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Geacht College, 
 
Naar aanleiding van het gesprek met Jan Repko (projectmanager ICTS), M. Bergsma 
(communicatieadviseur IRS) en B. van der Kruk (informatiemanager SZ) van afgelopen dinsdag (4 
december) over de beoogde verandering van de studenten mails heeft de commissie OSK dit advies 
opgesteld. 
 
De commissie OSK heeft dinsdag meerdere punten van zorg geuit over de nieuwe domeinnaam 
‘@student.hva.nl’. Een eerste punt van zorg is dat deze verandering contrasteert met de huidige visie 
van de HvA van één community waarin studenten vaker ook een medewerker en/of onderzoeksrol 
innemen en de focus juist ligt op verbinding. Deze verandering is in dat opzicht een duidelijke stap 
achteruit. Gerelateerd hieraan, en misschien nog veel zwaarwegender, is het stigma dat een 
domeinnaam als ‘@student.hva.nl’ creëert in de praktijk. Zo ervaart de commissie dat expliciete 
labelling met de term ‘student’ het moeilijker maakt voor studenten om hetzelfde behandeld te 
worden bij mailcontact met zowel medewerkers van de HvA als met externen. De term student 
wordt veelal geassocieerd met andere termen als ‘jong’, ‘onervaren’ en ‘onprofessioneel’. Het CvB 
kan zich wel bedenken wat voor effect dit kan hebben tijdens mail contact met organisaties of 
professionals tijdens het werken aan projecten of bij het inwinnen van informatie, en doet al 
helemaal geen recht aan de meerdere rollen die (een deel van) de studenten vervult als medewerker 
of onderzoeker. Dit stigma is mogelijk zelfs vergelijkbaar met het wanneer afgestudeerden met een 
afwijkende etnische achtergrond en naam meer moeite hebben dan hun medestudenten om na de 
studie een baan te vinden. Gelukkig werkt de HvA al hard aan dit fenomeen, maar ons advies is dat 
het CvB de gehele studentengeleding ook behoedt voor een vergelijkbaar 1-0 achter staan met deze 
beoogde nieuwe domeinnaam. 
 
Wij hebben op de HvA bijna 45.000 studenten die allemaal benadeeld zullen worden door deze 
verandering. 45.000 studenten, waarvan er in totaal vijf afgelopen dinsdag (één maand voor deze 
verandering uitgevoerd zou worden) pas de mogelijkheid hebben gekregen om hun perspectief met 
de uitvoerders van dit plan te delen. Dit op zichzelf vindt de commissie betreurenswaardig. Wanneer 
studenten zó slecht betrokken worden bij iets wat betrekking heeft op alle studenten komt de vraag 
naar boven borrelen of het de HvA wel uitmaakt wat haar studenten vinden en zouden willen. 
 
In dit advies willen wij onderstrepen dat wij naar aanleiding van ons gesprek met Jan Repko niet 
overtuigd zijn van de noodzaak van een domeinnaam verandering. Onze leden zijn geïnformeerd 
door meneer Repko over de mogelijke veiligheids- en privacyproblemen die een soortgelijke 
verandering kan verhelpen. Hier kwam uit naar voren dat het zo minder makkelijk wordt om 
abusievelijk vertrouwelijke informatie die bedoeld is voor medewerker X te delen met student X. De 
commissie OSK vraagt zich af hoe vaak dit überhaupt gebeurt en of er niet minder ingrijpende 
veranderingen nodig zijn om een dergelijk probleem op te lossen. Ook heeft de commissie geen 



 

concrete informatie gekregen over hoe vaak dit voorkomt naar aanleiding van de huidige gedeelde 
domeinnaam. Daarom is ons advies om eerst meer onderzoek te doen naar de veiligheids- en 
privacyproblemen die spelen op onze hogeschool voordat er halsoverkop naar een oplossing wordt 
gezocht in de vorm van een nieuwe, stigmatiserende domeinnaam voor studenten. 
 
Met vriendelijke groet namens de commissie OSK, 
 
 
Alessandro van Haag       Jari Kuipers 
Voorzitter commissie OSK CMR      Lid commissie OSK 
 

 


