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Geacht College, 
 
Op 17 april jl. ontving de CMR van u ter bespreking het evaluatierapport studentassessor. Dit rapport 
is op 24 april jl. met u en op 8 mei jl. met de studentassessor besproken. In navolging van het gesprek 
op 24 april heeft de CMR een adviesverzoek ontvangen betreffende de vacaturetekst voor de 
werving van de studentassessor voor het studiejaar 2018/2019. De CMR heeft op 8 mei 2018 
besloten om positief te adviseren op de vacaturetekst en de werving van een nieuwe 
studentassessor.  
 
De CMR adviseert om de volgende aanpassingen in de vacaturetekst aan te brengen: 
 

 De CMR adviseert om in de vacaturetekst de taakomvang van de studentassessor niet in fte 
aan te duiden, maar in uren per werkweek. Reden hiervoor is dat de afkorting fte onder de 
studenten onvoldoende bekend is, waardoor gebruik hiervan potentiele kandidaten kan 
afschrikken. Wel dient in de vacature duidelijk te worden aangegeven dat het 24 uur per 
werkweek betreft en hoeveel werkweken er zijn;  

 De CMR verzoekt om in de vacaturetekst aan te geven dat gezocht wordt naar een student 
die communicatief vaardig is, in plaats van zoals nu omschreven communicatief sterk. Onder 
communicatief vaardig verstaat de CMR niet alleen mondelinge en schriftelijke 
uitdrukkingsvaardigheden, maar ook de vaardigheid om te luisteren en verbinding te maken 
tussen de HvA-studenten en het CvB. 

 
De CMR geeft de nieuwe studentassessor de opdracht mee om het contact met de ‘niet actieve1’ 
HvA-student zo laagdrempelig mogelijk in te richten en hier in de beleidsvorming prioriteit aan te 
geven in het studiejaar 2018/2019. 
 
Namens de CMR nemen Marwan Abou Mandour, Ufuk Serik en Patrick Oudijk in de 
benoemingsadviescommissie plaats. De studentgeleding van de CMR heeft geen bezwaren geuit over 
het toevoegen van een medewerkers-lid aan de benoemingsadviescommissie. 
 
Met vriendelijke groet, namens de Centrale Medezeggenschapsraad,  
 

 
M. van der Horst 
Voorzitter Centrale Medezeggenschapsraad 

                                                        
1 Studenten die geen lid zijn van een medezeggenschapsorgaan, opleidingscommissie, studie- of 
studentenvereniging 


