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Verslag CMR 

17 oktober 2017 

13.30 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), 

Gasten:  

 

Voorzitter: B. Buskoop 

Notulist: P. Brugmans  

 

1. Opening/vaststelling agenda 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom bij de CMR-vergadering.  

 

Hagen zou graag taakverdeling voor het contact met externe partijen willen agenderen. Het 

onderwerp wordt aan de agenda toegevoegd, waarna de agenda wordt vastgesteld.  

 

2. Verkiezing dagelijks bestuur 

 

Buskoop informeert of leden zich kandidaat willen stellen voor de functie van vicevoorzitter 

van de CMR. Er stellen zich geen leden kandidaat. 

 

3. Voorbereiden overleg CvB-CMR 

 

3.1 Huisvesting 

El Khattabi geeft namens de werkgroep huisvesting aan dat het betreurenswaardig is hoe de 

medezeggenschap en de HvA-gemeenschap in het proces betrokken zijn. De werkgroep heeft 

onder andere geconstateerd dat het onduidelijk is waarom dit onderzoeksbureau is gekozen en 

wat de ‘best practices’ zijn ten opzichte van vergelijkbare huisvestingsplannen. Op het 

huisvestingsplan inhoudelijk zijn de onderwijsprogramma’s nog niet vertaald naar de reële 

situatie en welke gevolgen dit heeft voor de roostering. Kan het zo zijn dat docenten en 

studenten zowel vroeg als laat worden ingeroosterd op dezelfde dag? Er is onvoldoende 

onderzoek gedaan naar de financiën, gebruik van de vierkante meters en of het daadwerkelijk 

binnen de beschikbare gebouwen past. Het verslag van de verschillende bijeenkomsten die de 

werkgroep heeft gehad wordt voor de CMR-vergadering van 7 november op schrift gesteld. 

Van der Putte gaat informeren naar de rol van de medezeggenschap in de klankbordgroep 

huisvesting en hoe die zich verhoud met de werkgroep die de CMR heeft ingesteld. Er heeft 

geen samenwerking plaatsgevonden tussen de werkgroep en de klankbordgroep. Brouwer 

herkent zich als lid van de klankbordgroep niet in de beschrijving dat het huisvestingsplan 

samen met studenten en docenten is samengesteld. Thomas meldt dat het niet duidelijk is 

waar nu instemming over gevraagd wordt. Is het een packagedeal of kan het stuk gesplitst 

worden? Deze vraag gaat hij aan het CvB stellen. Donga vraagt zich af hoe de onderwijsvisie 

zich verhoudt tot de huisvestingsvisie. Het lijkt alsof het CvB er voor kiest om een 

huisvestingsvisie te formuleren en daar het onderwijs op af te stemmen. Hagen gaat vragen 

wat er is gebeurd met de tientallenscenario’s die zijn afgeschreven en in hoeverre de 

verduurzamingsmaatregelen voor alle gebouwen van toepassing zijn. Ook wil Hagen weten in 
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hoeverre er met roosteraars gesproken is bij het opstellen van het huisvestingsplan voor wat 

betreft de centrale roostering die in het plan genoemd staat. 

  

3.2 Beleid voor personen met een functiebeperking 

El Johari gaat informeren wanneer het conceptplan met kostenraming dat FS momenteel 

opstelt gereed is en wanneer de besluitvorming daarover plaatsvind. Ook is hij 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 zal worden 

bij aanbestedingen. Als laatste gaat hij informeren hoe zit het met begeleiding en 

informatievoorziening bij open dagen. 

 

3.3 Herijking instellingsplan 

Donga vraagt zich af in hoeverre de voorgestelde planning haalbaar is, nu oktober al bijna is 

afgelopen. Ook is hij benieuwd naar het vervolgtraject en in welke setting er daadwerkelijk 

input wordt opgehaald bij de HvA-gemeenschap en wat er vervolgens met deze input wordt 

gedaan.  

 

3.4 Jaarverslag HvA 

Tay geeft aan dat zij graag zou zien dat het onderwerp een andere keer wordt geagendeerd 

zodat er meer voorbereidingstijd is. Het onderwerp wordt op een nader moment met het CvB 

besproken.  

 

4. Samenwerking externe partijen 

 

Hagen geeft aan dat zij door verschillende externa partijen als de ASVA, ISO, SOM, etc. 

benaderd is over in hoeverre de studentgeleding van de CMR wil deelnemen aan de 

verschillende bijeenkomsten. De volgende SOM-bijeenkomst is op 25 oktober in Utrecht. El 

Johari gaat kijken of hij naar het SOM kan. Schaap stuurt de uitnodiging nogmaals naar de 

studentgeleding. Hyati heeft interesse om naar het studieverenigingenoverleg van de ASVA 

toe te gaan. Hagen en Schaap vertegenwoordigen de CMR bij het ISO. Hagen en Schaap 

plannen een afspraak met de ISO-bestuurder voor de regio Amsterdam. De afspraak wordt 

rondgemaild naar de studentleden zodat zij hierbij kunnen aansluiten. Donga informeert naar 

de beschikbaarheid van de studentleden voor de bijeenkomsten van de VMH. Verschillende 

studentleden denken hier over na. 

 

5. Mededelingen DB/CMR 

 

 4.1 Mededelingen DB 

 Buskoop geeft aan dat het DB vanaf november waar mogelijk geen stemmingen of 

andere onderwerpen rond overlegvergaderingen met het College van Bestuur gaat 

agenderen. Alleen onderwerpen die betrekking hebben op de overlegvergadering 

worden geagendeerd. 

 Buskoop meldt dat de CMR-begroting voor de CMR-vergadering van 7 november 

wordt geagendeerd en is voornemens om een jaarbegroting op te stellen voor het jaar 

2018. Claeys verzoekt om tijdens de bespreking ook tijd voor discussie in te ruimen 

over de keuze tot het niet meer opstellen van een begroting per studiejaar. 

4.2 Mededelingen CMR  

 Van der Putte meldt dat Stulp de vergadering heeft moeten verlaten in verband met 

een noodgeval ergens anders. Helaas kan hij hierdoor niet stemmen tijdens de 

vergadering. 

 

6. Vaststelling notulen 
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De notulen en actielijst van 3 oktober worden vastgesteld. 

 

6.1 Notulen 3 oktober 2017  

- Claeys informeert naar de bijeenkomst met de RvT en in hoeverre dit botst met het 

participatieweekend voor de actieve studenten dezelfde dag. Brugmans geeft aan dat het 

mogelijk beide bijeenkomsten in zijn geheel bij te wonen, zonder qua reistijd in de problemen 

te komen.  

- Claeys geeft aan de afspraak met het DB en Paul Helbing over de aan te stellen 

communicatiemedewerker voor de medezeggenschap te hebben gemist. Hij is teleurgesteld 

dat door betrokkenen geen contact is opgenomen over waar hij bleef. 

6.2 Actielijst 3 oktober 2017  

5) Van der Putte geeft aan dat Remco Martens geen lid van de werkgroep ICT-strategie is. 

Het DB gaat meer informatie opvragen over de werkgroep, zodat gekeken kan worden wie in 

deze werkgroep gaat plaatsnemen. 

 

7.  Commissies en volgteams 

 

CMO heeft gesproken over de DAM-gelden en het huisvestingsplan. De opmerkingen van het 

CMO kwamen overeen met die in het CMR/CvB geplaatst zijn. Bij de DAM-gelden is men 

van mening dat in kaart moet worden gebracht waarom de reiskosten uit de pas lopen en op 

welke manier het mogelijk is om de reiskosten uit de DAM-gelden te halen om tot een ander 

model voor de besteding van de DAM-gelden te komen. 

OSK is bezig met het vormen van een werkgroep voor de docent van het jaarverkiezing. Dit 

gaat de komende week zijn beslag krijgen. 

F&R is bijeengeweest met het CvB en FP&C. De commissie wacht op een conceptbegroting 

voor 2018 en verwacht dat dit weer een proces onder flinke tijdsdruk gaat worden. 

  

Thomas informeert naar de diversiteit van de samenstelling van de RvT en in hoeverre de 

deelnemers aan het draagvlakgesprek van juli hier rekening mee hebben gehouden bij het 

uitbrengen van het advies. Tay geeft aan dat hier expliciet naar gevraagd is in de voor- en 

nabespreking, maar dat werd aangegeven dat de kandidaat met de diverse achtergrond  het 

minder goed deed dan gehoopt om te worden voorgedragen. Van der Horst geeft aan dit 

gecontroleerd te hebben bij de BAC-leden en die bevestigen deze stelling. El Johari gaat dit 

ter sprake brengen bij de werkconferentie diversiteit/inclusiviteit op 7 november 2017. De 

HvA ontbeert volgens El Johari een netwerk om kandidaten met een diverse achtergrond voor 

dergelijke functies te werven. 

 

8. Acties overlegvergadering CvB  

 

8.1 Huisvesting 

Donga heeft uit het gesprek met het CvB niet de antwoorden gekregen die hij gewenst had. 

Hij blijft zitten met de vraag hoe de onderwijsvisie zich verhoudt tot de huisvestingsvisie en 

welk probleem de huisvestingsplannen een oplossing moeten bieden. Ook viel het hem op dat 

dat er een totaal verschil van mening bestaat tussen het CvB en enkele CMR-leden over de 

operationele en strategische invulling van het huisvestingsplan. Hij ziet niet welke 

strategische keuzes er in het huidige plan gemaakt worden. El Khattabi heeft nieuwe 

informatie gehoord omtrent dat FBE in de Fraijlemaborg zou passen volgens de norm van de 

huisvestingsplannen. Ook is hij verrast dat het huisvestingsplan nog later aangekleed dient te 

worden. Thomas vraagt zich af of het nodig is om het plan bij te stellen en door te praten 

zoals de voorzitter van het CvB heeft gesuggereerd of dat er toch gestemd dient te worden op 

7 november. De CMR-leden sturen hun resterende vragen omtrent het huisvestingsdossier 
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uiterlijk 22 oktober naar de ambtelijk secretaris, zodat de CMR de antwoorden nog kan 

meenemen in de vergadering.  

 

8.2 Beleid voor personen met een functiebeperking 

El Johari wacht op de aanvullende antwoorden op de vragen die gesteld zijn tijdens het 

CMR/CvB overleg. 

 

8.3 Herijking instellingsplan 

Er zijn geen concrete acties naar aanleiding van dit agendapunt. 

 

9. Stemmingen 

 

De leden hebben de volgende machtigingen afgegeven: 

 

Lid: Machtiging: 

M. Abou Mandour A. El Johari 

C. Post M. Adhin 

S. Riani A. El Johari 

S. Stulp Geen machtiging afgegeven 

 

9.1 Adviesverzoek actieplan werkdruk 

 

Van der Putte geeft aan dat de commissie P&O de leden oproept om positief te adviseren op 

het actieplan werkdruk. Het is tijd voor actie op dit dossier en het actieplan is als 

doorgroeidocument een mooi startpunt om mee te beginnen. 

 

21 voor, 0 tegen, 2 onthouding en 0 blanco. De CMR adviseert positief op het actieplan 

werkdruk. Het DB stelt de reactiebrief op. 

 

10. Rondvraag 

 

- Hagen zou graag zien dat nu alvast gecommuniceerd wordt wanneer de CMR de adviezen 

van de deelraden omtrent de HvA-begroting verwacht. De ambtelijk secretaris geeft dat de 

adviezen uiterlijk 12 december verwacht worden, maar dat hij met het formele adviesverzoek 

wacht, totdat de begrotingsstukken beschikbaar zijn. De commissie F&R gaat nog een stuk 

opstellen. 

- Donga geeft aan dat deelraad FDMCI een bericht aan de CMR gaat sturen over hoe er 

tijdens het begrotingsproces wordt omgegaan met minderheidsstandpunten ten aanzien van de 

begroting. 

- Spil geeft aan dat hij graag zou zien dat het huishoudelijk reglement wordt aangepast dat 

tijdens vergaderingen mondeling machtigingen kunnen worden doorgegeven. Buskoop geeft 

aan dat dit bij het aanpassen van het huishoudelijk reglement in december kan worden 

ingebracht.  

- Spil biedt aan om in december een eindejaarsdiner te organiseren. De CMR waardeert het 

als Spil hier naar wilt kijken. 

- Claeys vraagt de commissievoorzitters om na te denken over de communicatie rond het 

begrotingsproces en eventueel input te leveren voor een stukje in de nieuwsbrief. 

 

11. Sluiting  

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 



 
 

Centrale Medezeggenschapsraad 
 
 

CMR-overleg 171017   Pagina 5 van 7 

 

 

 

 

Actie en besluitenlijst 

 

Onderwerp Actie door Deadline 

 

  

1)  Melden problemen en onduidelijkheden 

regiegroep continu verbeteren.  

Brouwer Doorlopend 

2)  Volggroep klachtenregeling. Stulp & van der Putte  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)  Schrijven voorstel over partijenstelsel Donga & El Johari 1 november 2017 

5)  Elke vergadering ‘DB-verkiezing’ agenderen 

totdat er een nieuwe vicevoorzitter gekozen 

is. 

DB Doorlopend 

6)  Verslag van verschillende werkgroep 

bijeenkomsten sturen naar ambtelijk 

secretaris. 

Werkgroep 

huisvesting 

31 oktober 2017 

7)  Sturen vragen over huisvestingsplan naar 

ambtelijk secretaris.  

CMR-leden 22 oktober 2017 

8)  Opstellen reactiebrief adviesverzoek 

actieplan werkdruk 

DB 1 november 2017 

9)  Nadenken over communicatie 

begrotingsproces richting HvA-gemeenschap 

+ input leveren voor een stuk in de 

nieuwsbrief. 

Commissie 

voorzitters 

14 november 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 n.n.b 

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

Instemmingsverzoek functieprofiel 

rector CvB 

RvT 10-mrt-17 CMR 7 november, ter stemming 

5 december. 

Instemmingsverzoek strategisch 

huisvestingsplan 

CvB 8-sep-17 CMR-CvB 

en CMO 

ter stemming 19 december. 

Vergaderstructuur CMR DB 12-sep-17 CMR n.n.b. 

Jaarverslag HvA Tay 3-okt-17 CMR-CvB n.n.b. 

DB verkiezingen CMR 3-okt-17 CMR Doorlopend 

Verwachte onderwerpen op korte 

termijn: 

Naam 

verzoeker 

Verwachte 

indiening: 

Type 

vergadering: 

Bijzonderheden: 

Instemmingsverzoek OER CvB November CMR-CvB  

Instemmingsverzoek collegegeldtarieven CvB November CMR-CvB  

Instemmingsverzoek HvA-begroting CvB November CMR-CvB  

Instemmingsverzoek Studentlab CvB November CMR-CvB  
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Afwezigheidsoverzicht leden Centrale Medezeggenschapsraad, studiejaar 2017-2018 

 Naam Met bericht Zonder bericht Totaal afwezig 

     

1.  M. Adhin 3 okt  1 van de 4 

2.  H. Atahiri 5 sep  1 van de 4 

3.  E. Aydin 3 okt 

 

 1 van de 4 

4.  H. Bouzgou    van de 4 

5.  W. Brouwer 5 sep  1 van de 4 

6.  B. Buskoop    van de 4 

7.  P. Claeys    van de 4 

8.  G. Donga    van de 4 

9.  R. Hagen    van de 4 

10.  M. van der Horst 3 okt  1 van de 4 

11.  O. Hyati    van de 4 

12.  A. El Johari    van de 4 

13.  A. El Khattabi 5 sep  1 van de 4 

14.   M. Abou Mandour 19 sep, 17 okt,  2 van de 4 

15.  F. Nieland    van de 4 

16.  N. Őzcelik1    van de 3 

17.  C. Post 17 okt  1 van de 4 

18.  K. van der Putte    van de 4 

19.  S. Riani 5 sep, 17 okt  2 van de 4 

20.  P. Schaap    van de 4 

21.  S. Spil    van de 4 

22.  S. Stulp    van de 4 

23.  A. Tay    van de 4 

24.  M. Thomas 5 sep  1 van de 4 

25.  U. Serik2   0 van de 1 

 
 

 

 

                                                 
1 Lid tot en met 3 oktober 2017 
2 Lid vanaf 4 oktober 2017 


