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Verslag CMR 

21 november 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), 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:  E. Aydin (s), H. Bouzgou (s), A. El Khattabi (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 verzoekt om het onderwerp functioneren DB aan de agenda toe te voegen. 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 

Tay geeft aan dat de werkgroep huisvesting op 13 november heeft gesproken met Hanneke 

Reuling. Dit naar aanleiding van de verschillende vragen die door de CMR en werkgroep zijn 

ingediend. In het gesprek is toegezegd dat de onderliggende financiële gegevens van het 

huisvestingsplan naar de werkgroep worden toegestuurd. Er wordt een benchmark opgesteld 

en de werkgroep wordt geïnformeerd hoe de te plaatsen sensoren voor wat betreft het 

registreren van het ruimtegebruik werken. Er wordt onderzocht of de deelraden 

instemmingsrecht in plaats van adviesrecht kunnen krijgen op de inrichting van de 

werkruimtes. Ook zijn werkafspraken gemaakt voor wat betreft communicatie rond het 

huisvestingsdossier. Deze verloopt nu in samenspraak met de werkgroep en het DB. Het 

volgende gesprek van de werkgroep met het CvB is op 23 november van 10:00 t/m 11:00 uur.  

 

Van der Putte ziet dat in het aangepaste instemmingsverzoek staat dat voor de algemene 

rekenruimte voor elke faculteit een algemene rekenformule van toepassing is. Graag zou zij 

meer informatie van het CvB willen over wat deze algemene rekenformule is en hoe het zit 

met faculteiten die structurele meerkosten hebben. Een voorbeeld van zo’n faculteit is FBSV 

met de sportvelden. Donga geeft aan dat wanneer het vakspecifieke ruimtes zoals sportvelden 

betreft, deze buiten de door van der Putte beschreven regeling vallen. In het 

instemmingsverzoek doelt het CvB op gealloceerde ruimtes waar een algemene norm voor 

wordt vastgesteld. Wel vraagt Donga zich af wat deze norm is, hoe deze tot stand komt en hoe 

deze norm vervolgens toepasbaar is op de grote diversiteit aan opleidingen die de HvA 

aanbiedt. De werkgroep huisvesting heeft deze vraag gesteld, maar hier nog geen reactie op 

ontvangen. Hagen sluit zich aan bij de vragen van Donga en van der Putte voor het overleg 
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met het CvB. Juist FBSV wil deze norm komend jaar ter discussie te stellen en daar het 

dialoog over voeren. Donga meldt vanuit het CMO dat er daar ook nog veel vragen leven. Het 

CMO is niet blij met de gestelde termijn van 19 december. Dit komt de kwaliteit van de op te 

stellen adviezen niet ten goede. De gegevens voor de inrichting van de Fraijlemaborg zijn pas 

een week voor de besluitvorming beschikbaar en derhalve is er geen tijd om deze goed te 

analyseren. Het CMO wil ook weten hoe hard de deadline is voor het verlaten van de 

Leeuwenburg. Tot slot wil het CMO weten of de geruchten kloppen voor wat betreft het 

afscheid nemen van Republique als adviesbureau. Stulp constateert dat in het 

instemmingsverzoek een aantal voorgestelde randvoorwaarden staan die niet meetbaar zijn en 

vraagt zich af of de werkgroep huisvesting hierover met het CvB heeft gesproken. Ook wil hij 

met het CvB in discussie over de randvoorwaarden en de meetbaarheid daarvan.  

 

4. Functieprofiel rector HvA 

 

Afgelopen week kon de HvA-gemeenschap via de CMR-website input leveren voor het 

functieprofiel voor de werving van de rector. De HvA-gemeenschap is hiervoor via de 

nieuwsbrief opgeroepen. Uit de input komt naar voren dat de HvA-gemeenschap grote waarde 

hecht aan een rector die affiniteit heeft met onderwijs en onderzoek, een visie moet hebben op 

ontwikkelingen in het binnen- en buitenland en ook diversiteitsvraagstukken dient te 

behandelen. Over het academisch statuur van de te werven rector is de HvA-gemeenschap 

verdeeld. Wel is in de aanbevelingen onder andere aangegeven dat de te werven rector 

affiniteit met informatie technologie en ICT moet hebben omdat dit de in de toekomst zeer 

belangrijk voor het hoger onderwijs gaat worden. De te werven rector zou volgens de HvA-

gemeenschap hier een duidelijke visie op moeten hebben en in het functieprofiel komt deze 

wens onvoldoend naar voren. Donga vindt dat er al een duizendpoot wordt gezocht voor het 

CvB en dat hiermee dan weer een extra aspect wordt toegevoegd aan het lijstje. Thomas vond 

het bijzonder dat de RvT in het gesprek van 10 november diversiteit vertaalde als het zoeken 

naar verschillende persoonlijkheden en visies voor in het CvB. Het lijkt erop dat er niet actief 

naar diversiteit gezocht gaat worden als de CMR dit niet actief inbrengt. Hagen geeft aan dat 

het profiel voor de longlist niet meer aan te passen is en dat deze punten voor wat betreft 

diversiteit aan de BAC-leden vanuit de CMR kunnen worden meegegeven. Claeys roept de 

leden op om wanneer zij personen binnen het eigen netwerk kennen die geschikt zijn voor de 

functie van rector en daarvoor benaderd dienen te worden, om deze namen naar de ambtelijk 

secretaris te mailen. De ambtelijk secretaris stuurt hierover een herinneringsmail naar de 

CMR-leden. Op 5 december spreekt de CMR over de prioritering die aan de CMR-leden in de 

BAC moet worden meegegeven op het gebied van onder andere diversiteit, inhoud, politieke 

achtergrond, etc.  

 

5. Functioneren DB 

 

Claeys wil graag opheldering van het DB over het contact met het CSB. Op 3 oktober heeft 

het DB aangegeven contact te hebben gehad met het CSB over het partijenstelsel. Claeys 

heeft begrepen dat de leden van het CSB een andere lezing over dit contact hebben dan dat 

het DB in de vergadering heeft gemeld. Claeys vindt het jammer dat de discussie over het 

partijenstelsel nu waarschijnlijk niet tijdig kan worden afgerond om bij de verkiezingen in 

2018 te worden geïmplementeerd. Het vorig DB had de afspraak met het CSB gemaakt om de 

discussie over het partijenstelsel in het najaar binnen de CMR te voeren. Deze afspraak heeft 

het oude DB niet kunnen overdragen omdat er geen overdrachtsmoment georganiseerd is door 

het nieuwe DB. Buskoop geeft aan dat hij de exacte bewoordingen uit het mailcontact met het 

CSB niet paraat heeft. Hij herinnert zich dat hij een reactie van het CSB heeft ontvangen dat 

zij de mogelijkheid voor het implementeren van een partijenstelsel in het aan te schaffen 

kiessysteem open houden, maar dat het aan de CMR is om te bepalen of er daadwerkelijk een 
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partijenstelsel komt. Het DB heeft op 22 november een afspraak met het CSB en daar zal men 

ook het eerdere contact over het partijenstelsel ter sprake brengen. Buskoop kijkt nogmaals 

naar de mail die hij van het CSB heeft ontvangen. Buskoop informeert de CMR over de 

uitkomsten van het gesprek met het CSB van 22 november. Donga geeft aan dat hij op 27 

november met een voorstel voor het partijenstelsel komt, welke kan worden geagendeerd voor 

de vergadering van 5 december. Wel is Donga van mening dat het geen haastklus moet 

worden en per se bij de verkiezingen in maart moet zijn ingevoerd als dit onverantwoord is. 

 

6. Mededelingen DB/CMR 

 

 4.1 Mededelingen DB 

 Buskoop meldt dat de CMR-leden een nieuw begrotingsvoorstel hebben ontvangen, 

met daarbij het verzoek om uiterlijk 27 november 2017 12:00 uur amendementen aan 

te leveren bij de ambtelijk secretaris. Van der Horst vindt het jammer dat de 

commissievoorzitters niet gevraagd zijn om input. Van der Putte geeft aan dat zij een 

amendement gaat indienen voor de commissie P&O, maar hierover kan geen 

afstemming binnen de commissie meer plaatsvinden vanwege de gestelde termijn. 

4.2 Mededelingen CMR  

 Hagen wil graag de volgende vergadering de vertegenwoordiging van de CMR bij de 

VMH en ISO bespreken evenals de contactpersonen voor andere externe partijen 

waar de CMR geen formeel stemrecht heeft. Het DB stuurt een herinneringsmail aan 

de leden om zich aan te melden als vertegenwoordiger van de CMR bij de VMH of 

het ISO. Tijdens de vergadering van 5 december gaat hierover gestemd worden. 

 Spil geeft aan dat het kerstdiner van de CMR zal plaatsvinden op woensdag 20 

december om 19:00 uur. De locatie en extra informatie wordt nog nader bekend 

gemaakt. 

 Donga nodigt de CMR-leden uit voor een kerstbrunch van de deelraad FDMCI op 

maandag 18 december vanaf 13:00 uur in de Benno Premselazaal.  

 Donga vraagt hoe de CMR-leden er tegenover staan om een congres van de VMH in 

het voorjaar van 2018 te laten plaatsvinden op de HvA. Hierbij zal wel extra inzet van 

de CMR nodig zijn. Claeys en van der Horst vinden het een goed idee en willen hier 

zeker een steentje aan bijdragen. 

 

7. Vaststelling notulen 
 

De notulen en actielijst van 7 november worden vastgesteld. 

 

7.1 Notulen 7 november 2017  

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

de status van de begrotingsadviezen en op welke wijze negatieve adviezen worden 

meegenomen in de uiteindelijke reactie van de CMR op het instemmingsverzoek op de 

begroting. Deze vraag wordt wederom bij de commissie F&R neergelegd.  

7.2 Actielijst 7 november 2017  

2) Van der Putte geeft aan dat zij de afdeling hr heeft gevraagd om een tijdspad op te stellen 

voor de betrokkenheid van de commissie P&O bij de klankbordgroep klachtenregeling en hoe 

vaak deze klankbordgroep bijeenkomt. 

 

8.  Commissies en volgteams 

 

OSK is niet bijeen geweest. Wel verwacht de commissie een adviesaanvraag betreffende 

projecten voor de doorstroming mbo-hbo waar de studentgeleding positief over dient te 



 
 

Centrale Medezeggenschapsraad 
 
 

CMR-overleg 171121   Pagina 4 van 7 

 

adviseren, zodat subsidie kan worden aangevraagd. Op 5 december komt Ilona Bonnema op 

bezoek bij OSK om toelichting hierop te geven.  

P&O heeft de agenda voor 5 december afgestemd. De werkgroep taaktoewijzingsbeleid is wel 

bijeen geweest. Er is feedback gegeven over de stukken die de projectgroep van plan is op te 

stellen. Er is een ruim tijdspad opgesteld om de kwaliteit van het proces te bevorderen. Via 

Tay, Brouwer en van der Horst kunnen er signalen rond DSPM worden gegeven, zodat dit 

meteen bij de projectgroep DSPM kan worden ingebracht. Van der Horst heeft al aangegeven 

dat het niet wenselijk is hoe de situatie rond het ziekmelden in DSPM nu verloopt.  

F&R is bijeengeweest met de deelraden over de deelbegrotingen. De algemene tendens was 

dat er onduidelijkheid bestaat over wat er terecht komt van de mitsen bij de 

instemmingsbrieven van de CMR. De deelraden hebben de instemmingsbrieven van de laatste 

3 jaar toegestuurd gekregen. De commissie heeft ook gesproken met een jurist van JZ om de 

verschillende reglementen door te nemen. 

COM is niet bijeengeweest.  

Werkgroep vergaderstructuur heeft een enquête uitgezet met open vragen over wat goed gaat 

binnen de CMR en wat verbeterd dient worden. De werkgroep verzoekt om de enquête 

uiterlijk dinsdag 28 november in te vullen. 

 De ambtelijk secretaris zou graag zien dat hij in de communicatie van de werkgroep 

huisvesting wordt meegenomen, zodat hij kennis kan nemen van welke correspondentie de 

werkgroep bereikt en daar eventueel in kan bijsturen als dat nodig is. De werkgroep zegt toe 

dit te doen. Tay roept een aantal leden van de werkgroep op om actiever te participeren voor 

wat betreft het bezoeken van afspraken of te reageren op mails. De werkgroep is gebaad bij 

actieve leden. 

 

9. Acties overlegvergadering CvB  

 

9.1 Huisvesting 

Van der Horst blijft veel vraagtekens houden over het huisvestingsdossier. Er dienen meer 

meetinstrumenten gebruikt te worden dan de huidige en er dient nader onderzoek te worden 

verricht. Het is Donga niet duidelijk waarom er zoveel haast met het dossier moet worden 

gemaakt.  

 

9.2 Onderwijs- en examenregeling 2018/2019 

Claeys is ongelukkig met de beantwoording van zijn punten over het inschrijven voor 

tentamens. Hij is blij met de brief van de deelraad FMR over het inschrijven voor de eerste 

kans van het maken van een tentamen omdat hij veel van de door de deelraad gemaakte 

opmerkingen herkent in zijn werk. De definitie van ‘eerste kans’ zou toch iets meer centraal 

moeten worden vastgesteld of in elk geval dat de uitvoering een jaar wordt gemonitord. 

Donga meldt dat in het CMO nog is aangegeven dat er gekeken moet worden naar de relatie 

tussen het OER en de studiegids 

 

9.3 Collegegeldtarieven 2018/2019 

Er zijn geen concrete opmerkingen naar aanleiding van dit agendapunt. 

 

9.4 Verkeerssituatie Wibautstraat 

Serik vond de antwoorden van het CvB helder en hij gaat zich beraden op vervolgstappen 

richting de gemeente. Hagen stelt voor om in te spreken bij de gemeenteraadsverkiezingen. 

Ook gaat zij ASVA inlichten over dit probleem om te kijken welke rol zij bij ludieke acties 

kunnen spelen. 
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10. Stemmingen 

 

De leden hebben de volgende machtigingen afgegeven: 

 

Lid: Machtiging: 

E. Aydin Geen machtiging doordat Tay al twee 

machtigingen bezit. 

H. Bouzgou A. Tay 

W. Brouwer K. van der Putte/C. Post 

A. El Khattabi A. Tay 

 

10.1 Instemmingsverzoek functieprofiel rector 

 

22 voor, 0 tegen, 1 onthouding en 0 blanco. De CMR stemt in met het functieprofiel voor de 

werving van de rector. In de reactiebrief wordt de RvT verzocht om een alinea in het 

functieprofiel op te nemen over de affiniteit die de rector dient te hebben met onderwijs 

innovatie. Ook wordt als bijlage de input van de HvA-gemeenschap meegestuurd. Het DB 

stelt de brief op en verstuurd hem deze week naar de RvT 

 

11. Rondvraag 

 

- Hagen heeft gemerkt dat in de interne omgeving nog niet alles voor iedereen te lezen is. De 

ambtelijk secretaris gaat hier naar kijken. 

 

12. 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 

de lidmaatschappen van het ISO en de VMH 

op zowel gebruik van de lidmaatschappen als 

de input die wordt geleverd. 

DB + Donga 31 januari 2018 

4)  Elke vergadering ‘DB-verkiezing’ agenderen 

totdat er een nieuwe vicevoorzitter gekozen 

is. 

DB Doorlopend 

5)  Opvragen informatie over de klankbordgroep 

ICT. 

DB 5 december 2017 

6)  Sturen amendementen op CMR-begroting.  Leden CMR 27 november 2017 

7)  Sturen herinneringsmail betreffende het 

zoeken naar kandidaten voor de functie van 

rector binnen het eigen netwerk.  

Ambtelijk secretaris 27 november 2017 
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8)  Mail sturen uitkomsten gesprek tussen DB en 

CSB van 22 november.  

DB 5 december 2017 

9)  Sturen herinneringsmail betreffende 

aanmelden als CMR-vertegenwoordiger bij 

ISO en VMH. 

Ambtelijk secretaris 27 november 2017 

10)  Invullen enquête vergaderstructuur CMR. CMR-leden 28 november 2017 

11)  Ambtelijk secretaris meenemen in 

communicatie werkgroep huisvesting. 

Werkgroep 

huisvesting 

Doorlopend 

12)  Opstellen reactiebrief voor 

instemmingsverzoek functieprofiel werving 

rector.  

DB 23 november 2017 

13)  Kijken naar leesbaarheid documenten op 

interne omgeving 

Ambtelijk secretaris 5 december 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 

januari 2018 

Instemmingsverzoek strategisch 

huisvestingsplan 

CvB 8-sep-17 CMR-CvB 

en CMO 

ter stemming 19 december. 

CMR-begroting 2018 DB 3-okt-17 CMR Ter stemming 5 december 

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. OSK stelt advies op. 

Opstellen criteria BAC-leden CMR 21-nov-17 CMR Ter bespreking 5 

december 

Verdelen taken externe contacten Hagen 21-nov-17 CMR Ter stemming 5 december 

Partijenstelsel Donga 21-nov-17 CMR 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 6 

2.  H. Atahiri 5 sep  1 van de 6 

3.  E. Aydin 3 okt, 21 nov 

 

 2 van de 6 

4.  H. Bouzgou 7 nov, 21 nov  2 van de 6 

5.  W. Brouwer 5 sep, 7 nov  2 van de 6 

6.  B. Buskoop    van de 6 

7.  P. Claeys    van de 6 

8.  G. Donga    van de 6 

9.  R. Hagen    van de 6 

10.  M. van der Horst 3 okt  1 van de 6 

11.  O. Hyati    van de 6 

12.  A. El Johari 7 nov  1 van de 6 

13.  A. El Khattabi 5 sep, 7 nov, 21 nov  3 van de 6 

14.   M. Abou Mandour 19 sep, 17 okt, 7 nov  3 van de 6 

15.  F. Nieland 7 nov,  1 van de 6 

16.  N. Őzcelik1    van de 3 

17.  C. Post 17 okt  1 van de 6 

18.  K. van der Putte    van de 6 

19.  S. Riani 5 sep, 17 okt  2 van de 6 

20.  P. Schaap    van de 6 

21.  S. Spil 7 nov  1 van de 6 

22.  S. Stulp 7 nov  1 van de 6 

23.  A. Tay    van de 6 

24.  M. Thomas 5 sep  1 van de 6 

25.  U. Serik2    van de 3 

 
 

 

 

 

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


