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Verslag overleg CMR/CvB 

21 november 2017 

14.30 – 16.00 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), M. Thomas (p), H. Atahiri (s), B. 

Buskoop (s), R. Hagen (s), O. Hyati (s), A. El Johari (s), M. Abou Mandour (s), S. Riani (s), P. 

Schaap (s), U. Serik (s)  

Afwezig: W. Brouwer (p), E. Aydin (s), H. Bouzgou (s), A. El Khattabi (s), H. de Jong (voorzitter 

CvB HvA),  

 

College van Bestuur: H. Reuling (CvB HvA), M. Lürsen (secretaris HvA), M. Kloek 

(studentassessor), J. van der Stok (bestuurssecretaris HvA) 

 

Gasten:  V. Bruins (medewerker O&O),  

 

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 het CvB een nieuwjaarsbijeenkomst in januari aan het plannen is. In overleg met 

de studentassessor wordt gezicht naar een geschikt moment voor studenten. 

 

3. Vaststelling notulen  

 

De notulen van 17 oktober 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. Reuling geeft aan dat de toegezegde rapportage nog niet gereed 

is. In september 2018 dient de opleiding aan de HvA te starten.  

- Tay informeert of er alternatieve scenario’s zijn ingediend bij het CvB betreffende het 

huisvestingsplan. Reuling antwoordt dat er geen alternatieve scenario’s zijn ingediend.  

- Donga informeert naar de themabijeenkomst van 19 oktober over de herijking van het 

instellingsplan. Reuling geeft aan dat naar aanleiding van de themabijeenkomst het gesprek binnen 

de faculteiten dient te worden opgestart en dat het onderwerp daarna terugkomt in het 

decanenoverleg. Donga zou graag een tijdspad zien voor de herijking van het instellingsplan, omdat 

hij binnen de faculteiten nog geen beweging ziet. Reuling zegt toe een tijdspad op te stellen. Ook 

wordt het verslag de themabijeenkomst aan de CMR toegestuurd. 
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4. Huisvesting HvA 

 

Reuling geeft aan dat het CvB na overleg met het DB heeft besloten om vanwege de vele vragen die 

binnen de HvA-gemeenschap over het huisvestingsplan leven het instemmingsverzoek aan te passen 

en te verduidelijken. De termijn voor instemming is verschoven naar 19 december. Ook is de 

inpassingsstudie van de Fraijlemaborg vervroegt. Op 12 december zijn de uitkomsten hiervan 

beschikbaar. Reuling geeft aan dat het CvB heeft gezocht naar een balans tussen zorgvuldigheid en 

snelheid. Op 23 november spreekt het CvB met de werkgroep huisvesting van de CMR. De CMR-

leden worden verzocht inhoudelijke vragen naar de werkgroep te sturen. Afgesproken is dat de 

communicatie over het huisvestingsdossier via de werkgroep verloopt. Vandaag bespreekt de CMR 

het huisvestingsplan enkel procedureel. Naar aanleiding van de verdiepende gesprekken met het 

CvB stelt de werkgroep een inhoudelijk advies op aan de CMR over het al dan niet instemmen met 

het huisvestingsplan. Tay vult vanuit de werkgroep aan dat het CvB gaat onderzoeken gaat hoe de 

deelraden het beste kunnen worden betrokken in de tweede fase van het huisvestingsplan. Donga 

geeft aan dat de werkgroep heeft geconstateerd dat de knelpunten in de huisvesting niet zitten in 

voldoende plaats voor de medewerkers , maar of de onderwijsvernieuwingen binnen de voorgestelde 

plannen passen. 

 

Donga vraagt namens het CMO of het klopt dat Republiq geen rol meer speelt in het 

huisvestingsdossier en hij geeft aan dat wordt getwijfeld aan de berekeningen van Republiq. Reuling 

geeft aan dat de opdracht van Republiq afloopt en er een ander type ondersteuning nodig is in de 

nieuwe fases die binnenkort worden opgestart. Over de berekeningen van Republiq bestaan geen 

twijfels bij het CvB. Van der Putte zou graag zien dat de werkgroep huisvesting in de verdiepende 

besprekingen met het CvB de vraag meeneemt wat de in het instemmingsverzoek genoemde 

algemene rekenformule voor faculteiten is en hoe deze tot stand is gekomen. De werkgroep zegt toe 

de vraag mee te nemen. Stulp zou graag zien dat gekeken wordt of ook via wifigebruik de 

bezettingsgraden van onderwijsruimtes berekend kunnen worden en hoe betrouwbaar de huidige 

rekenmethodes zijn.. Hagen ondersteunt het verzoek van Stulp. Thomas ziet de rol van de DSD niet 

terug in het huisvestingsplan. Hij constateert dat de DSD regelmatig vergeten wordt bij het opstellen 

van HvA-brede stukken waarin over faculteiten gesproken wordt. Reuling geeft aan dat de DSD 

dezelfde rechten heeft in het huisvestingsdossier als de deelraden op de faculteiten. Hagen 

informeert of er ook nog andere inpassingsonderzoeken gepland staan. Reuling meldt dat de 

inpassingsstudies van de andere gebouwen in de volgende fase zijn gepland.  

 

5. Onderwijs- en examenregeling 2018/2019 

 

Reuling geeft aan dat er een zorgvuldig proces ten grondslag aan de totstandkoming van de formats 

OER heeft gelegen. Er wordt nog een tool ontwikkeld zodat onderdelen van de formats na 

vaststelling niet meer door onbevoegden kunnen worden aangepast. Bij het opstellen van het format 

was er discussie over de nakijktermijn voor tentamens, waarbij uiteindelijk 15 werkdagen als 

uitgangspunt is genomen. Stulp geeft aan dat niet elke docent een voltijd aanstelling heeft, waardoor 

de nakijktermijn voor parttime docenten arbitrair en werkdruk verhogend is. Bruins geeft aan dat op 

nakijkwerk kan worden geanticipeerd, omdat tentamenroosters al een tijd vaststaan. Ook kunnen er 

in de logistieke uitvoering van de nakijktermijn nog verbeteringen worden aangebracht. Hagen 

adviseert andere faculteiten om bij multiplechoice tentamens de toetssleutel direct online te zetten. 

Buskoop heeft een amendement ingediend voor artikel 4.1 om het instemmingsrecht betreffende de 

inschrijfprocedure voor de eerste kans tentamens bij de deelraden onder te brengen. Claeys zou 

graag een centrale definitie van ‘eerste kans’ in het OER zien. Bruins geeft aan dat de keuze is 

gemaakt om vrijheid aan de faculteiten te geven voor wat betreft de invulling van de term ‘eerste 
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kans’. Op het amendement van Buskoop reageert het CvB schriftelijk. Claeys merkt op dat bij FBE 

niet altijd gekozen wordt voor een vaste toetsvorm bij de eerste of tweede kans van een vak, omdat 

de OER hier ruimte voor geeft. Hoe kan er op gestuurd worden dat wanneer een OER wordt 

vastgesteld de toetsvorm niet meer gewijzigd kan worden? Bruins geeft aan dat er wettelijke 

bepalingen zijn betreffende de aangeboden toetsvormen. Het is aan de opleidingen om hier over na 

te denken en aan de OC’s om aan te geven dat zij duidelijkere keuzes in de toetsvormen willen 

hebben in het onderwijsprogramma. Thomas geeft aan dat hij van OC’s vernomen heeft dat zij meer 

verbetering willen in het evalueren van het onderwijs en vraagt of voor deze wens ruimte is in de 

OER. Bruins geeft aan dat de OC’s kunnen verzoeken om heldere informatie over de evaluaties van 

de onderwijseenheden te willen ontvangen. 

 

6. Collegegeldtarieven 2018/2019 

 

Reuling licht het voorstel collegegeldtarieven toe. Er wordt nog gekeken naar een differentiatie in 

het tarief voor deeltijdstudenten. Post geeft als commissievoorzitter F&R aan dat er geen 

bijzonderheden zijn in het voorstel en adviseert om in te stemmen. Hagen zou graag inzicht 

verkrijgen waar de jaarlijkse verhoging van het collegegeld aan wordt besteed. In de politiek is 

vastgesteld dat de verhoging ‘nuttig besteed’ dient te worden. Reuling geeft aan dat de jaarlijkse 

verhoging terechtkomt in het actieplan leerkracht en het gedifferentieerd studiehuis. Reuling gaat 

navraag bij de VMH doen betreffende de besteding van de jaarlijkse verhoging van de 

collegegelden. 

 

7. Verkeerssituatie Wibautstraat 

 

Serik spreekt zijn zorgen uit over de verkeerssituatie op de Wibautstraat en de veiligheid van de 

oversteekplaatsen, omdat er afgelopen maanden twee verkeersongevallen hebben plaatsgevonden. 

Hij vraagt het CvB of zij kunnen helpen om de gevaarlijke situatie op de kruispunten op te lossen. 

Reuling geeft aan dat de verkeerssituatie op de Wibautstraat een aandachtspunt van het CvB is. De 

verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de gemeente. De HvA spreekt regelmatig met de gemeente 

over de verkeerssituatie op de Wibautstraat. Een voorgestelde luchtbrug is in het verleden afgewezen 

bij het bestemmingsplan, waardoor dit helaas geen optie is. Het CvB is teleurgesteld over de 

bewegingen die de gemeente Amsterdam maakt op dit dossier. De verkeersborden die door de 

gemeente zijn geplaatst vindt het CvB onvoldoende. Het CvB is in gesprek met de gemeente 

hierover en  de CMR wordt op de hoogte gehouden. Van der Horst zou graag zien dat er een 

onafhankelijk onderzoek komt over wat er kan worden gewijzigd aan de verkeerssituatie in de 

Wibautstraat.  

 

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

  

 Donga informeert naar de stand van zaken rond de digital society school. Reuling geeft aan 

 dat het momenteel een faculteitskwestie van FDMCI is. Er is wel een aanvraag gedaan voor 

 een gedeeltelijke financiering vanuit de strategische middelen en dat verzoek heeft men in 

 overweging.  

 Van der Horst geeft aan teleurgesteld te zijn dat bij de ICT-storing van vrijdag 17 november 

 de storingsmelding alleen UvA-gerelateerd was. Zo krijgt de HvA nooit een eigen identiteit. 

 Reuling zegt toe hierop te letten bij de evaluatie. De CMR ontvangt de rapportage van de 

 evaluatie. 
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9. Sluiting 

 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. 

 

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 2018 – een inventarisatie over de doorstroming van HvA-

studenten naar verschillende WO-instellingen. 

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. 

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. 

171017-03 De Jong zegt toe in 2018 de evaluatie van het SKC en de herinschrijfactiviteiten naar 

de CMR te sturen. 

171121-01 Reuling zegt toe een tijdspad voor de herijking van het instellingsplan op te stellen 

  en stuurt het verslag van de themabijeenkomst van 19 oktober naar de CMR. 

171121-02 Het CvB reageert schriftelijk op het amendement van Buskoop om de instemming 

  op artikel 4.1 OER bij de deelraden onder te brengen. 

171121-03 Reuling doet navraag bij de VMH over de besteding van de jaarlijkse verhoging van 

  het collegegeld. 

171121-04 Het CvB informeert de CMR over de te ondernemen acties rond het verbeteren van 

  de verkeersveiligheid in de Wibautstraat. 

171121-05 Reuling stuurt het evaluatierapport rond de ICT-storing van vrijdag 17 november 

  naar de CMR. 

 

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. 

 


