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Geacht college, 

Naar aanleiding van het idee om als Hogeschool van Amsterdam een studentassessor aan te stellen, 
heeft de commissie Studentenoverleg (hierna SO) namens de CMR de volgende acties ondernomen: 

• Tijdens het SO van 1 november 2016 een gesprek gehad met de rector Huib de Jong over zijn 
ervaringen met de studentassessor van de UvA die bij de collegevergaderingen aanwezig was; 

• Lianne Schmidt uitgenodigd in het SO van 6 december 2016 om haar functie van 
studentassessor aan de UvA toe te lichten. 

Zowel de rector als de studentassessor waren zeer positief over hun ervaring, de samenwerking en de 
positieve effecten die de functie van de studentassessor heeft opgeleverd. Het SO was positief over de 
taken en de functie die Lianne Schmidt heeft beschreven. Wel is er een verschil tussen de 
uitgangssituatie aan de UvA en de HvA. Bij de UvA bestond de functie van studentassessor al op 
faculteitsniveau, terwijl de HvA binnen de organisatie zelf geen ervaring heeft met de functie van 
studentassessor. Lianne Schmidt heeft in het gesprek van 6 december zelf ook aangegeven dat het 
bestaan van studentenassessoren op faculteitsniveau de invoering van een studentassessor op 
centraal niveau heeft bevorderd. Het SO heeft de uitkomsten van beiden gesprekken teruggekoppeld 
naar de CMR. 

Naar aanleiding van de terugkoppeling van het SO stelt de CMR voor dat: 

• In samenspraak met het college het besluit wordt genomen om een studentassessor op 
centraal niveau of op faculteitsniveau of allebei op de HvA een aanstelling krijgen; 

• De CMR een werkgroep instelt om in samenspraak met het CvB een profielschets en vacature 
voor het werven van een studentassessor op te stellen; 

• De sollicitatieprocedure spoedig te laten aanvangen, zodat de assessor(-en) op tijd ingewerkt 
kunnen worden en van start kunnen gaan. 

ale medezeggenschapsraad van de Hogeschool van Amsterdam, 


