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Geacht College, 
 
De Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) heeft op 8 april jl. uw adviesverzoek onderwijsjaarroosters 
2021-2026 ontvangen. Tijdens de vergadering van 16 april 2019 heeft de CMR met u over het 
adviesverzoek gesproken, waarna u op 2 mei 2019 een aanvullende brief heeft gestuurd over het aantal 
jaren dat de onderwijsjaarroosters dienen te worden vastgesteld.   
 
Voor de CMR is het niet mogelijk om dit adviesverzoek los te zien van het instemmingsverzoek aan de 
personeelsgeleding betreffende de feest- en aangewezen verplichte verlofdagen 2022-2026. De feest- en 
aangewezen verplichte verlofdagen dienen immers na vaststelling in de onderwijsjaarroosters te worden 
verwerkt. De CMR heeft op de vergadering van 7 mei 2019 besloten om negatief de adviseren over het 
vaststellen van de onderwijsjaarroosters 2021-2026, tenzij de onderwijsjaarroosters tot en met 2023 
worden vastgesteld. De CMR is zich bewust van het feit dat onduidelijkheid en onzekerheid over het 
jaarrooster schadelijk voor het planningsproces van de komende studiejaren kan zijn wanneer deze niet 
tijdig worden vastgesteld. Echter is de CMR ook van mening dat de HvA zich mede gelet op de lopende 
discussie over de feestdagen zich niet tot en met 2026 moet conformeren aan ongewijzigd beleid op dit 
gebied. De aangekondigde mogelijkheid voor tussentijdse evaluaties geven de CMR onvoldoende 
vertrouwen dat de aanpassingen die uit de lopende feestdagen discussie voortkomen daadwerkelijk op 
korte termijn in beleid worden geformaliseerd. 
 
De CMR nodigt het CvB uit om samen met de HvA-gemeenschap de feestdagendiscussie voor het eind 
van 2019 af te ronden en te formaliseren in beleid, zodat de raad zich begin 2020 kan buigen over een 
adviesverzoek voor de onderwijsjaarroosters na 2023. De CMR gaat graag met het CvB in gesprek over 
hoe de feestdagendiscussie met de HvA-gemeenschap kan worden vormgegeven. 
 
Ik vertrouw erop u middels deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, namens de CMR,  
 
 

 
  
Dhr. M. van der Horst 
Voorzitter CMR 2018/2019 
 
 


