik en beheer fysieke ruimte vanaf 30 
augustus 2021 

Het CvB stelt het protocol gebruik en beheer fysieke ruimte per 30 
augustus vast met enkele wijzigingen. Volgende week zal het 
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evenementenprotocol worden vastgesteld. 
Het College hecht er aan dat iedereen zich veilig moet kunnen voelen in 
de gebouwen en verzoekt in de communicatie aandacht te besteden aan 
respectvolle omgang met elkaar en de dialoog over ieders persoonlijke 
beleving van veiligheid. 
 
Aan de hand van dit protocol zal de voorzitter met HR een leidraad 
opstellen voor werken op locatie en de rector met O&O een leidraad voor 
studeren op locatie. Dit komt volgende week terug in vergadering. 
 

6 
 

 Mededelingen 
 

6.1 
 

 Interne activiteiten 

- Op 23 augustus zijn de gezamenlijke diensten verhuisd naar de nieuwe 
locatie aan de Hogehilweg. De portefeuillehouder financien en 
bedrijfsvoering gaat op korte termijn samen met de portefeuillehouder 
van de UvA op bezoek. Ook zal het College binnenkort een keer op 
locatie vergaderen. 
 

6.2 
 

 Externe activiteiten 

- Meijer meldt dat hij dit najaar zal gaan deelnemen aan de werkgroep 
'randvoorwaarden voor LLO' van de VH. (bijlage) 
- Meijer meldt dat hij voorzitter wordt van de stuurgroep van het project 
Fastswitch van de VH dat beoogt, in nauwe samenwerking met 
werkgevers, mensen in korte tijd om te scholen richting een baan in een 
tekortsector. 
 

6.3 
 

 Incidenten 

- Het CvB ontving op 26/7 het trieste bericht dat Mark Koster, docent FA, 
is overleden tijdens zijn vakantie. Het College van Bestuur wenst de 
nabestaande en collega's van Mark veel sterkte bij dit verlies. 
- Reuling meldt dat de HvA onderzoekt hoe het samen met UvA en VU 
bewoners van de studentenflat waar deze zomer brand is gesticht kan 
ondersteunen (bijvoorbeeld middels het noodfonds van studentenzaken). 
Er zal een brief worden uitgestuurd aan de bewoners om ze een hart 
onder de riem te steken. 
 

7 
 

 Bestuurlijke overleggen 
 

7.1 
 

 CvB heidag (25 aug) 

Geen opmerkingen. 
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7.2 
 

 CBO (26 aug) 

De agenda wordt aangepast. 
 

8 
 

 Overzichten 
 

8.1 
 

 Uitnodigingenlijst 

De uitnodigingen worden doorgenomen. Volgende week komt het 
overzicht opening studiejaar van instellingen uit de regio terug op de 
agenda. 
 

9 
 

 Rondvraag 

Het CvB zal op korte termijn het eigen werkritme (aan-/afwezigheid op 
de campus) met elkaar bespreken. 
 

10 
 

 TKN 
 

10.1 
 

 Aanpassing ingangsdatum lector(aat) Voorkomen Externaliserend 
Probleemgedrag bij Jongeren (FMR) 

Het College van Bestuur past de aanstellingsdatum van eerder genomen 
besluit d.d. 5 mei 2021 aan naar januari 2022.  

10.2 
 

 Portfoliomanagement (definitieve versie nav cvb 13/7 en cbo 15/7) 

Meijer meldt dat de notitie nog redactioneel wordt aangepast en er naar 
aanleiding van het CBO wordt toegevoegd dat in de evaluatie in ieder 
geval wordt onderzocht of de nieuwe aanpak niet tot meer bureaucratie 
heeft geleid. 
 

10.3 
 

 Reactiebrief CvB - MJIP FOO 

Reuling heeft gesproken met de directeur bedrijfsvoering ai van FOO. Hij 
zorgt voor een integrale aanpak van de begroting, 
meerjareninvesteringsplan en het voorstel voor de middelen NPO-AP. 
 

 


	Notulen College van Bestuur

