
 

Verslag College van Bestuur 
Datum 22-03-2022 

Tijd 11:00 - 11:30 

Locatie MS Teams 

Voorzitter Jopie Nooren 

Aanwezig Jopie Nooren, Geleyn Meijer, Ed Lazet, Fernon Longfur, Maaike Lürsen & Lisa 
Gribling (verslag) 

Afwezig Hanneke Reuling 
 

   

1 
 

 Opening 

Nooren opent de vergadering en stelt de agenda vast. 
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 Covid-19 

Het CvB neemt kennis van de uitgestuurd BVO-CBO-update. 
Hoewel de maatregelen zijn afgeschaft is, mede vanuit het IP, blijvend 
aandacht voor hybride studeren en werken in de organisatie. 
Het CvB constateert dat het afschaffen van de maatregelen nog niet heeft 
geleid tot eenzelfde bruisende campus als voor de crisis. 
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 Oekraine  

De rector spreekt morgen met de commissie internationalisering van de 
VH over de situatie. 

De Amsterdamse kennisinstellingen trekken samen op richting gevluchte 
studenten op gebied van studie en mogelijke bijbanen. 
Het CvB benadrukt ook goed te zorgen voor (Wit-)Russische studenten en 
vraagt daar in de communicatie aandacht voor. 
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 Verslag collegevergadering + actielijst 

Het CvB stelt het verslag met enkele wijzigingen vast. 

 
5  Besluiten 

5.1 
 

 Programma Blended learning 2022: Jaarplan 2022 

Bij afwezigheid van de CvB-portefeuillehouder wordt het jaarplan 2022 
van het programma blended learning doorgeschoven naar volgende 
vergadering. Het CvB spreekt waardering uit over de inhoud, maar vraagt 
om enkele verhelderingen in de stukken. 
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5.2 
 

 Studentenstatuut 2022-2023 

Het College van Bestuur neemt een voorgenomen besluit het 
Studentenstatuut 2022-2023 vast te stellen en legt dit ter instemming 
voor aan de CMR. 
Het CvB mandateert de voorzitter om na het vaststellen van de te 
verwachten wijzigingswet WHW inzake instroom en de richtlijnen inzake 
besteding van de extra middelen i.v.m. de Oekraïne-oorlogzonodig 
aanpassingen door te voeren voorzover dwingendrechtelijk van aard 
en/of in lijn met de strekking van het huidige concept, dan wel 
noodzakelijk om aan de richtlijnen te voldoen. 
 

5.3 
 

 Facultaire regelingen beperkte instroom Masteropleidingen 

Het CvB vraagt de rector dit onderwerp te beoordelen en bij de volgende 
vergadering opnieuw in te brengen. 
 

6  Bespreken 

6.1 
 

 GGO: Q4-rapportage 

Het CvB neemt kennis van de Q4-rapportage van het programma Goed 
Georganiseerd Onderwijs en dringt erop aan dat de stuurgroep de 
mitigatie van de risico’s voortvarend ter hand neemt, mede op basis van 
de in januari uitgevoerde quick scan en de in het betreffende rapport 
gedane aanbevelingen. Het voorstel voor vervolg van GGO wordt eind 
maart verwacht en zal in april in het CBO besproken worden. 
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 Mededelingen 

- Het CvB heeft met het CvB van de Hogeschool Utrecht gesproken over 
een Leven Lang Ontwikkelen. De kwartiermaker LLO van de HvA was 
aanwezig en heeft een presentatie gegeven. 
- Nooren heeft 15 maart overleg gehad met de arbodienst HCC en de 
commissie P&O van de CMR over hun ervaringen in het eerste jaar dat zij 
voor de HvA werken. 
- Nooren heeft 15 maart in een bestuurlijk overleg MBO-HBO Noord-
Holland/Flevoland gesproken over de prioriteiten van het netwerk, de 
afstemming tussen de bestuurders en de sectorgroepen en een 
gezamenlijke aanpak van het ontwikkelen en aanbieden van AD’s. 
- Nooren heeft met de klachtencommissie ongewenst gedrag en de 
vertrouwenspersonen gesproken over de actualiteiten in het afgelopen 
jaar die van invloed zijn op hun werk en de mutilaties in de regelingen 
waaronder de regeling Ongewenst gedrag. 
- Nooren was aanwezig bij de boardmeeting van de Amsterdam Economic 
Board op 18 maart waar is gesproken over de betekenis van het brede 
welvaart begrip voor de manier waarop er in de regio ondernomen wordt 
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en we met elkaar omgaan. 
- Nooren heeft 18 maart een werkbezoek afgelegd aan de Faculteit 
Techniek. 
- Nooren heeft 21 maart een werkbezoek afgelegd aan de Faculteit 
Onderwijs & Opvoeding. 
- Meijer was aanwezig bij de slotdag van de zesde groep verbindend 
leiderschap. 
- Meijer heeft op 18 maart samen met de decaan FBE Northumbria 
University bezocht en de verdere samenwerking besproken.  
- Meijer meldt dat de inspectie voor het hoger onderwijs op 26 april 
langs komt bij de opleiding Toegepaste Psychologie voor een onderzoek 
naar het aantal, het soort en de onderbouwing van selectiecriteria voor de 
Numerus Fixus. Dit onderzoek is onderdeel van een landelijk onderzoek 
bij diverse instellingen in het bekostigd hoger onderwijs. 
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 Incidenten 

Er zijn geen incidenten te melden. 

 
9.1  Bestuurlijke overleggen 

9.1.1 
 

 CMR 22 maart 

Geen opmerkingen. 

9.1.2 
 

 Strategisch beraad 24 maart 

Geen opmerkingen. 

9.1.3 
 

 Periodieke overleggen: FS, UB/HB, AC, ICTS, SZ 

Bij afwezigheid van de vicevoorzitter kijkt de secretaris bij welke PO’s zij 
aanwezig kan zijn. 

9.1.4 
 

 CBO 24 maart 

Het CvB praat een keer onderling door over hybride samenwerken. 
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 Uitnodigingenlijst 

De uitnodigingen worden besproken. 
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 Rondvraag 

Meijer meldt dat er in het kader van het project CoE beheersorganisatie 
een rondgang is geweest langs alle CoE’s waaruit 4 aanbevelingen zijn 
gekomen. Deze worden verwerkt in het strategisch onderzoeksbeleid. 
Belangrijk aandachtspunt is om de CoE’s vooral programmatisch van aard 
te laten zijn en niet te veel te institutionaliseren. 

Meijer meldt dat het U!REKA consortium een nieuwe aanvraag indient tot 
European University. De hogeschool in Frankfurt neemt daarin de lead. 
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Het CvB spreekt graag een keer in het CBO verder over internationale 
samenwerkingen. 

 
12  TKN 

12.1 
 

 Timetable 

Het CvB heeft kennis genomen van de timetable. 
 


