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Verslag overleg CMR/CvB 

17 oktober 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), 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), P. Schaap (s), U. Serik (s)  

Afwezig: C. Post (p), M. Abou Mandour (s), S. Riani (s), 

 

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

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

 

Gasten:  J. van Blanken (directeur FP&C), L. Zevenboom (stafadviseur integrale veiligheid),  

 

Voorzitter:  B. Buskoop 

Notulist: P. Brugmans 

 

1. Opening / Vaststellen agenda 

 

Buskoop opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Mededelingen 

 

- Reuling meldt dat de voorzitter van het CvB later aanwezig is in verband met een overleg op het 

ministerie van OCW waarbij de effecten van het regeerakkoord op het beleid en de financiering voor 

het hoger onderwijs besproken worden. 

- Reuling meldt dat de HvA afscheid heeft genomen van Ietje Veldman als decaan FOO. Ramon 

Puras is de nieuwe decaan FOO en start per 1 februari 2018. 

- Kloek geeft aan dat de actieve studenten in de medezeggenschap, OC’s en studieverenigingen 

vandaag een mail krijgen over het aanvragen van passen voor koffie/thee en printfaciliteiten. 

 

3. Vaststelling notulen  

 

De notulen van 19 september 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. Lürsen geeft aan dat de toegezegde rapportage wordt 

gecombineerd met de instroomcijfers van oktober en in november naar de CMR wordt gestuurd. 

 

4. Beleid voor personen met een functiebeperking 

 

Zevenboom geeft aan dat er een pilot heeft plaatsgevonden bij vier opleidingen van FBE waarbij 

vanaf de SKC tot aan de eerste collegedag studenten met een functiebeperking begeleiding wordt 
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aangeboden om tijdig inzicht te krijgen wat zij verwachten en nodig hebben voor hun studie. Deze 

pilot wordt in 2018 HvA-breed uitgerold. Claeys constateert dat bij de pilot vergeten is om de 

ondersteunende medewerkers in de keten te informeren, waardoor het niet duidelijk is wie welke 

bijzondere faciliteiten voor de studenten moet regelen. El Johari informeert wanneer het conceptplan 

met kostenraming dat FS momenteel aan de hand van de ICS-scan opstelt gereed is en wanneer de 

besluitvorming daarover plaatsvindt. Zevenboom informeert wanneer de besluitvorming hierover 

plaatsvindt, zij meldt dat wanneer er direct aanpassingen nodig zijn in gebouwen deze direct door FS 

kunnen worden uitgevoerd, waardoor er geen belemmeringen zijn voor aanvragen. El Johari is 

benieuwd of de ‘coördinator accessibility’ van ICTS structureel betrokken wordt bij de toekomstige 

ICT-aanbestedingen en in hoeverre toegankelijkheid op ICT-gebied altijd een criteria wordt bij 

aanbestedingen. Zevenboom informeert de raad hier schriftelijk over. Hagen verzoekt om de centrale 

introductie van de HvA, KersVers ook mee te nemen in het inwerkprogramma. Claeys geeft aan dat 

in de IWO tentamenzalen momenteel geen voorzieningen zijn voor studenten die recht op bijzondere 

tentamenfaciliteiten hebben. Dit heeft te maken met beperkingen op het wifi-systeem daar. 

Zevenboom neemt de opmerking van Claeys over de voorzieningen in de IWO tentamenzalen mee 

naar de stuurgroep en de opmerking van Hagen wordt verwerkt in het beleid. De terugkoppeling 

geschied via de volgende halfjaarsrapportage. 

 

5. Huisvesting HvA 

 

Reuling geeft aan graag te horen welke informatie de CMR nog nodig heeft om een afweging op het 

voorgenomen besluit te kunnen maken. Er vinden momenteel verschillende overleggen binnen de 

HvA-gemeenschap plaats over het huisvestingsplan. De besluitvorming ligt onder andere gevoelig 

bij FBE vanwege de voorgenomen verhuizing en zorgen over in hoeverre de volledige faculteit in de 

Fraijlemaborg kan worden gehuisvest. Bij de FBE-opleidingen in het Wibauthuis speelt 

voornamelijk ontevredenheid over de wijze waarop zij bij de totstandkoming van het 

huisvestingsplan betrokken zijn, het verschil in campusgevoel tussen de Wibautstraat en 

Fraijlemaborg en het effect van huisvesting op de inrichting van het onderwijs. Op 20 oktober 

spreekt het CvB met de FBE-opleidingen in het Wibauthuis over de verschillende bezwaren. Voor 

wat betreft het ruimtegebruik geeft het CvB aan dat de opleidingen FBE in het Wibauthuis al 

voldoen aan de geformuleerde normen van het huisvestingsplan. Bij de overige faculteiten is vooral 

behoefte aan meer diepgang in de uitvoering van het plan. De verduurzamingsmaatregelen gelden 

voor alle gebouwen, maar zijn per gebouw verschillend. Het CvB zoekt met het huisvestingsplan 

naar een oplossing die recht doet aan alle opleidingen. Woensdag wordt een brief naar de 

verschillende gesprekpartners in het huisvestingsdossier gestuurd over eventuele mogelijkheden tot 

het indienen van alternatieve scenario’s. Het CvB is op elk moment bereid te kijken naar alternatieve 

scenario’s voor de plannen, zolang deze maar binnen de door het CvB gestelde randvoorwaarden 

vallen. Deze randvoorwaarden betreffen: beschikbaarheid van passende huisvesting voor alle 

opleidingen, daling van huisvestingskosten, ontwikkeling van vier volwaardige campussen en dat de 

‘specials’ waar nodig en mogelijk gezamenlijk gebruikt kunnen worden.  

 

El Khattabi geeft aan dat de werkgroep huisvesting van de CMR heeft constateert dat de 

verschillende medezeggenschapsraden gedeeltelijk zijn gepasseerd in de totstandkoming van het 

huisvestingsplan terwijl bij de instemming om het Conradhuis niet te bouwen is afgesproken dat de 

HvA-gemeenschap betrokken zou worden bij de planvorming. Van der Stok geeft aan dat de HvA-

gemeenschap betrokken is geweest bij de totstandkoming van het huisvestingsplan door middel van 

de klankbordgroep huisvesting, waarbij de leden uit de klankbordgroep de informatie zouden 

bespreken met de achterban. De CMR vindt dat met deze werkwijze de HvA-gemeenschap 

onvoldoende is geïnformeerd en dat tevens geen input vanuit de klankbordgroep of de HvA-
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gemeenschap is opgehaald. Donga geeft aan dat hij in de documentatie niet kan vinden dat in 

hoeverre er onderzoek is gedaan naar de financiën, gebruik van de vierkante meters en of 

daadwerkelijk alle colleges binnen de beschikbare gebouwen kunnen worden ingeroosterd als 

opleidingen zelf de eigen ruimtes mogen indelen. Daarbij vraagt Donga zich af hoe de 

onderwijsvisie zich verhoudt tot de huisvestingsvisie. Het CvB stelt dat de onderwijsvisie leidend is 

voor de huisvestingsvisie. Daarom is ook gekozen om in het huisvestingsplan meer ruimte voor 

flexibel onderwijs te bieden, dit conform de eerder vastgestelde onderwijsvisie van het CvB. De 

Jong ziet flexibel onderwijs als het aanpassen van het onderwijs aan de wensen van de individuele 

student. Hierbij worden vanaf het intakegesprek afspraken gemaakt met de individuele student over 

hoe zijn studietraject gaat verlopen. In de vormgeving en inrichting van de gebouwen is er 

professionele ruimte voor de opleidingsteams om de fysieke ruimte in te richten. Bij CMD is dit al 

het geval. Wel begrijpt het CvB dat er behoefte is aan een concretere uitwerking van de plannen. 

Echter kunnen deze uitwerkingen pas plaatsvinden als het huisvestingsplan op hoofdlijnen is 

vastgesteld. Het CvB is voornemens om na de vaststelling deelprojecten te starten waarin de nieuwe 

onderwijsplannen worden uitgewerkt. De onderwijsplannen worden uitgewerkt in deelprojecten, 

welke vervolgens op faculteitsniveau worden besproken. Van der Horst mist het persoonlijke belang 

van studenten en medewerkers in de plannen. Zo is er geen benchmark uitgevoerd welke gevolgen 

de huisvestingsplan hebben op het aanzien van de HvA in de regio en bij toekomstige studenten. 

Reuling wil dit element meenemen in het gesprek van 20 oktober. De invulling van de plannen 

worden binnen de faculteiten besproken. El Khattabi geeft aan moeite te hebben om op basis van de 

huidige plannen een goede afweging te maken om instemming te verlenen. De CMR-leden sturen 

aanvullende vragen over het huisvestingsplan uiterlijk 22 oktober naar de ambtelijk secretaris, zodat 

het CvB deze schriftelijk kan beantwoorden voordat de CMR op 7 november stemt over 

huisvestingsplan. 

 

6. Herijking instellingsplan 

 

Donga informeert hoe concreet de planning is en wat het vervolgtraject voor het herijken van het 

instellingsplan is. De Jong geeft aan dat er veel tijd is gestoken in de voorbereiding van dit proces. 

Op 19 oktober wordt een eerste themabijeenkomst met decanen, opleidingsmanagers en lectoren 

georganiseerd, waarna het debat breder in de organisatie gaat plaatsvinden. Het debat zal goed 

worden gevoerd en indien dit meer tijd kost dan gepland, zal deze tijd worden genomen. Het debat 

binnen de faculteiten is daarmee leidend aan de planning.  

 

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

  

 Claeys informeert naar de evaluatie van de SKC en de herinschrijf activiteiten. De Jong  zegt 

 toe deze evaluatie naar de CMR toe te sturen.  

 Brouwer adviseert het CvB om bij het volgende traject dat het CvB ingaat instemming aan 

 de medezeggenschap te vragen op de visie die aan het beleid ten grondslag ligt en advies op 

 de implementatie van geformuleerde visie.  

 

8. Sluiting 

 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. 

 

 

 

 



4 

 

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. 

 

171017-01 Zevenboom reageert schriftelijk op de door El Johari gestelde vragen betreffende het 

  beleid voor personen met een functiebeperking. 

171017-02 De CMR-leden sturen uiterlijk 22 oktober aanvullende vragen betreffende de  

  huisvestingsvisie naar de ambtelijk secretaris.  

 

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. 

 


