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Profielschets van lid College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam, tevens Rector 

 

De Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) zoekt een lid van het College van 

Bestuur tevens rector. Het College van Bestuur heeft drie leden en geeft leiding aan de instelling.  

 

Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor: 

• het besturen van de HvA; 

• de formulering en realisatie van de onderwijsvisie van de HvA; 

• de formulering en realisatie van de strategie en het beleid van de organisatie;  

• de kwaliteit van het door de organisatie verzorgde onderwijs, onderzoek en dienstverlening, 

alsmede voor de interne bedrijfsvoering en de hieruit voortvloeiende financiële resultaten;  

• het vertegenwoordigen van de HvA en het constructief onderhouden van relaties met het 

openbaar bestuur en voor de hogeschool relevante (lokale, nationale en internationale) 

maatschappelijke organisaties, instellingen en bedrijven.  

 

Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.  

 

Profiel 

HvA zoekt naar een rector die met hart en ziel verbonden is aan het hoger beroepsonderwijs en 

praktijkgericht onderzoek. Een doelmatig, transparant en democratisch bestuurder en een 

uitgesproken teamspeler met oog voor de diverse belangen van interne en externe groeperingen. 

Iemand met een frisse blik, die openstaat voor verandering en oog heeft voor maatschappelijke 

ontwikkelingen en deze weet te vertalen naar relevante concepten voor het hoger beroepsonderwijs en 

het praktijkgericht onderzoek. Iemand die met plezier en in collegialiteit opereert in het bestuur van 

de HvA. Iemand die openheid en transparantie van het beleid, processen en communicatie hoog in het 

vaandel heeft staan. Iemand die studenten en medewerkers centraal stelt en, samen met het College en 

de decanen, de vooraanstaande positie van de instelling in binnen- en buitenland nader weet uit te 

bouwen. 

 

De rector heeft in ieder geval de volgende aandachtsgebieden in portefeuille: onderwijs, onderzoek, 

studentenzaken, benoemingsbeleid lectoren en externe belangenbehartiging.  

 

Kennis en Ervaring 

De rector heeft ruime kennis van en ervaring met het formuleren, uitvoeren en verantwoorden van 

strategisch onderwijs- en onderzoeksbeleid, bij voorkeur in een grote organisatie. Hij/zij doet dit op 

democratische, transparante en doelmatige wijze en met het oog op een stabiele ontwikkeling van de 

HvA op langere termijn. Grondige kennis van en inzicht in belangrijke lokale, nationale en 

internationale ontwikkelingen in (beroeps)onderwijs en (praktijkgericht) onderzoek is vereist. Hij/zij 

is een ervaren en integer bestuurder, beschikt over een breed netwerk, heeft ruime ervaring met 

complexe (verander)processen en is in staat om de onderwijs- en onderzoeksagenda van de instelling 

in samenspraak met de decanen en de hogeschoolgemeenschap en in nauw overleg met de Raad van 

Toezicht en de medezeggenschap vorm te geven.  

 

Competenties 

Dienend leiderschap 

De rector HvA toont democratische attitude Hij/zij stelt de student, de medewerkers het onderwijs en 

het onderzoek centraal en werkt vanuit het adagium dat besturing de inhoud moet volgen. Hij/zij 

draagt de medezeggenschap een warm hart toe. Hij/zij heeft oog voor de maatschappelijke functie van 

de instellingen en geeft hier met onderwijs- en onderzoeksbeleid op innovatieve wijze invulling aan, 

aansluitend bij de belangrijke uitdagingen in de Amsterdamse metropoolregio.  

 

Hij/zij onderschrijft het uitgangspunt van een gedeelde verantwoordelijkheid waarin het College in 

overleg met decanen het kader stelt. De rector bezit de communicatieve vaardigheden om binnen de 

instelling te verbinden en samenwerkingsverbanden met externe partners te stimuleren en te 
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ondersteunen. Hij/zij is een volwaardig gesprekspartner voor beleidsbepalers bij het ontwikkelen van 

onderwijs- en onderzoeksbeleid, zowel internationaal en nationaal als binnen de lokale gemeenschap.  

 

Onderwijs en Onderzoek 

De rector kent de eigen, specifieke kenmerken van het hoger beroepsonderwijs en respecteert de 

breedte aan sectoren en beroepen waarvoor studenten binnen de HvA worden opgeleid en het 

onderzoek ondersteunend aan is. Hij/zij is in staat om te gaan met complexe, waaronder ook 

uitdrukkelijk diversiteitsvraagstukken van studiesucces in de Randstedelijke context, heeft een 

heldere visie op het opleiden tot nieuwsgierige professionals en de rol van onderzoek in het onderwijs. 

Tevens is de rector in staat het strategisch onderzoeksbeleid van de HvA vorm te geven en te 

implementeren.  

 

Statuur 

De rector is gepromoveerd, heeft binnen het hoger onderwijs een wezenlijke bijdrage geleverd aan 

onderwijs en onderzoek, streeft te allen tijde naar de hoogste kwaliteit van beroepsonderwijs en 

praktijkgericht onderzoek en onderschrijft het belang van de breedte die HvA kenmerkt. Hij/ zij 

versterkt de profilering van de hogeschool als een University of Applied Sciences, waarin het 

onderwijs toekomstige professionals voorbereidt op de beroepspraktijk, het onderzoek vraaggericht is 

en relevant voor de beroepspraktijk en de wisselwerking tussen onderwijs en onderzoek zorg draagt 

voor inhoudelijke innovatie. 

  

Hij/zij heeft visie op ontwikkelingen in binnen- en buitenland die van invloed zijn op onderwijs en 

onderzoek en de diverse (kwaliteits)stelsels van hoger onderwijs in Europa en relevante andere delen 

van de wereld. Zo mogelijk neemt de rector actief deel aan onderwijs en/of onderzoek.  

 

Opdracht 

De komende bestuursperiode geeft de rector leiding aan de ontwikkeling van onderwijs- en 

onderzoeksbeleid in het kader van het instellingsplan van de HvA (Nieuwsgierige professionals), de 

doorontwikkeling van dit deel van het plan op basis van een midterm review en het voorbereiden van 

de Instellingstoets HvA. Dit alles in collegiale samenwerking in het College van Bestuur en met de 

decanen en gericht op de ontwikkeling van een door de hogeschoolgemeenschap gedragen visie.  

 

Procedure  
De Raad van Toezicht volgt een open procedure voor de werving voor deze functie. Hiervoor is een 

Benoemingsadviescommissie samengesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de Raad van 

Toezicht, het College van Bestuur, de stafdirecteur Onderwijs en Onderzoek, de decanen en de 

medezeggenschap. De Raad van Toezicht neemt kennis van het advies van deze commissie en van de 

uitkomsten van draagvlakgesprekken met diverse geledingen van de hogeschoolgemeenschap. De 

Raad van Toezicht benoemt de kandidaat en handelt hierbij naar letter en geest van de WNT. De Raad 

streeft naar een divers samengesteld College. Bestaande nevenfuncties worden op tijdsbeslag, 

toegevoegde waarde en onafhankelijkheid beoordeeld.  

 

 


