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Voorzitter Jopie Nooren 

Aanwezigen Jopie Nooren, Hanneke Reuling, Geleyn Meijer, Maaike Lürsen, Paul Helbing, 
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 Opening 
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 Verslag collegevergadering + actielijst 

Het verslag wordt met een enkele tekstuele aanscherping vastgesteld en 
de actielijst wordt door het CvB geactualiseerd.  
 

3  Besluiten 

3.1 
 

 Benoeming CWI leden R6 

Het CvB besluit – in aansluiting op de eerder getekende 
samenwerkingsovereenkomst - tot benoeming van de volgende personen 
per 1 december 2021 voor een periode van 4 jaar of voor de duur van het 
lidmaatschap van de CWI bij de betreffende instelling, als lid van de CWI 
van de HvA: 

• Inholland: mevrouw I. van de Berg (lector Toegankelijkheid van het 
Recht) en mevrouw L. Linders (lector Empowerment en 
Professionalisering); 

• Haagse Hogeschool: de heer J. van der Sijp (lector Oncologische zorg); 
• Hogeschool Utrecht: de heer R. Slot (lector Artificial Intelligence) en 

de heer R. Gründemann (emeritus lector lector Organiseren van 
Waardig Werk); 

• Hogeschool Leiden: de heer T. van Haaften (emeritus hoogleraar 
Universiteit Leiden) en de heer J. Verhoef (Lector Fysiotherapie); 

• Hogeschool Rotterdam: mevrouw K. Neijenhuis (lector Zorg voor 
Communicatie), de heer J. van Baardewijk (lector Bedrijfsethiek) en de 
heer F. Cramer (Lector 21st Century Visual Culture / Autonomous 
Practices). 
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Gezien de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst (twee jaar) 
verzoekt het college O&O na anderhalf jaar een 
evaluatie/monitoringsrapportage aan het CvB voor te leggen. 
 

3.2 
 

 FG - Aanvraag ontwikkelkosten IPZ 2022 (onderdeel MJIP) 
Het CvB constateert dat de ontwikkeling van de opleiding 
Interprofessionele Paramedische Zorg (IPZ), onderdeel uitmakend van het 
MJIP, meer tijd en inspanning vergt. Het CvB besluit de ingediende 
aanvraag voor ontwikkelbudget van EUR 295K als onderdeel van het MJIP 
goed te keuren. De realisatie wordt gevolgd in de totale monitoring van 
het meerjareninvesteringsplan.   
 

3.3 
 

 Verkoop motorschip Gyrinus 
Het CvB besluit het motorschip Gyrinus te verkopen conform voorgelegd 
proces. In aanvulling verzoekt het CvB om bij geen akkoord met de partij 
waaraan het schip ten eerste te koop wordt aangeboden, te overleggen 
met de vicevoorzitter. 
 

4  Bespreken 

4.1 
 

 Flashrapportage P9 

Het CvB neemt kennis van de flashrapportage P9 2021 en de 
ontwikkeling van het resultaat.      
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 Covid-19 

Het CvB bespreekt de actuele ontwikkelingen rondom de 
coronamaatregelen van het kabinet. Op basis van verschillende 
informatiebronnen lijkt het aannemelijk dat het kabinet vanavond bekend 
maakt dat het gebruikersgebied van mondkapjes wordt uitgebreid (o.a. 
bij verplaatsing in onderwijsgebouwen), dat 50 procent van de tijd 
thuiswerken wordt geadviseerd en dat iedereen verzocht wordt de 
anderhalve meter afstandsregel weer zoveel mogelijk in acht te nemen. 
Lürsen merkt op dat met FS reeds gekeken wordt naar hetgeen benodigd 
is voor de herinvoering van de mondkapjesplicht. Verdere voorbereiding 
van de (her)invoering van maatregelen wordt voorbereid en zal via een 
CBO/BVO-update deze week naar de organisatie worden gebracht. 
Communicatie ondersteunt hierbij en bereidt berichtgeving voor.      

 
Daarnaast bespreekt het CvB de verkenning van het kabinet om 
coronatoegangsbewijzen (CTB) verder in te voeren, waaronder in het 
(hoger) onderwijs. Hoewel het CvB van mening is dat deze maatregel voor 
de toegang en organisatie van het onderwijs problematisch is, zal de HvA 
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zich er toch op moeten voorbereiden als de politieke besluit tot 
invoering. Die voorbereiding wordt door de vicevoorzitter opgestart.             

 
Longfur merkt op het belangrijk is om niet alleen oog te hebben voor de 
maatregelen die direct het (hoger) onderwijs betreffen. Ook de 
verscherpingen die andere sectoren treffen en het gevoel dat verdere 
verscherpingen aanstaande zijn, zorgen voor onrust bij studenten. Het 
perspectief van een eventuele nieuwe lockdown beïnvloedt nu al het 
welzijn van de studenten. Longfur merkt op het van belang te vinden dat 
de HvA in haar uitingen ook dat perspectief meeneemt en hier preventief 
op inspeelt. De voorzitter geeft aan dit mee te nemen in de 
woordvoeringslijn.       

 

Tot slot bespreekt het CvB het memo vergaderafspraken. Het memo is 
opgesteld onder het voorbehoud van de uitkomst van de persconferentie. 
Naar aanleiding van het memo constateert het CvB de behoefte om het 
hybride werken als college verder te willen doordenken. 
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 Mededelingen 

• Op 26 oktober vond de overlegvergadering tussen het CvB en de CMR 
plaats. In de vergadering werd de evaluatie van het IP 2015-2020 
besproken en werd teruggeblikt op het HvA-jaarverslag 
2020.Daarnaast werd als onderdeel van het huidig IP uitgebreid 
gesproken over Blended Learning. Afgesproken werd in de volgende 
overlegvergadering uitgebreider stil te staan bij de aanpak van het 
huidig IP. 

• Nooren meldt op 27 oktober aanwezig te zijn geweest op de HR-
heidag waar is gesproken over hoe de krachten tussen de HR-
professionals gebundeld kunnen worden én over wat centraal dient te 
staan in de HR-strategie. 

• Meijer was op 27 oktober aanwezig bij de AEB Network Council 
Meeting waar onder meer aandacht was voor het thema data-ethiek 
en de druk op het regionale elektriciteitsnetwerk.  

• Reuling en Meijer waren op 28 oktober bij een sessie over Impact & 
Entrepreneurship in het onderwijs. 

• Op 28 oktober bracht Nooren een werkbezoek aan de Buurtcampus: 
Groene Kans in Confuciusspeeltuin. Het bezoek gaf een goed beeld 
van hoe verrijkend het is voor studenten om tijdens hun studie daar 
actief te zijn. De bijdrage die geleverd wordt met andere 
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maatschappelijke organisaties en samen met bewoners om de 
leefbaarheid van de wijk te versterken was indrukwekkend. 

• Nooren was in de namiddag van 28 oktober aanwezig bij de 
afsluitende activiteiten van de Week van Blended Learning. 

• Reuling was op 28 oktober aanwezig bij de afscheidsreceptie die 
georganiseerd werd voor Bert Zeeman. Na een loopbaan van veertig 
jaar bij de UvA waarvan 8,5 jaar in de functie van adjunct-directeur 
Bibiotheek UvA/HvA neemt Zeeman per 1 november afscheid. 

• Meijer was aanwezig bij de HvA x U!REKA Designsessie d.d. 28 
oktober ter voorbereiding van de jaarlijkse U!REKA conferentie. 

• Meijer was op 28 oktober aanwezig bij het afscheid van Altan 
Erdogan. Meijer sprak namens het CvB in een speech woorden van 
dank uit aan Erdogan. 

• Op 29 oktober bracht Nooren een bezoek aan Hanzehogeschool 
Groningen. Met Dick Pouwels sprak zij  over de zichtbaarheid van 
hogescholen als kennisinstellingen en over andere uitdagingen voor 
de hogescholen. 

• Meijer heeft in de OWR/OZR op 1 november gesproken over het 
Innovation Action Plan UAS4Europe, het Format OER en het kijkkader 
portfoliomanagement. 

• Op maandag 1 november zat Reuling de Regiegroep-ICT voor. De 
Regiegroep sprak onder andere over de stand van zaken (financiële) 
van rapportage op het IV-portfolio 2021, de IV-governance en de 
inventarisatie van de stuurgroepen met betrekking tot het IV-portfolio 
en hoe deze zich verhouden tot de regiegroep. Verder werd besloten 
over de inzet van video-expertise vanuit ICTS en werden de 
voorgelegde jaarplannen van de DLO-board behandeld evenals het 
nieuwe IV-Portfolio 2022.  

• Op 1 november jl. was Nooren aanwezig bij een avond bij Pakhuijs de 
Zwijger over het Amsterdams akkoord dat in 2020 gesloten is om als 
onderwijsinstellingen een afspiegeling te zijn van de Amsterdamse 
samenleving. Gesproken is hoe (samen) gewerkt wordt aan de ambitie 
om cultureel divers te worden en welke belemmeringen daarbij het 
halen van de ambitie om per 2022 voor 20% cultureel divers te 
worden in de weg staan en welke aanpak nodig is om die ambitie wel 
te halen. 

• Meijer meldt dat O&O en HR het regeling lectoraten, lectoren en 
lectorale redes actualiseert en in lijn brengt met de besturingsfilosofie 
van de HvA, dit zal terzijnertijd worden voorgelegd aan het CvB. De 
eerste stap is alvast gezet met een door het CvB eerder besproken 
technische aanpassing in de regeling lectoraten, lectoren en lectorale 
redes met betrekking tot bevoegdheden van de decaan aangaande het 
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arbeidscontract van lectoren. Deze aanpassing brengt de regeling in 
lijn met de procuratieregeling. (bijlage) 

 

7  Bestuurlijke overleggen 

7.1  Intern 

7.1.1 
 

 CBO d.d. 4 november 
Het CvB bespreekt de agenda met het oog op een optimale inrichting 
zodat Meijer maximaal aanwezig kan zijn bij de geprioriteerde 
onderwerpen. 

7.1.2 
 

 RvT d.d. 10 november 

Geen opmerkingen. 
7.1.3 
 

 BOGD d.d. 10 november 
Geen opmerkingen. 

 
7.2  Extern 

7.2.1 
 

 BO HCA-ICT d.d. 3 november 
Het CvB geeft aan dat deze concept-agenda niet meer langs het CvB gaat. 

7.2.2 
 

 R6 Bestuursvergadering d.d. 4 november 

Nooren merkt op dat in deze vergadering waarschijnlijk ook de corona 
overheidsmaatregelen zullen worden besproken.  

7.2.3 
 

 BO Maritiem Onderwijs d.d. 5 november 
Geen opmerkingen.  

7.2.4 
 

 BO HvA-VU d.d. 8 november 
Gezien de aankondigingen van Van Praag zal Nooren verzoeken het BO te 
verplaatsen naar januari 2022. 

7.2.5 
 

 Bestuurlijke werkgroep Vitale Regio's d.d. 8 november 

Agenda nog niet beschikbaar.  
7.2.6 
 

 BO MBO-HBO Noord Holland/Flevoland d.d. 9 november 

Geen opmerkingen. 
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 Uitnodigingenlijst 
Naar aanleiding van de uitnodigingenlijst wordt de rector gevraagd terug 
te koppelen aan de voorzitter over de LLO-bijeenkomst van de VH.    
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 Rondvraag 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 
 

10  TKN 

10.1 
 

 VH-update d.d. 28 oktober 2021 
Het CvB neemt kennis van de VH-update. 
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