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Profielschets van de voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool van Amsterdam  
 
De Raad van Toezicht van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) zoekt een voorzitter van het 
College van Bestuur. Het College van Bestuur telt 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 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 een ervaren en dienstbaar leider met een goede reputatie in netwerken die aansluiten bij de 
belangen van de hogeschool. Een doelmatig en democratisch bestuurder, in hart en nieren verbonden 
met het hoger beroepsonderwijs en het praktijkgericht onderzoek, 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. Iemand die met 
plezier en in collegialiteit opereert in het bestuur van de HvA. Iemand die studenten en medewerkers 
centraal stelt, nauw samenwerkt met de decanen en de medezeggenschap, draagvlak weet te vinden 
bij het politieke speelveld, relaties met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties verder 
vormgeeft en de vooraanstaande positie van de instelling in binnen- en buitenland nader weet uit te 
bouwen. 
 
De collegevoorzitter heeft in ieder geval de volgende aandachtsgebieden in portefeuille: strategie, 
personeelsbeleid, diversiteitsbeleid, communicatie, audit, veiligheid en gegevensbescherming en 
externe belangenbehartiging.  
 
Kennis en Ervaring 
De voorzitter van het College van Bestuur heeft ruime kennis van en ervaring met het formuleren, 
uitvoeren en verantwoorden van het strategisch beleid van 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 bestuurlijke en politieke 
besluitvormingsprocessen op lokaal, nationaal en internationaal niveau is rand voorwaardelijk. 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 agenda 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  
Dienstbaar leider  
De voorzitter van het College van Bestuur toont democratisch leiderschap. Hij/zij stelt de student, het 
onderwijs en het onderzoek centraal en werkt vanuit het adagium dat besturing de inhoud moet 
volgen. Hij/zij heeft oog voor de maatschappelijke functie van de instellingen en geeft hier 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 voorzitter bezit de communicatieve vaardigheden om binnen 
de instelling te verbinden en samenwerkingsverbanden met externe partners te stimuleren en 
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ondersteunen. Hij/zij is een volwaardig gesprekspartner voor beleidsbepalers bij het ontwikkelen van 
onderwijs- en onderzoeksbeleid, zowel internationaal en landelijk als binnen de lokale gemeenschap. 
Hij/ zij heeft oog voor de multiculturele samenleving zoals die vorm krijgt binnen de HvA en de regio 
Amsterdam en bevordert actief diversiteit in de breedste zin van het woord.  
 
Ervaren werkgever voor professionals  
De voorzitter van het College van Bestuur is zich bewust van de werkgeversrol en heeft een 
gebalanceerde visie op de ontwikkelingen op het gebied van HR-beleid. Hij/zij is in staat om 
wenselijke innovaties op dit terrein effectief binnen de HvA door te voeren. De innovaties op het 
gebied van HR-beleid hebben tot doel medewerkers en studenten te stimuleren tot excellentie. 
 
Statuur  
De voorzitter van het College van Bestuur van de HvA is gepromoveerd en heeft binnen het hoger 
onderwijs een wezenlijke bijdrage geleverd aan onderwijs en onderzoek. Hij/zij streeft te allen tijde 
naar de hoogste kwaliteit 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. Hij/zij kent op hoofdlijnen de relevante wetgeving en de diverse stelsels van hoger 
onderwijs in Europa en relevante andere delen van de wereld. Samen met de decanen bewaakt de 
voorzitter de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, zodat het onderwijs en onderzoek zowel een 
vooraanstaande positie blijven innemen. Zo mogelijk neemt de voorzitter actief deel aan onderwijs 
en/of onderzoek.  
 
Daadkrachtig teambuilder  
De voorzitter luistert met een open houding naar de inzichten en meningen van anderen en doet 
daaraan recht in de besluitvorming. Hij/zij staat voor genomen besluiten, motiveert deze inzichtelijk 
en draagt deze helder en actief uit. Hij/zij is zichtbaar en benaderbaar voor studenten en medewerkers, 
draagt zorg voor een open communicatie, streeft naar consensus en informeert op transparante wijze 
(juist, tijdig en volledig) de hogeschoolgemeenschap en de Raad van Toezicht. Hij/zij weet hoe te 
opereren in een complex veld van interne en externe stakeholders, weet de belangen van deze groepen 
steeds in de overwegingen en besluiten te betrekken en zorgt voor draagvlak en enthousiasme bij de 
betrokkenen. 
 
Opdracht  
De komende bestuursperiode geeft de voorzitter leiding aan de uitvoering van het instellingsplan van 
de HvA, Nieuwsgierige professionals, de doorontwikkeling 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 kiest uit de leden van het College van Bestuur de voorzitter.  
 
 


