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Inleiding 
 

Sinds half maart, nu acht weken geleden, werd het Nederlandse hoger onderwijs, en daarmee onze 
Hogeschool, direct getroffen door de effecten van de Covid-19 pandemie. Na het besluit van de 
overheid om universiteiten en hogescholen te sluiten, op 12 maart, zijn we massaal van huis uit gaan 
werken en is het onderwijs in de tijdspanne van een enkel weekend gedigitaliseerd. Dat is onder de 
extreme omstandigheden ongelooflijk goed gegaan, met grote inzet van allen, met zorg voor elkaar 
en met een immense gedrevenheid om onze studenten zo min mogelijk drempels voor 
studievoortgang te laten ontstaan. Terecht dat in deze tijd de trots op de prestaties overheerst.  

Wat we toen niet wisten, en nu wel, is dat de situatie nog geruime tijd zal duren. In elk geval mogen 
we geen onderwijs in onze gebouwen verzorgen tot half juni en moeten we zoveel mogelijk thuis 
blijven. Mogelijk zal daarna enige verlichting komen, in zoverre dat de maatschappij in al haar 
sectoren een adequate invulling wil geven aan de “anderhalve-meter-samenleving”. Wij wachten de 
berichten van de Rijksoverheid hierover af.  

Ondertussen voeren we de huidige urgenties uit, reflecteren we op de situatie  en geven we richting 
aan een realistisch scenario voor komend hogeschooljaar. Dit document is bedoeld om:  

 richting en houvast te geven aan de voorbereidingen voor het hogeschooljaar 2020-2021 
 te reflecteren en te schetsen hoe we als bestuur, in drie tijdlijnen, de ontwikkeling zien 
 uit te nodigen tot een brede en inspirerende dialoog over hoe gebruik te maken van de 

mogelijkheden die er wel zijn en hoe knelpunten in ons onderwijs en onderzoek aangepakt 
kunnen worden. 

De focus tot aan de zomer en de noodzaak om ons voor volgende jaar opnieuw uit te vinden en 
daarmee aan de slag te gaan is de kern van onze boodschap. Steeds is weer de vraag wat nu voor 
het onderwijs en onderzoek moet, wat dat onderwijs en onderzoek voor straks nodig heeft en wat we 
(nu) niet doen. Dat zijn vragen die een duidelijk en concreet antwoord vragen, omdat we anders 
roofbouw plegen op elkaar en we de studenten niet kunnen bieden waar ze recht op hebben. 

De opleidingen staan in ons perspectief centraal. Maar ook hier zullen de beperkingen zowel in tijd als 
in ruimte met zich meebrengen dat niet alles mogelijk is. Het zal afstemming vragen tussen allerlei 
dwarsverbanden binnen de hogeschool om de geboden ruimte, door versoepeling van richtlijnen, 
optimaal te gebruiken, maar ook realistisch te zijn in wat niet kan. Onze notitie daagt echter uit om 
ruimte te pakken en elkaar te verrassen. Iedereen is uiteindelijk medeverantwoordelijk voor onze 
prestaties als hogeschool: creating tomorrow together. Maar dit betekent ook zorg voor elkaar: 
heldere afspraken over verwachtingen, het tijdig nemen van rust en reflectie en aandacht voor 
persoonlijke ontplooiing. En dit alles vanuit de wetenschap dat werken gedurende een crisis niet 
hetzelfde is als werken onder normale omstandigheden.  

Alleen zo houden het samen vol. 

College van Bestuur, 

Huib de Jong, Geleyn Meijer, Hanneke Reuling 
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De anderhalve-meter hogeschool 
voorbereiding voor het hogeschooljaar 2020-2021 
 

We zijn in de HvA bezig het schooljaar af te ronden. Tegelijkertijd zijn we bezig de start van het 
komende schooljaar te overdenken. Iedereen heeft behoefte aan inzicht in de randvoorwaarden 
waarbinnen het onderwijs kan worden verzorgd. We weten geen van allen hoe de wereld er in 
augustus van dit jaar uit zal zien. Voor onze werkzaamheden kunnen we dan in verschillende 
scenario’s gaan denken om enig houvast te krijgen op hetgeen zich mogelijkerwijs gaat voordoen. 
Iedereen in onze organisatie is in staat om dergelijke scenario’s te ontwikkelen, maar het nadeel is 
dat we dan verlamd kunnen raken door de vele wegen die zich openen of blijven hangen in de 
mogelijkheden op langere termijn waar we op korte termijn aan de slag moeten. Ook blijft de 
toekomst in hoge mate afhankelijk van de keuzes van anderen; de ruimte die overheidsmaatregelen 
ons toe staan. Om deze reden kiest het college voor een procesbenadering waarin we uitgaan van 
ernstige  beperkingen voor onderwijs en onderzoek op locatie. Vanuit dit gegeven herontwerpen we 
het onderwijs en gebruiken we het studiejaar 2020-2021 om toe te groeien naar een nieuw evenwicht. 

Onze aanpak is – zoals aangegeven - vanzelfsprekend afhankelijk van de (externe) maatregelen 
waar we ons aan moeten houden, maar binnen die maatregelen gaan we de uitdaging aan om onze 
ruimte en vrijheid maximaal te benutten ten behoeve van onze studenten en onze partners in de 
regio; de kwaliteit van het onderwijs en onze in- en externe samenwerking. Dat leidt tot onderstaande 
algemene uitgangpunten, ontwerpprincipes en fasering. 

Uitgangspunten: 
 Studenten staan centraal. Er bestaat bijzondere aandacht voor werving, voorbereiding en 

ontvangst van ‘nieuwe’ studenten en de opvang van risico-groepen en daarmee voor tijdige, juiste 
en volledige informatie over ons onderwijs; 

 Ook onze partners in het Amsterdamse netwerk worden juist, tijdig en volledig geïnformeerd over 
de ontwikkeling van de opleiding, in het bijzonder waar het stages, afstudeerprojecten en 
onderzoek betreft;  

 We bewegen met onze HvA opleidingen niet terug naar de oude situatie, maar ontwikkelen alle 
opleidingen naar een vorm van ‘blended learning’. Om dit te bereiken is de eerste stap die van 
“100% digitaal” en daarmee het voortbouwen op het werk dat we de afgelopen periode hebben 
verricht. Vervolgens werken we toe naar een volwaardig “blended” curriculum en ‘blended 
learning’ en (samen)werken; hierin vullen “op locatie” en “digitaal” elkaar optimaal aan en kiezen 
we voor een daarbij passende didactiek en leerklimaat, met als doel een flexibel en 
gepersonifieerd curriculum, waarin de leerprestaties van de student centraal staan. Dit doel 
bereiken we in de studiejaren 2021-2022 en volgende; 

 In het studiejaar 2020-2021 hebben we te maken met een verlengde crisissituatie, met enige 
ruimte voor studeren op locatie. In de ‘anderhalve-meter-samenleving’ worden we geacht vorm te 
geven aan de ‘anderhalve-meter-hogeschool’. De (zeer) schaarse ruimte (niet alleen bepaald 
door de anderhalve meter afstand, maar ook door een tijdslot vanwege het vermijden van 
vervoersbewegingen tijdens de spits) wordt in deze overgangssituatie benut voor die activiteiten 
die het meeste kwaliteit toevoegen als aanvulling op digitale werkwijzen; wat dat is zal per 
opleiding verschillen. Opleidingen hebben het beste zicht op de situatie en zijn dus het beste in 
staat om hierin de juiste keuzes te maken; 

 Opleidingen en onderzoeksprogramma’s zijn eigenaar van de kwaliteit van resp. onderwijs en 
onderzoek en daarmee van de inrichting en organisatie van de opleiding; opleidingen (teams) 
kiezen voor  de kwalitatief beste invulling binnen de gegeven kaders en beperkingen voor 
programmering; 

 Staven en diensten faciliteren de opleidingen, ondersteunen bij het formuleren van 
gemeenschappelijke kaders en functioneren als expertisecentrum; 

 Door flexibilisering, ‘blended learning’ en de onzekere omstandigheden vraagt begeleiding van en 
aandacht voor de individuele student bijzondere aandacht. Daarmee is de beschikbaarheid en 
toegankelijkheid van begeleiders van groot belang. Toegankelijkheid van ons onderwijs gaat 
verder dan de entree tot onze opleidingen.  
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 We nemen vanuit eigen kracht in de overgangsperiode in het studiejaar 2020-2021 binnen de 
HvA maximaal de ruimte om eigen inhoudelijke afwegingen te maken, omdat kwaliteit bij ons voor 
alles gaat; externe factoren en besluiten zijn kaders, maar bepalen uiteindelijk niet de inhoud en 
de vormgeving van het onderwijs. Wij gaan verantwoordelijk en transparant om met de kaders en 
mogen vertrouwen vragen voor de ruimte die wij voor veilig en kwalitatief onderwijs en onderzoek 
nodig hebben. 

 Ruimte en tijd is schaars en daarom is afstemming tussen opleidingen en tussen opleidingen en 
onderzoeksprogramma’s door collectieve besluitvorming noodzakelijk. Opleidingen hebben de 
ruimte indien en voor zover zij de ruimte van anderen niet belemmeren:  

o Allocatie van ruimte geschiedt door middel van een transparant HvA breed verdeelmodel, 
bijvoorbeeld een percentage van de beschikbare ruimte per eenheid, een percentage van 
de oorspronkelijk geroosterde tijd, dan wel een basisaantal uren aanwezigheid per 
student of medewerker; 

o Allocatie van tijd zal plaatsvinden in aansluiting op de beschikbaarheid van openbaar 
vervoer; dat betekent in elk geval dat we roosteren buiten de spitstijden en in langere 
tijdsblokken, mogelijk ook in de avonden en het weekend, maar omwille van de balans 
tussen studie/werk en privé wel in principe binnen de jaarcirkel van de HvA. 

 

Ontwerpkaders 2020-2021: 
1. Het perspectief is een langere overgangsperiode tot de zomer van 2021. Bij aanvang van 

deze periode zal de beschikbare fysieke ruimte zeer beperkt zijn. Denk aan een 100% digitaal 
curriculum of werkomgeving zoals we die op dit moment kennen, met toevoeging van fysieke 
ontmoeting voor die activiteiten of doelgroepen waarvoor die ruimte het hardste nodig is. Ga 
hierbij vooralsnog uit van een grootorde van 10% van de voormalige aanwezigheid op de 
campus. Dit is per fulltime medewerker 4 uur per week; voor studenten kun je denken aan 
10% van de geroosterde tijd, naast tijd voor niet-geroosterd verblijf op de campus voor 
sociale binding. Welke activiteiten hebben prioriteit? Stel dat we kunnen uitbreiden naar 20% 
of 25%, wat zou je dan toevoegen?  

2. Bij de inrichting van het curriculum krijgen we te maken met het vermijden van ‘de spits’ in de 
stad en het openbaar vervoer. Dit betekent dat het onderwijs pas kan beginnen om 11.00 uur 
in de morgen. De doorlooptijd is dan tot 10.00 uur in de avond, maar daarbij moet dan wel 
rekening worden gehouden met het feit dat tussen 15.00 uur en 20.00 uur 
vervoersbewegingen ongewenst zijn. Daarom ook is aansluitend onderwijs voor groepen 
studenten essentieel, teneinde omwille van de gezondheid en de veiligheid van studenten en 
medewerkers het aantal bewegingen te voorkomen. 

3. Het onderwijsdoel en de onderwijsvisie blijven ongewijzigd (idem voor onderzoek, 
dienstverlening e.d.). Het ontwerp gaat – ook bij beperkte fysieke ruimte – uit van onderwijs 
dat kwalificeert, socialiseert en bijdraagt aan persoonsvorming; drie doelen van onderwijs die 
onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Voor het bereiken van de doelen zijn de contacten 
voor de feitelijke start van het studiejaar (studiekeuzecheck, introductie) en de eerste 100-
dagen van het verblijf van de student bij de opleiding essentieel  voor de kansen op 
studiesucces. Hiervoor is dan ook bijzondere aandacht. 

4. De HvA is en blijft een campus-hogeschool: het belang van coherente (homogene) groepen, 
het belang van de informele contacten binnen de community, en van een waardevol verblijf 
op de fysieke en digitale campus zijn onverminderd belangrijk en vragen onder de huidige 
omstandigheden aandacht en organisatie.  

5. Behoud van intensiteit van onderwijs. Bij hoge mate van digitalisering, betekent dit in praktijk 
een verhoging van de docent/studentratio voor het fysieke onderwijs en de (digitale of op 
locatie) studentbegeleiding. Bovendien is het een zaak van “verbouwen met de winkel open”. 
Veel afstandsonderwijs moet nog ontwikkeld worden. Op termijn zal dit wellicht tot 
werkvermindering leiden (hoewel de literatuur over het algemeen anders uitwijst), maar dat is 
nu zeker nog niet het geval. Ga hierbij bij het ontwerp uit van een optimale docent-student 
ratio tussen 1:10 en 1:25. Wat is de optimale inzet en hoe wordt de benodigde extra 
onderwijscapaciteit vrijgespeeld? Kunnen ouderejaarsstudenten begeleidingstaken 
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opnemen? Zijn er partners in de stad die hulp kunnen bieden? Kunnen andere eenheden 
binnen de HvA hulp bieden? Welke taken worden ‘on hold’ gezet? 

 

Fasering 
tot de zomer: 
 ontwerp van het curriculum, inzet van medewerkers en roosters 2020-2021; afstemming tussen 

opleidingen op beschikbare ruimte en tijd in de week van 15 juni (na de eerste datum voor 
inschrijving op 1 juni en een inschatting van nog komende inschrijvingen per opleiding); 
studiegids voor alle opleidingen gereed per 1 juli 2020; 

 goede afronding van het lopend jaar inclusief een perspectief op de (feestelijke) aandacht voor 
diplomering voor propedeuse en afstuderen. 

 
in de zomer: 
 programmering van de ontvangst van studenten, waar onder de ‘zomerprogrammering gericht op 

de goede start zoals het wegwerpen van tekorten en het voorbereiden op studeren in de 
hogeschool; 

 inrichting van de begeleidingsstructuur voor studenten, zodat tijdige, juiste en volledige informatie 
en voorlichting mogelijk wordt; 

 roostering van digitaal en fysiek onderwijs (studentenrooster), van ruimte, tijd en van docentinzet 
voor tenminste blok 1 en 2 van het studiejaar, alsmede het uitgestelde afstuderen;  
- roostering van overige activiteiten, waaronder onderzoek, onderlinge ontmoeting van studenten 
en studieverenigingen en overleg binnen teams. 

 
na de zomer: 
 warm welkom voor medewerkers en studenten;  

- soepele start van het studiejaar met bijzondere aandacht voor eerstejaarsstudenten en 
risicogroepen; 

 wegwerken eventuele restpunten van 2019-2020 met prioriteit voor afstudeerders en 
propedeusestudenten; 
- ontwerp 2021-2022 en verder, mede op basis van de evaluatie van en reflectie op de uitvoering 
van afstandsonderwijs met het oog op ‘blended learning’, met behoud van didactische 
uitgangspunten: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. 
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Reflectie en overwegingen 
Richting en Prioriteiten voor nu en straks 
 

Context  
Sinds half maart, nu acht weken geleden, werd het Nederlandse hoger onderwijs, en daarmee onze 
Hogeschool, direct getroffen door de effecten van de Covid-19 pandemie. Na het besluit van de 
overheid om universiteiten en hogescholen te sluiten, op 12 maart, zijn we massaal van huis uit gaan 
werken en is het onderwijs in de tijdspanne van een enkel weekend gedigitaliseerd. Dat is ongelooflijk 
goed gegaan, met grote inzet van allen, met zorg voor elkaar en met een immense gedrevenheid om 
onze studenten zo min mogelijk drempels voor studievoortgang te laten ontstaan. Terecht dat in deze 
tijd de trots op de prestaties overheerst.  

Wat we toen niet wisten, en nu wel, is dat de situatie nog geruime tijd zal duren. In elk geval mogen 
we geen onderwijs in onze gebouwen verzorgen tot half juni en moeten we zoveel mogelijk thuis 
blijven. Mogelijk zal daarna enige verlichting komen, in zoverre dat de maatschappij in al haar 
sectoren een adequate invulling wil geven aan de “anderhalve-meter-samenleving”. Wij wachten de 
berichten van de Rijksoverheid hierover af.  

Dit betekent niet dat we in de hogeschool geen voorbereidingen treffen voor mogelijke 
ontwikkelingen. Omwille van de rust in het onderwijs heeft de HvA zelf het besluit genomen om tot en 
met einde van dit studiejaar het onderwijs op afstand te verzorgen, inclusief de toetsing. Dat doen we 
met het oog op de ‘logica’ van ons onderwijs en onze jaarcirkel. Met enorm veel creativiteit worden er 
oplossingen gevonden voor knelpunten waar opleidingen mee worden geconfronteerd en voor de 
borging van de kwaliteit, zoals andere manieren van valide en betrouwbare toetsing. Ook onze 
examencommissies verdienen daarbij alle lof.  

Ieder van ons mist de dagelijkse omgang met elkaar, met (mede-)studenten en collega’s. Digitale 
middelen zijn geen vervanging voor de aanwezigheid op de campus, ook al zoeken en vinden we 
alternatieven om met elkaar in contact te staan, samen te leren en te werken en begeleiding te 
bieden. Terugkeer naar de tijd vóór Corona is voorlopig niet aan de orde. Dit betekent dat wij naast de 
zorg voor het lopend jaar ook moeten nadenken over het nieuwe studiejaar. Nadenken over wat er in 
de afgelopen weken goed is gegaan, zo goed wellicht zelfs dat we het nooit meer anders willen. Maar 
ook over wat er nog niet goed gaat en wat we willen aanpakken voor de volgende fase. Doordenken 
van scenario’s waarbij we afhankelijk zijn van wat kan en mag en daarbinnen alle kansen benutten 
die we zien. Tot slot denken we al na over de blijvende impact van deze crisis, hoe de wereld 
veranderd is of zal zijn, en hoe wij dan nog steeds die grote, mooie en relevante kennisinstelling van 
en voor de stadsregio Amsterdam kunnen zijn.  

Nu, volgend jaar en de toekomst. We moeten er over nadenken, maar ook zorgen dat niet alles 
tegelijk willen doen; dat we het ook nog aan kunnen. Focus ligt daarom op het nu en de nabije 
toekomst. Vertrouwend op eigen kracht.  

Identiteit 
De crisis verandert niet wie we in wezen willen zijn en ontneemt ons ook niet de kracht om een eigen 
koers te varen. Creating Tomorrow Together is en blijft onze lijfspreuk. Het doel van ons onderwijs en 
onderzoek is de versterking van en innovatie van de beroepspraktijk. Onze studenten kunnen als 
gekwalificeerde, kritische en creatieve persoonlijkheden de arbeidsmarkt betreden en zo als 
beginnende professionals mede de beroepspraktijk bepalen. Onderzoek is vraaggericht en krijgt in 
nauwe samenwerking met opleidingen en beroepspraktijk vorm. Ons doel streven we na als 
hogeschool van, voor en in de regio Amsterdam, door er te zijn voor alle studenten die hoger 
beroepsonderwijs willen en kunnen volgen, in samenwerking met elkaar en met partners van buiten 
en als kennisinstelling waarin onderwijs en onderzoek onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  

De crisis maakt wel dat we nog meer dan anders om ons heen moeten kijken om te zien welke 
veranderingen zich voltrekken, focus in ons werk aanbrengen en durven te kiezen. Sommige zaken 
willen we daarbij niet meer, zoals veel onnodige bureaucratie. Andere zaken kunnen (nu) niet, zoals 
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grotere samenkomsten organiseren, dwars door alle faculteiten heen elkaar ontmoeten en 
debatteren. Andere komen juist in een stroomversnelling, zoals het gebruik van ICT in het onderwijs 
en de ontwikkeling van een nieuwe didactiek en tijd- en plaats-onafhankelijk leren en werken.  

Samenwerking en het (opnieuw) verdelen van taken binnen teams en over de grenzen van teams 
heen is essentieel om het met elkaar vol te houden. Horizontaal, door onderwijs, onderzoek en 
ondersteuning op elkaar betrokken te houden. Verticaal, door de wederzijdse openheid en het met 
elkaar meedenken die nu zo vanzelfsprekend is te bestendigen en mee te nemen naar de toekomst. 
De veerkracht, inzet en creativiteit in de organisatie is groter dan ooit, maar ook na deze crisis is nog 
energie nodig om terug te halen wat we willen behouden en juist dan een antwoord te blijven geven 
op de nieuwe vragen die de maatschappij ons zal stellen en voorop te blijven lopen bij de innovatie 
van de beroepspraktijk.  

Focus aanbrengen, kansen oppakken en durven kiezen. Vandaag, straks en later zijn daarbij drie 
fases die alles met elkaar te maken hebben; urgente zaken kunnen bijdragen aan het herstel, het 
zorgvuldig om gaan met wat we hebben opgebouwd en een nieuwe impuls voor de belangrijke 
meerwaarde die wij als hogeschool de samenleving bieden. 

Daarbij houden we vast aan de strategische visie met de vier pijlers: Amsterdam, Student, 
Samenwerking, Kennisinstelling. We houden dus ook vast aan de overtuiging dat we als hogeschool 
onze belangrijke maatschappelijke functie alleen kunnen vervullen als we samen – met alle kennis, 
creativiteit en vaardigheden die we in huis hebben en samen met onze vele partners in de stad - 
antwoord weten te geven op drie belangrijke en met elkaar verbonden maatschappelijke 
transformaties die we als de drie D’s zijn gaan zien: Diversiteit, Digitalisering en Duurzaamheid. Een 
opdracht die we onszelf hebben gegeven en die naar aanleiding van de Corona-crisis alleen maar 
aan kracht en relevantie heeft gewonnen.  

Die opdracht voeren we ook uit binnen de huidige inrichting van de hogeschool, met opleidingen 
(teams) die gaan over de kwaliteit van ons onderwijs en kenniscentra die de kwaliteit van het 
onderzoek borgen. Facultaire en hogeschool-brede ondersteuning schept hiervoor op professionele 
manier de randvoorwaarden. Voor saamhorigheid in de koers van de hogeschool draagt het 
strategisch overleg van decanen en CvB de verantwoordelijkheid, daarbij geadviseerd door het 
overleg van facultaire directeuren bedrijfsvoering en de directeuren van de diensten en beleid.  

Een heldere missie en een heldere organisatie, waarin de teams van professionals centraal staan. 

Impact en kansen  
We zijn overvallen door de pandemie en ‘gewoon door gaan’ is na deze periode ondenkbaar. De 
meest directe impact van de Corona-crisis op ons heeft uiteraard te maken met ons onderwijs, 
hoezeer ook het onderzoek, de beroepspraktijk en de organisatie van de HvA voor grote uitdagingen 
staat. Thuis werken en onderwijs op afstand kan, maar stelt wel eisen aan de didactiek (inhoud en 
aard van de kennisverwerving) en het pedagogisch- en werkklimaat (let op jezelf en op elkaar). Dit 
heeft het belang van personalisatie, maatwerk en flexibilisering naar inhoud en tijd in het onderwijs 
vanzelfsprekend gemaakt. Sociale nabijheid en de vanzelfsprekende omgang met elkaar is daarbij 
weggevallen, waardoor overigens de waarde daarvan en de onderlinge afhankelijkheid bij het leren, 
ontplooien en werken meer dan ooit zichtbaar is. Leren, ontplooien en werken doe je niet alleen, maar 
met elkaar.  

Ook is er de herwaardering van de rol van een expert en de kwaliteiten die experts nodig hebben: 
gericht op zoek naar harde kennis om complexe vraagstukken behapbaar en beheersbaar te maken. 
Expertise als specialisme blijkt dan onvoldoende als het geen onderdeel uitmaakt van een 
interdisciplinair samenwerkingsverband van professionals die door de combinatie van expertise 
vaardig zijn de impact van het verschijnsel te begrijpen en hanteerbaar te maken.  

En tenslotte is er de schade van een samenleving die gedurende langere tijd stil staat en de 
noodzaak tot effectief en duurzaam herstel. Zichzelf als individu en collectief opnieuw uitvinden naar 
levensstijl, maatschappelijke orde en globale netwerken. Een hernieuwd denken over de waarde van 
de publieke sector, omdat het grote belang van zorg en onderwijs onmiskenbaar op het netvlies staat. 
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Urgentie is er ook, omdat in onze maatschappij iedereen mee moet blijven tellen. Maar ook de 
herontdekking van de maak-industrie, omdat zoveel vitale producten niet vanzelfsprekend 
beschikbaar blijken te zijn. De nieuwe werkelijkheid en de daarbij behorende onzekerheid als 
wezenskenmerk vraagt van onze studenten en medewerkers zelfstandig, kritisch en creatief omgaan 
met de wereld om je heen. Het vraagt ook een nieuw perspectief op onze sociaal-economische 
ontwikkeling, omdat open grenzen en internationale samenwerking minder vanzelfsprekend zullen 
zijn. De uitdagingen zijn groot, maar ook kansrijk. Indien proactief opgepakt, kunnen ze een enorme 
impuls geven aan de kennis- en onderwijsontwikkeling.  

Het nieuwe evenwicht is niet de oude situatie noch dat van deze crisisperiode. De toekomst ligt voor 
al onze opleidingen bij ‘blended learning’ en daarmee bij een nieuwe balans tussen onderwijs op 
afstand en ontmoeting op onze eigen en andere locaties. We gaan toe naar flexibilisering en 
individualisering (personalisatie, maatwerk) van het onderwijs en naar toenemende onafhankelijkheid 
van tijd en plaats. En omdat opleidingen (teams) eigenaar zijn van de kwaliteit van het onderwijs is 
het aan hen om aan te geven op welke manier ze omgaan met de algemene trends. Duidelijk is 
daarbij wel dat we als instelling onze agenda moeten bijstellen op de beheersing van de crisis, het 
ontwerp voor de nabije toekomst en de lange termijn punt op de horizon. Dat doen we in de 
wetenschap dat de instelling met het uitbreken van de corona-crisis enorme veerkracht heeft getoond, 
waarbij de aandacht voor de student en collega’s is verstevigd en samenwerking tussen eenheden 
binnen de organisatie is versterkt, terwijl de focus (en daarmee de zorg) bleef liggen op het te 
realiseren eindniveau en de kwaliteit van het door onze instelling af te geven diploma. Een drieluik dat 
we willen vasthouden: veerkracht en creativiteit, aandacht voor elkaar en samenwerking en een 
professionele kwaliteitscultuur.  

Focus en prioriteiten  
Vandaag 
Als we uitgaan van onze eigen kracht en de impact en kansen van de crisis wegen, dan staat ons – in 
het verlengde van het moment van sluiting van onderwijs op locatie - vandaag nog steeds het nodige 
te doen: 

 Kwaliteit van het onderwijs en onderzoek vasthouden 
1. Afstandsbestendig curriculum van de opleidingen mogelijk maken 
2. Ondersteunen van de ontwikkelingen voor een digitale en op ‘blended learning’ 

gebaseerde didactiek met behoud van de doelstellingen van het onderwijs 
3. Vormgeving van rijke (digitale) leer- en toetsomgevingen die passen bij de ontwikkelingen 

binnen de opleidingen 
4. Het bieden van maatwerk voor de oplossing van knelpunten op het punt van 

vaardighedenonderwijs en de toegankelijkheid van specifieke voorzieningen op locatie 
5. In stand en toegankelijk houden/maken van de onderzoek-omgeving door personele 

voorzieningen en financiële randvoorwaarden te scheppen  
 

 Bedrijfscontinuïteit waarborgen 
1. Veerkrachtigheid teams en vitaliteit medewerkers faciliteren 
2. Leiderschap binnen de hogeschool ondersteunen ten behoeve van digitaal samenwerken 

in teams 
3. Ons sociaal kapitaal borgen: Ondersteunen studieverenigingen, stimuleren community-

gevoel en zorg voor individuele studenten 
4. Sterke HvA-community en trots op de instelling stimuleren vanuit de samenwerking 

tussen studenten, medewerkers en studenten/medewerkers 
5. Financiële weerbaarheid van de instelling in stand houden volgens de daarvoor geldende 

en door de inspectie gehanteerde indicatoren 
6. Instroom en doorstroom van studenten faciliteren in het perspectief van de landelijk 

afgesproken coulanceregeling en door het slechten van drempels die onder de huidige 
omstandigheden opleidingen belemmeren bij de inrichting van het curriculum en het 
onderwijsproces 
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 Infrastructuur inrichten 
1. Heldere richtlijnen formuleren met betrekking tot flexibilisering, digitalisering en LLO 
2. Verder ontwikkelen programma’s betreffende studeren en werken met een 

functiebeperking (studentenwelzijn), topsporters (‘dual careers’), ondernemerschap en 
goed georganiseerd onderwijs 

3. Inrichten van de Centers of Expertise, inclusief een duidelijke koppeling met de HvA 
kenniscentra, en ‘learning communities’ (HvA eigen dan wel vanuit samenwerking) en 
met de opleidingen en hun ontwikkeling naar ‘blended learning’ 

 

We moeten ons ook opmaken voor een (gefaseerde) herstart van het onderwijs op locatie. Dit vraagt 
twee dingen die evenwijdig lopen. Een herijking van onze strategische visie in het perspectief van de 
corona crisis. Juist in tijden van crisis is tijd om te reflecteren immers cruciaal. Dit moet leiden tot een 
eerste en al bruikbare schets van een kort, krachtig en vooral ook open Instellingsplan: welke 
scenario’s zien we ontwikkelen en hoe bespreken we met elkaar hoe we monitoren, evalueren en 
samen conclusies trekken? Waarmee we scherpe keuzes maken voor wat in de nabije toekomst, het 
straks, voor ons de kernwaarden en kernthema’s zijn.  

Gelijk aan de totstandkoming van dat kern IP moeten we plannen maken voor het komende 
studiejaar. Hoe ziet de 1, 5 meter Hogeschool van Amsterdam er uit, zeker als ons onderwijs op 
locatie (indien mogelijk) buiten de spitsuren zal moeten worden verzorgd? Hoeveel studenten en 
medewerkers kunnen we toelaten tot onze gebouwen? Meer algemeen: hoe richten we de HvA het 
komende jaar logistiek in zodat alle opleidingen en onderzoeksprogramma’s tot hun recht komen?  

 

Straks 
Straks eindigt dit studiejaar en staan we gereed voor het nieuwe jaar. Eveneens omgeven met veel 
onzekerheden. Ook daarvoor zijn we nu al aan de slag met voorlichting, studiekeuzecheck en 
informatievoorziening over wat de studenten te wachten staat. Dit vraagt: 
 
 Doorontwikkeling van digitaal onderwijs - op weg naar een volwaardig ‘blended learning’ ontwerp 

voor alle opleidingen - , waarbij het ontwerp van het nieuwe studiejaar voor 1 juli as. beschikbaar 
is in de vorm van een studiegids teneinde de opvang van de nieuwe studenten mogelijk te maken 
en de logistieke vraagstukken aan te kunnen pakken; 

 Focus op de introductie en de eerste 100 dagen van de nieuwe eerstejaars (met gedurende de 
zomer een operationele desk voor vragen); 

 Allocatie van ruimte door een gemeenschappelijk rooster- en verdeelmodel op hogeschool-, 
campus- en opleidingsniveau met kwalitatieve keuzes voor ruimtegebruik in een 1,5 meter HvA 
vanaf blok 1 en 2 en ter voorbereiding op blok 3-4-5 in 2021; 

 Scan van de maatschappelijke vraagstukken in het daglicht van de Coronacrisis en de mogelijke 
bijdrage die de HvA als kennisinstelling, met het netwerk van partners, hieraan kan leveren; 

 Evaluaties, afronden en borging van de strategische thema’s en CBO-agenda t.b.v. nieuwe IP. 
 

Later 
Deze agenda impliceert dat we aantal zaken ook straks geen prioriteit geven; ze niet doen. Het gaat 
in het bijzonder om allerlei programma’s en projecten die een beroep doen op lange termijn 
perspectieven en vragen, maar waarvan de meerwaarde onder de huidige omstandigheden onzeker 
of beperkt is. Gedacht kan worden aan: 

 Geen nieuwe opleidingen, hooguit wat al in de maak is en strikt noodzakelijk is. Vernieuwing is 
primair vernieuwing van het bestaande aanbod; 

 Onderzoekscapaciteit wordt maximaal ingezet in het perspectief van de Centers of Expertise en 
de bijdrage aan de opleidingen, inclusief de vereiste ‘blended learning’ en maatschappelijke 
ontwikkeling van het onderwijs;  

 Beperken en gerichter werken aan een integrale rapportage van de faculteit en de opleidingen; 
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 Professionalisering is primair professionalisering ten behoeve van het ‘blended learning’ concept 
en afstandswerken en wel voor alle medewerkers; 

 Landelijke pilots of subsidie-gedreven innovatie worden niet uitgezet tenzij voor een of meerdere 
opleidingen waarvoor er sprake is van evidente meerwaarde; 

 Evaluatie “Samen Doen” van de gezamenlijke diensten met de UvA wordt geen afzonderlijk 
traject, maar opgenomen in de IMR; 

 Hogeschool brede reflectie- en strategiedagen worden alleen georganiseerd als de uitkomsten 
direct bruikbaar zijn in urgente ontwikkeling van ons onderwijs. 

 

Tot slot 
Laten we elke dag de vraag stellen bij onze activiteiten: wat gaat er mis in het onderwijs en onderzoek 
als we dit niet doen? Het gaat ook over het beperkte aantal handen in de (digitale) klas en de wil tot 
het optimaal verdelen van het werk over zoveel mogelijk mensen. Sommigen hebben het nu 
structureel veel te druk en anderen hebben minder te doen, dus laten we per team en per eenheid 
bekijken of het mogelijk is mensen anders in te zetten dan voorzien (bijvoorbeeld door projecten te 
temporiseren en docent-projectleiders in het onderwijs in te zetten). Kwaliteit kunnen we alleen 
leveren door samen te werken, gedeelde en realistische doelen met elkaar vast te stellen en door 
elkaar te helpen. Van iedereen wordt dan ook flexibiliteit gevraagd en om heilige huisjes even dicht te 
laten. De student en de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek staat centraal.  

De focus tot aan de zomer en de noodzaak om ons voor volgende jaar en later opnieuw uit te vinden 
en daarmee aan de slag te gaan is de kern van onze boodschap. Steeds is weer de vraag wat nu 
voor het onderwijs en onderzoek moet, wat dat onderwijs en onderzoek voor straks nodig heeft. Dat is 
een vraag die steeds weer een duidelijk en concreet antwoord vraagt, omdat we anders roofbouw 
plegen op en de studenten daar onevenredig hinder van ondervinden. Die vragen stellen we binnen 
de huidige inrichting en de huidige afspraken over de governance. Daarin staan opleidingen centraal 
en is afstemming tussen decanen en tussen de directeuren bedrijfsvoering c.q. dienstdirecteuren 
leiden.  

De hogeschool zijn we samen. Onze notitie daagt uit om ruimte te pakken en elkaar te verrassen. 
Iedereen is uiteindelijk mede-verantwoordelijk voor onze prestaties als hogeschool en iedereen 
verdient daarvoor de lof. Dat is ook de les van de voorbije weken: creating tomorrow together. Maar 
dit betekent ook zorg voor elkaar: heldere afspraken over verwachtingen, het tijdig nemen van rust en 
reflectie en aandacht voor persoonlijke ontplooiing.  

  



11 
 

Ter inspiratie 
Voorbeelden van afwegingen in tijden van schaarste  
 

Onderstaande uitwerkingen zijn bedoeld als hulpmiddel om het gesprek te voeren, niet voorschrijvend  

Onderwijs op locatie 
 Eerste 100 dagen: verhoudingsgewijs meer “on campus” voor eerstejaars 
 Inhalen van achterstanden 2019-2020 voor afstudeerders en propedeuse-studenten 
 Praktijkonderwijs (voor zover niet anders te organiseren of digitaal te maken) 
 Een ‘geflipte’ klas: digitale instructie en reflectie op locatie 
 Ondersteuning van kwetsbare studenten (toegankelijkheid en inclusiviteit borgen)  
 Reflectie, inspiratie, creatie 
 Sociale cohesie: enige klassenactiviteiten, beperkte activiteiten studieverenigingen 
 Uitleen boeken en AV, balie voor incidentele hulpvragen (op afspraak) 
 Studieplekken voor studenten die thuis niet kunnen werken 
 Toetsen waarvoor geen digitaal alternatief beschikbaar is 
 Diploma-uitreikingen 

(Nu) niet op locatie: instructie, kennisoverdracht, opdrachten, slb, coaching en begeleiding, toetsing, 
informatievoorziening en loketten, evenementen 

Onderzoek (zie ook organisatie) 
 Toegang tot onderzoeksfaciliteiten die op afstand niet beschikbaar zijn 
 Klein binnen groot: ontmoeting van teams voor verbinding, bespreken van kansen en 

dilemma’s, creativiteit 
 Eventueel bij voldoende ruimte: kennisdeling en inspiratiesessies tot 100 personen 

(Nu) niet: evenementen, congressen, werkoverleg, schrijven en lezen, vergaderen 

Organisatie 
 Coherentie in het team; inzicht in noodzakelijke competenties van de uitvoering van de 

gemeenschappelijke taken 
 Noodzakelijke faciliteiten en beheer: schoonmaak, huismeester, werkplekondersteuning e.d. 
 Neem de ruimte; fouten maken mag als ze tot leren leiden 
 Juist bij grote druk is gemeenschappelijke reflectie en professionalisering belangrijk voor de 

individuele en collectieve vitaliteit 
 Uitleen boeken en AV, balie voor incidentele hulpvragen (op afspraak) 
 Werkplekken voor medewerkers die thuis niet kunnen werken 
 Klein binnen groot: ontmoeting van teams voor verbinding, bespreken van kansen en 

dilemma’s, creativiteit 
 Sollicitatiegesprekken 
 Eventueel bij voldoende ruimte: kennisdeling en inspiratiesessies tot 100 personen 

(Nu) niet: werkoverleg, werkvoorbereiding, vergaderen, jaargesprekken, administratieve handelingen, 
informatievoorziening en loketten, evenementen 
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