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Verslag CMR 

5 september 2017 

15.00 uur 

 
Aanwezig: M. Adhin (p), P. Claeys (p), G. Donga (p), M. van der Horst (p), F. Nieland (p) C. 

Post (p), K. van der Putte (p), S. Spil (p), S. Stulp (p), A. Tay (p), E. Aydin (s), H. Bouzgou 

(s), B. Buskoop (s), R. Hagen (s), O. Hyati (s), A. El Johari (s), M. Abou Mandour (s), N. 

Őzcelik (s), P. Schaap (s).  

Afwezig: W. Brouwer (p), M. Thomas (p), H. Atahiri (s), A. El Khattabi (s), S. Riani (s), 

Gasten: 

 

Voorzitter: P. Claeys 

Griffier: P. Brugmans  

 

1. Opening/vaststelling agenda 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom bij de eerste CMR-

vergadering van het nieuwe studiejaar. Claeys geeft aan dat verschillende leden zich hebben 

afgemeld. De raadsleden stellen zich voor. 

 

De agenda wordt vastgesteld.  

 

2. Mededelingen DB/CMR 

 

 Claeys meldt dat de CMR een aanbod van FP&C heeft gekregen om voorafgaand aan 

de behandeling van het instemmingsverzoek rond het allocatiemodel een extra 

bijeenkomst te organiseren, waarin het allocatiemodel nader wordt toegelicht. De 

uitnodiging wordt doorgestuurd naar de raad en het DB gaat met FP&C in overleg 

wanneer deze bijeenkomst kan plaatsvinden. 

 Claeys geeft aan dat de CMR een uitnodiging heeft ontvangen van het platform 

inclusie om het eindrapport met het platform te bespreken en aan te geven welke 

verwachtingen er van de leden zijn voor de werkconferentie die op 3 november over 

diversiteit worden georganiseerd. De griffier stuurt de uitnodiging door naar de 

werkgroep diversiteit. 

 Claeys meldt dat na afloop van de vergadering deze informeel kan worden 

nabesproken bij Fest. 

   

3. Vaststelling notulen 
 

De notulen van 4 juli worden vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van:  

Huisvesting: Donga en van der Putte spreken hun zorg uit over het proces rond de 

huisvestingsplannen. Ook bevreemd het Donga er voor is gekozen om een inspraak 

mogelijkheid op een website van de HvA te plaatsen tijdens het zomerreces, nu je in die 

periode naar verwachting niet veel respons kunt verwachten. Claeys geeft aan dat het DB 

verwacht dat deze maand het huisvestingsplan ter instemming naar de CMR wordt gestuurd. 

De griffier geeft aan dat hij voornemens is om het onderwerp huisvesting te agenderen voor 

het overleg met het CvB op 19 september.  

Allocatiemodel: Van der Putte informeert naar de acties die de commissie F&R heeft 

ondernomen naar aanleiding van het standpunt dat de CMR in de vergadering van 4 juli heeft 
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ingenomen over het allocatiemodel. Post geeft aan dat hij het standpunt van de CMR heeft 

gecommuniceerd richting directie FP&C, maar dat de betreffende faculteiten hebben 

aangegeven geen bezwaren te hebben tegen de overeengekomen overgangstermijn van drie 

jaar voor de herverdeling van de gelden, in plaats van de vier jaar die de CMR voorstaat. 

Contract Arbowetgeving: Van der Putte informeert bij de directeur HR naar de antwoorden op 

de vragen die voor de zomer door Donga en Tay gesteld zijn over het contract 

Arbowetgeving. Zodra deze antwoorden binnen zijn, wordt het contract Arbowetgeving ter 

stemming geagendeerd voor de personeelsgeleding.  

 

4. Actielijst  
 

4) Claeys geeft aan dat in verband met het zomerreces er heeft geen overleg plaatsgevonden 

met Brouwer en Kostova omtrent het dossier huisvesting. 

 

5.  Commissies en volgteams 

 

P&O heeft van der Putte gekozen tot voorzitter. Lopende dossiers zijn werkdruk, 

klachtenregeling en de strategische HR-agenda. Van der Putte nodigt de studenten uit om zich 

aan te sluiten bij de commissie. 

OSK heeft gesproken over het mbo-hbo manifest. Dit onderwerp wil men binnen twee 

maanden afronden. Er is nog geen nieuwe voorzitter gekozen. Őzcelik roept de leden op zich 

aan te melden voor de commissie. Claeys verzoekt de commissie om een afspraak te maken 

met Stefan Vuijst over de organisatie van de docent van het jaarverkiezing. De griffier stuurt 

hierover een herinnering naar de commissie. 

COM heeft vanwege de lage opkomst besloten om de vergadering te annuleren en af te 

wachten welke leden in welke commissie gaan plaatsnemen. Van der Horst is voorlopig het 

aanspreekpunt voor de commissie. 

F&R is niet bijeen geweest. 

Werkgroep diversiteit/inclusiviteit gaat de opening van de rustruimtes organiseren. Deze 

bijeenkomst zal plaatsvinden op 26 september om 16:00 uur.  

 

De griffier stuurt nog een algemene mail aan de leden met het verzoek om zich aan te melden 

voor de verschillende commissies en werkgroepen. Tevens stuurt de griffier een herinnering 

aan de studentgeleding om iemand af te vaardigen voor de voorbespreking van de Onderwijs- 

en Examenregeling 2018/2019. Studentleden kunnen zich tot 8 september 12:00 uur hiervoor 

aanmelden. 

 

6. Verkiezing DB 

 

Claeys beschrijft de procedure die wordt gevolgd om een DB te kiezen. Tevens worden de 

verschillende DB-functies toegelicht. Er wordt een stemcommissie ingesteld bestaande uit 

Donga en Tay. 

 

Nadat de kandidaten hun toelichting op hun kandidaatstelling hebben gegeven gaat de raad 

per DB-functie over tot stemming. 
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De leden hebben de volgende machtigingen afgegeven: 

 

Lid: Machtiging: 

H. Atahiri B. Buskoop 

W. Brouwer C. Post 

A. El Khattabi (Geen machtiging) 

S. Riani (Geen machtiging) 

M. Thomas K. van der Putte 

 

DB:  

Voorzitter, Bram Buskoop  

Vicevoorzitter, Renske Hagen 

Secretaris, Kees Post 

Penningmeester, Mahesh Adhin 

 

7. Jaarverslag CMR 2016-2017 

 

Tay heeft een aantal de tekstuele en inhoudelijke wijzigingen naar de griffier gestuurd zodat 

deze kunnen worden verwerkt. De griffier loopt het jaarverslag nogmaals na op enkele 

onvolkomenheden. Het jaarverslag van de CMR over het raadsjaar 2016-2017 wordt 

vastgesteld. De CMR verleent het oude DB decharge.  

 

8. W.v.t.t.k. / Rondvraag 

 

- Donga geeft aan dat hij verrast is dat er een digital science school is aangekondigd en wil 

weten op welke wijze de medezeggenschap in dit proces is meegenomen. Het DB gaat dit met 

het CvB bespreken in het overleg van 12 september 2017. 

- Donga meldt dat er een geschil is aangekondigd tussen de deelraad FDMCI en de decaan 

over taaklastnormering. 

- Hagen betreurt hoe de procedure rond de DB-verkiezing is gelopen qua tempo. 

 

9. Sluiting  

 

Het nieuwe DB wordt door de raadsleden gefeliciteerd en de oude DB-leden worden bedankt 

voor hun inzet het afgelopen raadsjaar. 
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Actie en besluitenlijst 

 

Onderwerp Actie door Deadline 

 

  

1)  Melden problemen en onduidelijkheden 

regiegroep continu verbeteren.  

Brouwer Doorlopend 

2)  Volggroep klachtenregeling. Stulp, van der Putte & 

Brouwer 

Doorlopend 

3)  De CMR in nieuwe samenstelling evalueert 

voor eind 2017 de lidmaatschappen van het 

ISO en de VMH op zowel gebruik van de 

lidmaatschappen als de input die wordt 

geleverd. 

DB 31 december 2017 

4)  Opstellen conceptbrief standpunt 

allocatiemodel. 

DB 3 oktober 2017 

5)  Doorsturen uitnodiging bijeenkomst 

allocatiemodel naar de CMR + plannen 

bijeenkomst met FP&C 

DB 19 september 2017 

6)  Doorsturen uitnodiging bijeenkomst platform 

inclusie naar werkgroep diversiteit. 

Griffier 8 september 2017 

7)  Onderwerp huisvesting agenderen voor 

CMR/CvB overleg 19 september 2017 

DB + griffier 13 september 2017 

8)  Sturen herinnering naar commissie OSK over 

organisatie docent van het jaarverkiezing.  

Griffier 8 september 2017 

9)  Sturen algemene mail aan CMR-leden om 

zich aan te melden voor de commissies. 

Griffier 8 september 2017 

10)  Sturen herinnering aan studenten om zich aan 

te melden voor besprekingen OER. 

Griffier 6 september 2017 

11)  Aanpassen CMR jaarverslag 2016/2017 Griffier 19 september 2017 

12)  Rol medezeggenschap bij het opstarten van 

de digital science school bespreken met het 

CvB. 

DB 12 september 2017 
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Agendaverzoeken CMR 2017/2018 

 

Onderwerp: Naam 

verzoeker: 

Datum 

ingediend: 

Type 

vergadering: 

Planning: 

Commissies DB doorlopend CMR Doorlopend 

Partijenstelsel Buskoop 7-sep-16 CMR-CvB Cie. F&R 

Evaluatie lidmaatschappen CMR 4-jul-17 CMR Inplannen voor eind 2017 

Instemmingsverzoek functieprofiel 

rector CvB 

RvT 10-mrt-17 CMR September 2017 

Adviesverzoek strategische hr-agenda CvB 25-apr-17 CMR-CvB Ter bespreking en 

stemming na zomerreces 

Adviesverzoek actieplan werkdruk CMR/CvB 12-mei-17 CMR-CvB Ter bespreking en 

stemming na zomerreces 

Instemmingsverzoek Arbodienst CvB 14 juni-17 CMR Ter bespreking en 

stemming na zomerreces 

Communicatieplan CMR Cie. 

communicatie 

13-juli-17 CMR Verzoek om het plan op 19 

september te bespreken. 

Instemmingsverzoek allocatiemodel CvB 24-juli-17 CMR-CvB 19 september 2017 

Instemmingsverzoek deelraden 

planningsneutrale conversie 

opleidingen 

O&O 14-aug-17 CMO 19 september 2017 

Notitie werkdrukbeheersing Van der Putte 25-aug-17 CMO 19 september 2017 

Beleid voor personen met een 

functiebeperking 

El Johari 5-sep-17 CMR-CvB 17 oktober 2017 

Instemmingsverzoek strategisch 

huisvestingsplan 

CvB 8-sep-17 CMR-CvB 19 september 2017 

Verwachte onderwerpen op korte 

termijn: 

Naam 

verzoeker 

Verwachte 

indiening: 

Type 

vergadering: 

Bijzonderheden: 

Bestuurs- en beheersreglement CMR-CvB September CMR-CvB n.n.b. 
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Afwezigheidsoverzicht leden Centrale Medezeggenschapsraad, studiejaar 2017-2018 

 Naam Met bericht Zonder bericht Totaal afwezig 

     

1.  M. Adhin    van de 1 

2.  H. Atahiri 5 sep  1 van de 1 

3.  E. Aydin  

 

  van de 1 

4.  H. Bouzgou    van de 1 

5.  W. Brouwer 5 sep  1 van de 1 

6.  B. Buskoop    van de 1 

7.  P. Claeys    van de 1 

8.  G. Donga    van de 1 

9.  R. Hagen    van de 1 

10.  M. van der Horst    van de 1 

11.  O. Hyati    van de 1 

12.  A. El Johari    van de 1 

13.  A. El Khattabi 5 sep  1 van de 1 

14.   M. Abou Mandour    van de 1 

15.  F. Nieland    van de 1 

16.  N. Őzcelik    van de 1 

17.  C. Post    van de 1 

18.  K. van der Putte    van de 1 

19.  S. Riani 5 sep  1 van de 1 

20.  P. Schaap    van de 1 

21.  S. Spil    van de 1 

22.  S. Stulp    van de 1 

23.  A. Tay    van de 1 

24.  M. Thomas 5 sep  1 van de 1 

 
 

 


