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Overleg Centrale Medezeggenschapsraad Hogeschool van Amsterdam 

Datum:  dinsdag 6 september 2016 

Plaats:  Wibauthuis, lokaal 02A30  

Aanvang: 13.30 uur 

Sluiting:  17.00 uur 

13.30 1. Opening / Vaststelling agenda  

13.35 2. Vaststellen notulen** 
Het verslag van de vergadering van 5 juli wordt vastgesteld. 
Stukken: 

 2.0 160705 conceptverslag CMR** 
 

13.40 3. Ingekomen/uitgaande stukken**** 
   - Uitnodigingen SOM/LSVB/ISO etc.  

- Instemmingsverzoek opbouw RI&E  
- Vastgestelde Kaderbrief  
- Rapport project vernieuwing medezeggenschap  
- Advies ASVA vernieuwing medezeggenschap  
- Benoeming Maaike Lürsen tot secretaris HvA 
- Brief COBEX voordracht studentleden 
- Brief RvT oprichting BAC 

 
13.50 4. Mededelingen DB/CMR 
  - Draagvlak gesprek nieuw RvT-lid 
  De CMR is verzocht om een draagvlakgesprek te organiseren met een nieuw te 
  benoemen RvT-lid. Welke leden willen bij dit draagvlakgesprek aanwezig zijn? De 
  griffier zal na afloop van de vergadering het draagvlakgesprek plannen. 
 
14.00 5. Project vernieuwing medezeggenschap**/*** 
  Rob van der Eyden projectleider vernieuwing medezeggenschap presenteert  
  bijgevoegd rapport. Eventuele vragen/opmerkingen/reacties op het rapport kunnen 
  van te voren bij de griffier worden ingediend. Tijdens de vergadering is ook de  
  mogelijkheid om deze vragen te stellen. Het doel van het agendapunt om een  
  CMR standpunt te formuleren over de rapportage, over de vervolgactiviteiten  
  die de CMR hier zelf aan wilt geven en over het door de CMR gewenste vervolg van 
  het project. Het DB stuurt nog een advies na over de vervolgactiviteiten waarvan zij 
  denkt dat het handig is deze te ondernemen. 
  Stukken: 

 5.0 Rapport vernieuwing medezeggenschap** 

 5.1 Advies DB vervolgactiviteiten*** 
  Doel: ter opinievorming 
 
15.00  PAUZE 
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15.15 6. Benoemingscommissie nieuwe CvB-leden** 
  De RvT heeft de CMR op 30 juni 2016 een brief gestuurd over de profielschets voor 
  de nieuw te werven CvB-leden met als portefeuille bedrijfsvoering HvA en UvA. 
  Tevens werd gevraagd om te reageren op het procedurevoorstel van de CSR  
  betreffende de werving van de te benoemen CvB-leden. De CMR heeft in brief van 14 
  juli gereageerd dat zij positief adviseert over de profielschetsen en dat zij zolang de 
  evaluatie samenwerking HvA-UvA wordt uitgevoerd geen aanpassing van  
  benoemingsprocedures wenst. De RvT heeft op 30 augustus een brief gestuurd, met 
  het verzoek om in te stemmen met de opgestelde profielschetsen en om plaats te 
  nemen in de BAC. Kan de CMR instemmen met de opgestelde profielschetsen voor 
  CvB-leden en welke leden willen in de op te richten BAC plaatsnemen. 
  Stukken: 

 6.0 160622 procedurevoorstel CSR  benoeming financiële leden CvB 

 6.1 160630 profielschets rvt** 

 6.2 160714 uit RvT Advies profielschetsen CvB 

 6.3 160830 RvT Brief aan vzs mz over procedure fin CvBleden 
  Doel: ter stemming 
 
15.30 7. Modulaire opbouw RI&E** 
  Het CvB heeft de CMR verzocht in de stemmen met bijgevoegde modulaire opbouw 
  RI&E. De CMR bespreekt vandaag welke vragen zij heeft over het opgestelde stuk en 
  welke bezwaren er zijn voor een mogelijke instemming. 
  Stukken: 

 7.0 160817 Instemmingsverzoek modulaire opbouw RI&E 
  Doel: ter bespreking 
 
15.40 8. Voordacht studentleden COBEX** 
  Het COBEX is het beroepsorgaan binnen de HvA waar studenten naartoe kunnen 
  indien zij het oneens zijn met besluiten van de examencommissie van hun opleiding. 
  Het COBEX geeft aan op korte termijn twee nieuwe leden te willen benoemen en 
  verzoekt de CMR om bijgevoegde leden voor te dragen als student-lid. 

 8.0 160831 Verzoek COBEX 
  Doel: ter stemming 
 
16.00  PAUZE 
 
16.10 9. Verkiezingen DB** 

De CMR kiest uit zijn midden de DB-leden. 
- DB: voorzitter, vicevoorzitter, secretaris, penningmeester 
Het DB heeft verschillende procedurevoorstellen geformuleerd om het DB te kiezen, 
welke op het introductieweekend zijn besproken. De CMR kiest welke procedure zij 
voor deze verkiezing wilt volgen. Hierna zal de verkiezing van het nieuwe DB 
plaatsvinden 
Stukken: 

 9.0 Notitie DB verkiezing CMR 
  Doel: ter stemming  
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16.45 10. Jaarverslag 2015-2016** 
  De CMR stelt het jaarverslag vast en dechargeert het DB 2015-2016. 
  Stukken: 

 10.0 Jaarverslag CMR 2015-2016 
  Doel: ter stemming 
 
16.55 11. W.v.t.t.k. / Rondvraag  
   
 
17.00 12. Sluiting 
 
 
17.30-18.30 BORREL CMR 
18.30-20.00 OVERDRACHTSDINER DB 
 


