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Verslag CMR 

7 november 2017 

15.30 uur 

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

van der Putte (p), A. Tay (p), M. Thomas (p), H. Atahiri (s), E. Aydin (s), B. Buskoop (s), R. 

Hagen (s), O. Hyati (s), S. Riani (s), P. Schaap (s), U. Serik (s),  

Afwezig: W. Brouwer (p), F. Nieland (p), S. Spil (p), S. Stulp (p), H. Bouzgou (s), A. El 

Johari (s), A. El Khattabi (s), M. Abou Mandour (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.  

 

Claeys zou graag het onderwerp huisvestingsdossier willen agenderen zowel op het gebied 

van procedure als op het gebied van communicatie vanuit het CvB. Het onderwerp wordt aan 

de agenda toegevoegd, waarna de agenda wordt vastgesteld.  

 

2. Mededelingen DB/CMR 

 

Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt. 

 

3. Vaststelling notulen 
 

De notulen en actielijst van 17 oktober worden vastgesteld. 

 

3.1 Notulen 17 oktober 2017  

- Van der Putte is teleurgesteld dat de commissie P&O niet betrokken is geweest bij het 

opstellen van de reactiebrief op het adviesverzoek actieplan werkdruk. De commissie had nog 

graag een aantal opmerkingen aan de brief toegevoegd. Het DB zegt toe de commissies die de 

onderwerpen behandeld hebben te betrekken bij het opstellen van de reactiebrieven. 

- Donga informeert naar de reactie van de CMR op het bericht van de deelraad FDMCI over 

de status van de begrotingsadviezen. Post geeft aan dat het aan ieder lid afzonderlijk is om te 

bepalen hoe de adviezen van de deelraden gewogen moeten worden. Ook is Donga zelf als lid 

van de CMR betrokken bij het opstellen van de reactiebrief op de begroting. Post neemt het 

bericht van de deelraad mee naar de commissie F&R. 

- Van der Putte informeert naar de actie van het DB om informatie over de klankbordgroep 

ICT op te vragen. Het DB gaat deze actie alsnog uitvoeren. 

3.2 Actielijst 17 oktober 2017  

4) Donga geeft aan nog niet aan het stuk over het partijenstelsel toegekomen te zijn. Buskoop 

geeft aan dat het onderwerp van de lijst met agendaverzoeken verdwijnt. Het DB neemt 

hierover contact op met het CSB.  

7) Hagen had graag gezien dat de vragen die de verschillende CMR-leden hebben opgesteld 

omtrent het huisvestingsdossier met alle leden zouden worden gedeeld. De ambtelijk 

secretaris geeft aan dat hij dit inderdaad is vergeten om te doen. De vragen worden alsnog op 

de interne omgeving geplaatst.  

 



 
 

Centrale Medezeggenschapsraad 
 
 

CMR-overleg 171107   Pagina 2 van 7 

 

4.  Commissies en volgteams 

 

OSK heeft een werkgroep geformeerd voor de docent van het jaar verkiezing. Hyati zit 

namens OSK in de werkgroep, samen met nog twee andere studenten die niet aan de 

medezeggenschap gerelateerd zijn. De werkgroep spreekt volgende week met de ASVA.  

F&R gaat op 17 november met een jurist van JZ de verschillende reglementen doornemen. Op 

9 en 14 november wordt er met de verschillende deelraden gesproken over de begrotingen.  

COM gaat de waterflessen verspreiden onder de medezeggenschapsraadsleden. De commissie 

kijkt uit naar de komst van de communicatiemedewerker. 

P&O heeft gesproken over de DAM-gelden en het reglement voor duurzame inzetbaarheid. 

Vijf deelraden hebben input geleverd voor de DAM-gelden. De deelraden ontvangen een 

reactie van de afdeling hr op de geleverde input. De voortgang rond de implementatie van de 

participatiewet is besproken, op dat gebied is nog heel veel werk te verrichten om het 

afgesproken quotum te halen. Van der Putte roept F&R op om te monitoren of dit beleid is 

terug te vinden in de verschillende deelbegrotingen. Stulp neemt vanuit de commissie plaats 

in de werkgroep klachtenregeling. De werkgroep taaktoewijzingsbeleid komt volgende week 

met een afvaardiging van de commissie bijeen. 

De werkgroep vergaderstructuur komt op 8 november bijeen om de vergaderstructuur van de 

CMR te bespreken. 

 

5. 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. 

 

6. Begroting CMR 

 

Adhin licht de CMR begroting voor 2018 toe. Er is gekozen om de CMR-begroting gelijk met 

het begrotingsbeleid van de HvA te laten lopen en dus een begroting op te stellen over een 

kalenderjaar. Het is vervolgens aan de penningmeester om de begrotingsdiscipline van de 

raad in de gaten te houden en er zorg voor te dragen dat de begroting niet is uitgeput op 1 

september als de nieuwe raad aantreedt. Het DB heeft in de voorgaande jaren gemerkt dat in 

de eerste drie maanden van het jaar het opstellen van een begroting niet zo snel ging, terwijl 

het begrotingsjaar voor de CMR toch al was ingegaan. Zodoende is gekozen om de nieuwe 

penningmeester de eerste drie maanden de kans te geven een begroting op te stellen voor een 

kalenderjaar, die daarna kan worden uitgevoerd. Claeys merkt op dat de vorige 

penningmeester voor de zomer een conceptbegroting heeft opgesteld in samenspraak met de 

toenmalige commissievoorzitters. Dit concept had ook aan de nieuwe raad en 

commissievoorzitters worden voorgelegd in september en dan had het gat van drie maanden 

er niet geweest. Hagen ziet dat de CMR geen controlerend orgaan heeft of lopend beleid 

maakt. Daarmee vervallen de voordelen van het opstellen van een begroting per kalenderjaar, 

ook heeft de CMR in tegenstelling tot opleidingen de mogelijkheid om op elk moment van 

koers te veranderen. Ook vindt Hagen het lastig om de cijfers in de begroting te beoordelen en 

te toetsen, nu de realisatie en de begroting over het studiejaar 16/17 niet zijn meegestuurd. 

Hagen vraagt zich derhalve af waar de cijfers in de begroting op gebaseerd zijn. De ambtelijk 

secretaris stuurt de begroting en realisatie naar de raadsleden. Van der Putte heeft nooit iets 

gemerkt van eventuele problemen rond een begroting per studiejaar zoals de CMR die 

hanteert en vraagt zich af welk probleem het DB met deze wijziging wilt oplossen. De raad 

concludeert dat er geen reden is om wijze van begroten te veranderen en roept het DB op om 

een begroting op te stellen voor het studiejaar 17/18. 
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Inhoudelijk heeft het DB gekozen om meer mogelijkheden te creëren voor individuele 

raadsleden op het gebied van training en profilering. De communicatiemedewerker krijgt een 

ruim budget om de bekendheid van de raad te verbeteren. Claeys is benieuwd waarom 

commissievoorzitters en overige raadsleden niet betrokken zijn geweest bij het opstellen van 

de begroting, zeker nu verschillende budgetten bij commissies zijn geschrapt. Van der Putte 

informeert naar de overwegingen van het DB om raadsleden verschillende budgetten toe te 

kennen. Het DB heeft gekozen voor een persoonlijke benadering en meer 

verantwoordelijkheden voor de begroting aan de leden individueel toe te kennen. Van der 

Horst geeft aan erg ongelukkig te zijn voor het individuele promotiebudget voor raadsleden. 

De voorgestelde benadering kan oneerlijke concurrentie bij verkiezingen in de hand werken. 

Van der Putte, Hagen, Donga, Claeys en Tay sluiten zich hierbij aan. Claeys informeert naar 

het budget van dat gereserveerd is voor de verkiezingen. Adhin geeft aan dat los van het 

gereserveerde budget het CvB verantwoordelijk is voor de organisatie van de verkiezingen en 

daar dus budget voor dient vrij te maken. Het in de begroting genoemde verkiezingsbudget is 

enkel voor acties die namens of vanuit de CMR worden ondernomen om de verkiezingen te 

promoten. Claeys mist tevens de mogelijkheid voor andere commissies om activiteiten te 

ontplooien. Het DB neemt dit mee in de aanpassingen. De commissie communicatie en de 

communicatiemedewerker dienen samen met raad af te stemmen voor welke doeleinden het 

promotiebudget besteed wordt. De leden leveren de extra input op CMR-begroting uiterlijk 22 

november aan bij de ambtelijk secretaris zodat het DB dit kan verwerken in een nieuw 

voorstel, welke op 5 december ter stemming zal worden geagendeerd.  

 

7. Instemmingsverzoek functieprofiel rector 

 

De CMR bespreekt het functieprofiel van de rector. Donga zou graag zien dat in het kader van 

diversiteit er actief gezocht wordt naar iemand met een diverse achtergrond. Donga vindt het 

functieprofiel erg wollig en tevens worden er termen in genoemd die multi-interpretabel zijn. 

Het profiel dient concreter te worden opgesteld. Post zou graag zien dat het functieprofiel op 

de website van de CMR komt te staan zodat de HvA-gemeenschap input kan leveren. Het 

profiel wordt op de website gepubliceerd nadat de RvT hierover is geïnformeerd. Thomas 

mistte transparantie in de voorgaande wervingsprocedures. Het ontbrak aan een duidelijke 

redenatie waarom de voorgedragen kandidaat geschikt zou zijn en andere kandidaten minder 

geschikt waren aan de hand van het vastgestelde functieprofiel. Hierdoor heeft hij niet kunnen 

toetsen welke rol het functieprofiel gespeeld heeft in de wervingsprocedure. Hagen stelt voor 

om op een andere vergadering de BAC-leden te instrueren over welke punten in de werving 

dienen te worden meegenomen. Ook kunnen verschillende zaken waaronder de opmerkingen 

van Thomas op 10 november met de RvT worden besproken. Donga zou graag zien dat er een 

prioritering wordt aangebracht in de verschillende selectiecriteria en hoe de weging van de 

prioritering plaatsvind. Tay mist het belang van het hebben van een onderwijsvisie in het 

profiel. Tevens worden de medewerkers niet genoemd in het profiel. Tay zou in plaats van 

democratisch leiderschap zoeken naar iemand met een democratische attitude. Hagen vindt 

dat onevenredig vaak onderzoek genoemd wordt in functieprofiel. Ook dient het woord 

‘multiculturele vraagstukken’ op pagina 2 te worden vervangen door 

‘diversiteitsvraagstukken’. Claeys zou graag zien dat aan het functieprofiel wordt toegevoegd 

dat er gezocht wordt naar iemand die medezeggenschap een warm hart toedraagt. 

 

8. Huisvesting 

 

Post geeft aan dat het DB op 31 oktober een gesprek met het CvB heeft gehad over het 

instemmingsverzoek huisvesting. Na afloop is de raad schriftelijk geïnformeerd over hetgeen 

besproken is. In het bericht aan de raad is gesproken over instemmingsrecht voor deelraden. 

Hier had echter adviesrecht moeten staan. Het DB heeft tijdens het gesprek aangegeven dat er 
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nog veel discussie binnen de raad is en er nog veel vragen leven. Het CvB heeft daarna 

aangegeven de tijd te willen nemen om de vragen te beantwoorden en het verzoek aan te 

passen. Het DB heeft onder andere het CvB geadviseerd om met de werkgroep huisvesting 

van de CMR te praten. Claeys had graag gezien dat de voorzitter van de werkgroep 

huisvesting was geconsulteerd rond het overleg van het DB met het CvB. Ook informeert 

Claeys of het DB is geconsulteerd in het adviesrecht dat in het nieuwe voorstel aan de 

deelraden wordt toegekend. Het DB heeft tijdens het gesprek aangegeven dat gezien de 

zwaarte van het dossier huisvesting het belangrijk is om alle stakeholders goed te informeren. 

Tay concludeert dat het DB heeft toegestemd om zes weken extra tijd te geven aan het CvB 

om onderzoek te verrichten, terwijl ondertussen een nieuw opgesplitst voorstel is gekomen 

voor het plan, met extra advies bevoegdheden voor de deelraden, die vervolgens toch aan de 

kant kunnen worden geschoven. Ondertussen is de werkgroep huisvesting nog steeds niet 

door het CvB uitgenodigd voor een gesprek. Tay begrijpt niet waarom het CvB ervoor heeft 

gekozen om het plan in te trekken om vervolgens zonder consultatie van de CMR een nieuw 

vergelijkbaar plan in te sturen en waarom het DB hiermee heeft toegestemd. Het DB geeft aan 

dat het aan het CvB is om een voorstel in te trekken en een nieuw verzoek in te dienen zoals 

zij nu gedaan hebben. Donga ziet dat de vragen over het ingetrokken voorstel nog niet zijn 

beantwoord, terwijl het nieuwe voorstel ook weer een hoop nieuwe vragen oproept. Dus dat 

daar ook weer extra tijd nodig is om die te kunnen stellen. Ondertussen wordt de CMR in 

dezelfde periode geacht ook nog over de HvA-begroting 2018 en het OER te spreken. Er is 

derhalve geen sprake van extra tijd, maar een verzwaring van de werkdruk voor de 

raadsleden. Claeys verzoekt het DB om het onderwerp huisvesting te agenderen voor de 

CMR-CvB-RvT bijeenkomst van 10 november. Buskoop zegt toe dit onderwerp te agenderen. 

Tevens wordt de communicatie en procedure rond de huisvesting op 14 november besproken 

tijdens het DB/CvB overleg. Claeys informeert of de CMR voortijdig is geïnformeerd over 

het nieuwsbericht dat op 3 november op mijnhva is verschenen. Buskoop geeft aan dat de 

CMR niet geïnformeerd is. Claeys is ontstemd dat het CvB zich niet aan de afspraken houdt 

om berichten die ook de medezeggenschap raken voor publicatie naar de CMR te sturen voor 

input. Er staan feitelijke onjuistheden in het nieuwsbericht.  

 

9. Stemmingen 

 

De leden hebben de volgende machtigingen afgegeven: 

 

Lid: Machtiging: 

H. Bouzgou A. Tay 

W. Brouwer K. van der Putte 

A. El Johari G. Donga 

A. El Khattabi A. Tay 

M. Abou Mandour B. Buskoop 

F. Nieland Geen machtiging 

S. Spil R. Hagen 

S. Stulp K. van der Putte 

 

9.1 Afvaardiging sollicitatiecommissie communicatiemedewerker 

 

Van der Horst heeft zich aangemeld om plaats te nemen in de sollicitatiecommissie voor de 

werving van een communicatiemedewerker. Er hebben zich geen andere leden gemeld. Van 

der Horst neemt plaats in de sollicitatiecommissie voor de werving van een 

communicatiemedewerker. Er wordt nog gekeken naar een rol voor Schaap in de 

sollicitatiecommissie. 
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10. Rondvraag 

 

- Donga blijft vraagtekens houden over de rol van de medezeggenschap bij de totstandkoming 

van de digital society school.  

- Hagen meldt dat zij berichten krijgt dat de AKvV graag contact met de CMR wilt, maar dat 

zij telkens naar andere personen doorverwezen worden. Hagen zou graag zien dat het DB dit 

soort contacten oppakt, nu vanuit OSK niemand de regie neemt. Buskoop geeft aan dat het 

DB het contact met dergelijke externe partijen toch echt als een OSK aangelegenheid ziet en 

derhalve dit verzoek niet gaat oppakken. Schaap geeft aan dat zij de studentgeleding meerdere 

mails heeft gestuurd over het verdelen en oppakken van de contacten met externe partijen als 

de AKvV, ASVA, het SOM, etc. maar hier geen reactie op heeft ontvangen. Aydin geeft aan 

dat geen reactie ook kan betekenen dat er geen interesse is om het contact op te pakken. 

Hagen vindt het stuitend dat externe partijen die contact met de raad willen geen gehoor 

vinden bij zowel het DB als bij de studentgeleding. 

- Hagen informeert naar het bestaan van een brief over het huisvestingsdossier die vanuit het 

DB of een lid van het DB naar Folia zou zijn verzonden. De DB leden geven afzonderlijk aan 

niet bekend te zijn met een brief die vanuit het hele DB of op individuele basis naar Folia zou 

zijn verzonden.  

 

11. Sluiting  

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Actie en besluitenlijst 

 

Onderwerp Actie door Deadline 

 

  

1)  Melden problemen en onduidelijkheden 

regiegroep continu verbeteren.  

Brouwer Doorlopend 

2)  Volggroep klachtenregeling. Stulp 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)  Elke vergadering ‘DB-verkiezing’ agenderen 

totdat er een nieuwe vicevoorzitter gekozen 

is. 

DB Doorlopend 

5)  Nadenken over communicatie 

begrotingsproces richting HvA-gemeenschap 

+ input leveren voor een stuk in de 

nieuwsbrief. 

Commissie 

voorzitters 

14 november 2017 

6)  Opvragen informatie over de klankbordgroep 

ICT. 

DB 21 november 2017 

7)  Contact opnemen met CSB over het 

schrappen van het onderwerp partijenstelsel 

van de lijst met agendaverzoeken. 

DB 21 november 2017 
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8)  Plaatsen huisvestingsvragen CMR op interne 

omgeving 

Ambtelijk secretaris 10 november 2017 

9)  Sturen realisatie en CMR-begroting 

2016/2017 naar de CMR-leden. 

Ambtelijk secretaris 10 november 2017 

10)  Leveren input op CMR-begroting.  Leden CMR 22 november 2017 

11)  Publiceren functieprofiel rector op website en 

HvA-gemeenschap om input vragen 

Ambtelijk secretaris 21 november 2017 

 

 

 

Agendaverzoeken CMR 2017/2018 

 

Onderwerp: Naam 

verzoeker: 

Datum 

ingediend: 

Type 

vergadering: 

Planning: 

Commissies DB doorlopend CMR Doorlopend 

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 

Instemmingsverzoek OER CvB 8-nov-17 CMR-CvB Ter bespreking 21 nov, ter 

stemming 5 dec. 

Instemmingsverzoek collegegeldtarieven CvB 8-nov-17 CMR-CvB Ter bespreking 21 nov, ter 

stemming 5 dec. 

Advies verzoek interne Audit CvB 8-nov-17 CMR-CvB n.n.b. 

Verwachte onderwerpen op korte 

termijn: 

Naam 

verzoeker 

Verwachte 

indiening: 

Type 

vergadering: 

Bijzonderheden: 

Instemmingsverzoek HvA-begroting CvB November CMR-CvB  

Instemmingsverzoek Studentlab CvB December 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 5 

2.  H. Atahiri 5 sep  1 van de 5 

3.  E. Aydin 3 okt 

 

 1 van de 5 

4.  H. Bouzgou 7 nov  1 van de 5 

5.  W. Brouwer 5 sep, 7 nov  2 van de 5 

6.  B. Buskoop    van de 5 

7.  P. Claeys    van de 5 

8.  G. Donga    van de 5 

9.  R. Hagen    van de 5 

10.  M. van der Horst 3 okt  1 van de 5 

11.  O. Hyati    van de 5 

12.  A. El Johari 7 nov  1 van de 5 

13.  A. El Khattabi 5 sep, 7 nov  2 van de 5 

14.   M. Abou Mandour 19 sep, 17 okt, 7 nov  3 van de 5 

15.  F. Nieland 7 nov,  1 van de 5 

16.  N. Őzcelik1    van de 3 

17.  C. Post 17 okt  1 van de 5 

18.  K. van der Putte    van de 5 

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

20.  P. Schaap    van de 5 

21.  S. Spil 7 nov  1 van de 5 

22.  S. Stulp 7 nov  1 van de 5 

23.  A. Tay    van de 5 

24.  M. Thomas 5 sep  1 van de 5 

25.  U. Serik2    van de 2 

 
 

 

 

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


