
-- ~ Hogeschool van Amsterdam 

Retour afzender 
Postbus 1025, 1000 BA AMSTERDAM 

College van Bestuur 

Spui 21 
1012 WX AMSTERDAM 
Telefoon 020 525 61 95 
Telefax 020 525 61 96 
www.hva.nl 

Aan de leden van de Centrale Medezeggenschapsraad 
Hogeschool van Amsterdam 

in afschrift aan de DSD HvA en GV UvA 

Datum 
27 januari 2017 
Onderwerp 
Reactie instemming Besluit 
Bestuurlijke Ontvlechting 

Ons kenmerk 
hc17u0005 
E-mail 
j.c.van.der.stok@hva.nl 

Uw kenmerk 
CMR2016-050 
Telefoonnummer 
020 525 2820 

Geachte leden van de raad, 

Met genoegen heeft het College van Bestuur kennis genomen van uw brief d.d. 21 december 
2016 (uw kenmerk CMR2016-050}, waarin de CMR aangeeft dat hij kan instemmen met het 
voorgenomen besluit van het College, zoals dat op 31 oktober 2016 als instemmingsverzoek 
aan de CMR is voorgelegd. 

In uw brief benoemt u vier verwachtingen waaraan het College van Bestuur in alle redelijkheid 
en bereidwilligheid tegemoet zal komen. 
• De medewerkers van de diensten - na de bestuurlijke ontvlechting - zullen actief betrokken 

worden bij het verbeteren van de dienstverlening en ook zelf actief met de faculteiten en 
staven afstemming gaan zoeken. 

• De CMR en DSD zullen - zoals ook geformuleerd in de concept opdrachtformulering 
Uitvoeringsplan dienstverlening - tevens actief worden betrokken bij het Uitvoeringsplan. 
Daarmee krijgen ze inzicht in de implementatieplannen en het toetsingskader en ook een 
beeld van de evaluatiecriteria op grond waarvan de voortgang van de verbetering van de 
dienstverlening periodiek wordt geëvalueerd. 

• Het College van Bestuur zal de opdrachtformulering voor het Uitvoeringsplan 
dienstverlening ter advies voorleggen aan de CMR en de GV. De Colleges zullen de 
opdrachtformulering ook doorsturen aan de DSD en de GOR met het verzoek om, op basis 
van hun bijzondere betrokkenheid, inhoudelijk te reageren op dit document. 

• Het College zal de CMR en DSD proactief blijven informeren over de voortgang en mochten 
er grote veranderingen ten opzichte van het ontvlechtingsbesluit plaatsvinden dan zullen 
die zo vroeg mogelijk worden gemeld. Conform het medezeggenschapsreglement wordt bij 
grote veranderingen ten opzichte van het ontvlechtingsbesluit deze aan de CMR 
voorgelegd ter instemming. 

Zoals bekend heeft de GV van de UvA op 21 december 2016 aangegeven niet in te kunnen 
stemmen met het voorgenomen besluit. Het College heeft de toelichting op het besluit tot 
bestuurlijke ontvlechting HvA-UvA op onderdelen aangevuld en toegestuurd aan de GV van de 
UvA In het uiteindelijke besluit wordt de beoogde ingangsdatum gewijzigd van 1 januari naar 1 
maart 2017. 

Bijgevoegd treft u deze aangevulde toelichting op het besluit tot bestuurlijke ontvlechting HvA 
UvA (d.d. 26 januari 2017) aan. In de brief aan de GV (d.d. 26 januari 2017) is gedetailleerd 
aangegeven op welke onderdelen de toelichting is aangepast. 
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Het College van Bestuur verzoekt u aan te geven of naar uw oordeel u uw instemming kunt 
handhaven of dat de aangevulde toelichting dusdanige wijzigingen bevat dat u uw eerdere 
instemming van 21 december 2016 wenst te heroverwegen. Het College ontvangt graag op 
korte termijn een reactie van u in deze. 

Op deze manier kan bij de bespreking van het voorgenomen besluit bestuurlijke ontvlechting 
HvA-UvA met de Raden van Toezicht op 27 februari a.s., het eindoordeel van de CMR en GV 
worden betrokken. 

Het College waardeert de constructieve wijze waarop u zich inzet in dit dossier en ziet uit naar 
uw reactie op deze brief. 
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