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Overleg Centrale Medezeggenschapsraad / College van Bestuur  
  
Datum:  dinsdag 28 februari 2017 
Plaats:   Benno Premselahuis, 04A19 (Benno Premselazaal) 

Aanvang:  14.30 uur  
Sluiting:  16.00 uur 
Gasten:     
 
14.30  1.  Opening / Vaststellen agenda  
 
14.35 2. Mededelingen  
   
14.40 3. Vaststelling notulen**  

Vaststellen notulen overleg CMR/CvB 17 januari 2017  
 

14.45 4. Ontvlechting HvA-UvA* 
De CMR bespreekt graag de stand van zaken rond de voorgenomen bestuurlijke 
ontvlechting en welke stappen het CvB wil ondernemen nu de 
medezeggenschapsorganen van mening verschillen over het voorgenomen besluit. 
Doel: ter bespreking 
 

15.00 5. Startnotitie digitale leeromgeving* 
   De CMR zou graag zien dat er een docent en een student aan de   
  programmastuurgroep worden toegevoegd 
  Doel: ter bespreking 

 
15.10 6. Notitie openen rustruimte** 

De CMR bespreekt graag de notitie die moet leiden tot het openen van een aantal 
rustruimtes op de HvA. Bij dit onderwerp worden er verhelderende vragen gesteld. 
Doel: ter bespreking 
 

15.20 7. Leven lang leren/verplaatsen deeltijd opleidingen** 
De CMR bespreekt graag de signalen die zij heeft ontvangen over de mogelijke 
beëindiging van de opleiding communicatie-dt, welke een aantal jaar geleden 
gedwongen zijn overgeheveld van FBE naar FDMCI. 
Doel: ter bespreking 
 

15.25 8. Notitie werkdruk*** 
De rector licht de notitie werkdruk toe. De inhoudelijke discussie over het stuk wordt 
op 14 maart geagendeerd. 
Doel: ter bespreking 
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15.35 9. Opleidingscommissies** 
De CMR bespreekt graag in een open discussie de positie en het functioneren van de 
opleidingscommissies binnen de HvA, de stand van zaken rond de implementatie van 
de wet versterking bestuurskracht en de voorgenomen evaluatie van het OC-
reglement.  
 

15.55 10. W.v.t.t.k. / Rondvraag  

 Governance FBSV en FG 
 
16.00 11. Sluiting 


