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Verslag overleg CMR/CvB 

19 september 2017 

14.30 – 16.00 uur 

 
Aanwezig: M. Adhin (p), W. Brouwer (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), M. Thomas (p), H. 

Atahiri (s), E. Aydin (s), H. Bouzgou (s), B. Buskoop (s), R. Hagen (s), O. Hyati (s), A. El Johari (s), 

A. El Khattabi (s), N. Őzcelik (s), S. Riani (s), P. Schaap (s). 

Afwezig: M. Abou Mandour (s) 

 
College van Bestuur: H. de Jong (voorzitter CvB HvA), N. Moolenaar (CvB HvA), M. Lürsen 

(secretaris HvA), M. Kloek (studentassessor), J. van der Stok (bestuurssecretaris HvA) 

 
Gasten: E. Zimmerman (medewerker FP&C) 

 
Voorzitter: B. Buskoop 

Griffier: P. Brugmans 

 
1. Opening / Vaststellen agenda 

 
Buskoop opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Buskoop constateert dat 

niet alle leden kunnen plaatsnemen aan de tafel om deel te nemen aan de vergadering. De agenda 

wordt vastgesteld. 

 
2. Mededelingen 

 
Er worden geen mededelingen gedaan. 

 

3. Vaststelling notulen 

 
De notulen van 20 juni 2017 worden vastgesteld. 

 
Naar aanleiding van: 

- Van der Putte informeert naar de stand van zaken omtrent de overname van de opleiding leraar 

Duits tweedegraads van Inholland. De Jong antwoord dat de CMR hier op korte termijn een 

rapportage over ontvangt. 

- Van der Putte vraagt in hoe het genoemde bedrag van 1 miljoen ter bestrijding van werkdruk uit de 

kaderbrief zich verhoudt tot het bedrag van 2.4 miljoen uit het actieplan werkdruk. De Jong stelt de 

commissie P&O schriftelijk op de hoogte over de verhoudingen tussen de werkdrukgelden uit het 

actieplan werkdruk en de kaderbrief. 

- Tay geeft aan dat zij een aantal aanvullingen op het verslag naar de griffier stuurt. 

 
4. Huisvesting HvA 

 
De Jong geeft aan dat het huisvestingsplan niet alleen een uitwerking is van het herindelen van de 

verschillende gebouwen. Het plan is ook een uitwerking van de inhoudelijke keuzes die de HvA de 
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afgelopen jaren gemaakt heeft in bijvoorbeeld het formeren van opleidingsteams, de samenwerking 

tussen de docenten van verschillende opleidingen en de eigen beheers-mogelijkheden van de 

opleidingen. Het CvB wil dat de opleidingsteams zelf de mogelijkheid krijgen om het onderwijs 

binnen de eigen beschikbaar gestelde ruimte vorm te geven. Deze mogelijkheid om de beschikbare 

ruimte zelf vorm te geven staat centraal in het strategisch huisvestingsplan. Het huisvestingsplan kan 

niet los worden gezien van het vraagstuk rond roostering. Het onderwijs dient flexibel maar 

herkenbaar en ruim van tevoren kunnen worden ingeroosterd. Hierbij wordt gerekend op de 

verantwoordelijkheid en de vrijheid die de opleidingsteams in het nieuwe programma krijgen. In het 

najaar wordt een begin gemaakt met het introduceren van Mapiq zodat makkelijk kan worden gezien 

welke ruimtes in gebruik zijn. Moolenaar geeft aan dat in 2016 is besloten het Conradhuis niet te 

bouwen. De bedragen aan investeringen die in het huidige plan worden genoemd, zijn weliswaar 

vergelijkbaar met het bedrag dat met het Conradhuis gemoeid was, maar er wordt meer geïnvesteerd 

in duurzaamheid en innovatie. Bovendien zou de bouw van gehele Conradhuis leiden tot meer 

leegstand. Met de voorgestelde investeringen komt in de toekomst tenminste vijf miljoen extra vrij 

vanuit de vastgoedgelden voor het onderwijs. In het nieuwe plan worden mixed zones 

geïntroduceerd, ruimtes die zowel door studenten als medewerkers (docenten en ondersteuning) 

kunnen worden gebruikt. Het CvB heeft ook het voornemen om flexibel te gaan werken. 

 
El Khattabi informeert naar de mogelijke leegstand die het bouwen van het Conradhuis had betekend 

en of er scenario’s zijn onderzocht om bijvoorbeeld FT in de Fraijlemaborg of in Amsterdam-Noord 

te huisvesten. Moolenaar geeft aan dat in de huidige situatie veel lokalen worden gereserveerd, maar 

in de praktijk niet worden gebruikt. Het nieuwe huisvestingsplan gaat uit van een beter gebruik van 

de ruimtes. De Fraijlemaborg is minder geschikt om FT te huisvesten: de kosten van de extra 

voorzieningen om bijvoorbeeld de vloeren te verstevigen voor de laboratoria van forensisch 

onderzoek zijn aanzienlijk. Thomas vraagt waarom de bestuurstaf twee keer in een korte periode 

dient te verhuizen in het huidige voorstel. Lürsen geeft aan dat er nog gekeken wordt naar een  

locatie voor de bestuurstaf om in het huidige studiejaar te verhuizen. Hierbij spelen ook 

kostenoverwegingen een rol, maar een definitieve beslissing is hier nog niet over genomen. Van der 

Putte informeert naar de samenwerking van FG met het AMC in verband met een naderende fusie 

van het AMC met het VUmc. De Jong geeft aan dat in de voorzienbare toekomst de locaties van de 

ziekenhuizen niet zullen wijzigingen. In de komende maanden zal er een gesprek plaatsvinden met 

het AMC over het gebruik van de ruimtes rond het Nicolaes Tulphuis. Claeys spreekt zijn zorg uit 

over de communicatie vanuit het management FBE en FT richting de medewerkers, nu er een 

voorstelling van zaken wordt gedaan alsof de huisvestingsplannen al een definitief karakter hebben. 

Ook wordt in de berichten voorbij gegaan aan het instemmingsrecht dat de CMR heeft op de 

plannen. Deze manier van communicatie werkt weerstand tegen de plannen in de hand. Ook wordt er 

geen kanaal geboden om de weerstand en eventuele onvrede te uitten. De Jong geeft aan dat de 

decanen zorgen voor de communicatie over het huisvestingsplan binnen hun faculteit, waarbij zij 

worden ondersteund door hoofd Communicatie Paul Helbing, die verantwoordelijk is voor de 

centrale regie. Volgende week wordt de HvA-brede stand van zaken gecommuniceerd naar de 

medewerkers. Er is bewust gekozen om de communicatie in de zomer te starten vanwege de 

onduidelijke situatie voor de medewerkers van FT. 

 
5. Allocatiemodel HvA 

 
Het nieuwe allocatiemodel sluit aan bij de bekostiging die het Ministerie van OCW hanteert. Er is 

een overgangstermijn van drie jaar afgesproken. De Jong ziet de allocatie als formeel model waarbij 

spelregels worden afgesproken voor de verdeling van de middelen. Binnen de faculteit zelf worden 

er vervolgens afspraken gemaakt over de besteding van de gelden, waarbij de kwaliteitszorg een 
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belangrijk uitgangspunt is. Van der Putte maakt zich zorgen over de positie van FG in het 

allocatiemodel. Het huidige voorstel zal leiden tot bezuinigingen en een stijging van de werkdruk op 

de faculteit. Zo wordt er dit jaar al 9 fte gekort op het personeel en zal dit naar verwachting de 

komende jaren verder stijgen. De Jong erkent dat de stappen die teruggezet moeten worden door FG 

moeilijk zijn, maar geeft aan dat in het verleden andere faculteiten dezelfde stappen hebben moeten 

zetten. Zodra er een onwerkbare situatie ontstaat wordt er binnen het CBO gekeken hoe dit binnen 

het totale budget kan worden opgevangen. Donga informeert hoe het CvB aankijkt tegen het 

verlengen van de overgangstermijn met tenminste één jaar bovenop de voorgestelde drie jaar. Ook 

vraagt hij in hoeverre de medezeggenschap is meegenomen in de totstandkoming van de 

overgangsperiode. Het CvB gaat er vanuit dat de decanen het allocatiemodel hebben meegenomen in 

de begrotingsbesprekingen met de deelraden. Het CvB verwacht dat drie jaar tijd voldoende is om 

het beleid bij te stellen. De faculteiten hebben aangegeven zich in deze termijn te kunnen vinden. 

Van der Putte geeft aan dat de deelraad niet is meegenomen door de decaan in het allocatiemodel en 

de overgangsperiode. Donga informeert welke lobby-activiteiten het CvB wil starten in Den Haag 

om de discussie over de wegingsfactoren op het gebied van de allocatie af te ronden. De Jong geeft 

aan regelmatig met de stakeholders te overleggen en te lobbyen om de financiering van het hoger 

onderwijs een structureler karakter te geven, en zo meer stabiliteit te krijgen in de fluctuering van de 

financiering. 

 
6. Klachtenregeling 

 
Van der Putte is blij met de reactie van het CvB en roept op om snel tot actie over te gaan. Het plan 

van aanpak voor de klachtenregeling wordt deze week aan de P&O-commissie toegestuurd. 

 
7. W.v.t.t.k. / Rondvraag 

 
 Donga informeert naar de gealloceerde middelen voor de instandhouding van de 

archiefschool, nu hij deze niet meer apart in de begroting kan terugvinden. De Jong geeft aan 

dat de middelen zijn toegevoegd aan het budget en zijn ingedaald in de lumpsum van de 

faculteit. 

 Post zou graag zien dat er voor gezorgd wordt dat propedeuses studeerbaar worden zowel 

voor de doorstromers van het mbo als van Havo en dat hier experimenten voor worden 

gestart. De Jong geeft aan dat hier een analyse over is uitgevoerd en dat bij de Havo het 

project Oracle gestart is die hierop betrekking heeft. 

 
8. Sluiting 

 
De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. 
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Actie- en besluitlijst CMR-CvB 

 
Actielijst 

160621-01 De CMR schrijft een tekstvoorstel betreffende de benoemingsprocedure voor 

nieuwe CvB-leden voor het medezeggenschapsreglement. 

161025-06 De rector stuurt – voorjaar 2017 – een inventarisatie over de doorstroming van HvA- 

studenten naar verschillende WO-instellingen. 

170418-01 Het CvB stuurt het aangepaste bestuurs- en beheersreglement ter 

 instemming naar de CMR. 

150523-04 De Jong informeert de CMR over de uitkomsten van de evaluatie van de interim- 

decaan FBSV over het interimschap. 

150523-06 Lürsen onderzoekt de toegangsmogelijkheden tot de medewerkerspagina’s voor 

studentassistenten. 

170620-02 De Jong informeert de CMR over de voortgang rond de overname van 

lerarenopleidingen van Inholland. 

170919-01 Het CvB stelt de commissie P&O schriftelijk op de hoogte over de 

verhoudingen tussen de werkdrukgelden uit het actieplan werkdruk en de kaderbrief. 

 
Besluitenlijst 

 
160621-01 De rector zegt toe samen met de nieuwe CMR te kijken naar een 

roulatievoorstel waarbij er tijdens verkiezingen zes studentleden per keer 

worden gekozen. 

170328-01 De rector zegt toe elk half jaar een rapportage over de stand van zaken en de 

concrete voortgang rond het beleid voor personen met een functiebeperking naar de 

CMR te sturen. 


