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Geacht College, 

Hierbij sturen wij u onze reactie op uw instemmingsverzoek van 17 november jl. op de HvA begroting 
2017. 

Allereerst willen wij u informeren dat in de CMR een lange en intensieve discussie heeft 
plaatsgevonden met betrekking tot het al dan niet verlenen van instemming op de HvA-begroting 
2017. Wij willen u informeren dat de CMR instemt met de HvA-begroting 2017 met een aantal mitsen. 
Ook willen wij u meegeven dat het een stemming was met een zeer krappe meerderheid, wij willen 
dan ook graag samen met u kijken hoe in de komende jaren er voor kan worden gezorgd dat de HvA 
begroting een breder draagvlak geniet binnen de medezeggenschap. 

De CMR heeft de volgende mitsen voor haar instemming op de begroting 2017: 
• De HvA ontwikkelt een format voor (meerjaren)plannen (conform toelichting art 5.2 van het 

nieuwe MR-reglement) en geeft het A3 niet meer de status van jaarplan. Het nieuw te 
ontwikkelen format vormt de basis bij de facultaire besprekingen over de begroting 2018. In 
het nieuwe format staan de (meerjaren)plannen beschreven, met daarin opgenomen de 
financiële dekking(i.p.v. de huidige A3-systematiek, waarvan velen de relatie met de 
voorgelegde begroting ontgaat). Het uitgangspunt bij de beschrijving van de financiële dekking 
is dat de le, 2e en 3e geldstromen (baten en kosten) voor onderzoeksactiviteiten overzichtelijk 
worden weergegeven. Voor 2018 wil de CMR dat het gesprek met betrekking tot de 
verschillende geldstromen heel transparant gevoerd wordt, met constante terugkoppeling aan 
de medezeggenschap op zowel horizontaal als verticaal vlak. 

• Aanpassing van het huidige allocatiemodel waarbij in de discussie een zo groot mogelijke 
doorsnee van de hogeschoolgemeenschap dient te worden betrokken (medezeggenschap 
(centraal/decentraal), decanen, opleidingsmanagers, diensten, bedrijfsvoerders, etc.) waarbij 
tevens aandacht dient te worden besteed aan de interne doorbelastingssystematiek (om meer 
gedifferentieerd naar diverse kosten te gaan kijken) en de kosten/berekening van de 
huisvesting. 

• Helderheid en uniformiteit in de berekening van de docent/student-ratio mede in relatie tot 
de onderwijzend-/onderzoekend personeel ratio. Voor deze laatste ziet de CMR ook graag een 
KPI. 

• De CMR is van mening dat werkdruk onvoldoende tot niet is opgenomen in de begroting voor 
2017. De CMR constateert dat dit wel een groot probleem is binnen onze instelling. De CMR 
wil dat in de kaderbrief voor 2018 concrete acties met daaraan gekoppelde financiering. In de 
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begroting voor 2018 moet dit onderwerp ook expliciet benoemd worden. De CMR verwacht 
snel een concreet plan om de werkdruk te verminderen, wat de kwaliteit van onderwijs ten 
goede moet komen. 

• De CMR vindt dat er tevens aandacht dient te zijn voor passende deskundigheids 
bevordering mede in het licht van interne mobiliteit. De CMR ziet uit naar een concreet HvA 
breed plan om de interne mobiliteit te bevorderen. 

Naast voorgenoemde zaken adviseert de CMR om in navolging van de reeds ontwikkelde infographic 
over het huidige allocatiemodel tevens de volgende infographics te ontwikkelen: 

• infographic over definitie, opbouw van de OP-S-ratio; 
• infographic over nieuw allocatiemodel; 
• infographic over de wijze waarop de HvA aan haar inkomsten komt (lste, 2de en 3de 

geldstroom); 
• infographic over de interne doorbelastingen en een uitsplitsing naar directe variabele, 

directe vaste, indirecte variabele en indirecte vaste kosten; 
• infographic over de opbouw van de huisvestingskosten; 

Tot slot verzoeken wij u in het kader van transparantie deze infographics met de 
hogeschoolgemeenschap te delen. 

Met vriendelijke groet, namens de CMR, 

Voorzitter CMR 


