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Verslag CMR 

5 december 2017 

15.30 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), 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), S. Riani (s), P. Schaap (s),  

Afwezig: M. Thomas (p), M. Abou Mandour (s), U. Serik (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.  

 

Stulp zou graag zien dat partijenstelsel op een nader moment uitgebreider besproken wordt 

dan de tijd die nu gereserveerd is. Donga wil als indiener graag inventariseren of de CMR-

leden het zinvol vinden om het onderwerp verder te bespreken. Het doel is niet om vandaag 

inhoudelijk over het onderwerp te discussiëren. Het onderwerp blijft daarmee op de agenda 

staan, waarna de agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Mededelingen DB/CMR 

 

 2.1 Mededelingen DB 

 De ambtelijk secretaris verzoekt de leden de enquête betreffende de heidag in te 

vullen. 

2.2 Mededelingen CMR  

 Spil verzoekt de CMR-leden om op de lijst in te tekenen wat zij tijdens het kerstdiner 

willen eten bij het restaurant. Het kerstdiner is op 20 december 2017 vanaf 19:00 uur. 

De leden die afwezig zijn of nog twijfelen of zij kunnen komen worden nog apart per 

mail benaderd. 

 Hagen meldt dat zij in jury voor de landelijke docent van het jaarverkiezing gaat 

plaatsnemen. 

 

3. Vaststelling notulen 
 

De notulen en actielijst van 21 november worden vastgesteld. 

 

3.1 Notulen 21 november 2017  

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen. 

3.2 Actielijst 21 november 2017  

2) Eerste bijeenkomst voor de klankbordgroep klachtenregeling is ingepland voor januari. 

Stulp mist de urgentie bij het CvB en de afdeling hr. in het dossier klachtenregeling. Hij 

verzoekt het DB dit te bespreken in het DB/CvB overleg. Stulp zet kort zijn overwegingen 

voor het overleg met het CvB op papier en stuurt deze naar de ambtelijk secretaris. 

10) Buskoop roept de CMR-leden op de enquête vergaderstructuur alsnog in te vullen. 
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13) De ambtelijk secretaris geeft aan het probleem rond de interne omgeving nog niet te 

hebben kunnen oplossen. De CMR-leden krijgen mails zonder bijlages tegenwoordig weer 

toegestuurd. 

 

4. Huisvesting HvA 

 

El Khattabi geeft namens de werkgroep aan dat er verschillende afspraken met het CvB zijn 

geweest. De werkgroep vergadert bij voorkeur op maan- of dinsdagen en heeft bij het CvB 

aangegeven dat het lastig is om last-minute afspraken met de werkgroep te maken. Intern 

moeten er nog taken verdeeld worden binnen de werkgroep, maar het plannen van afspraken 

loopt via El Khattabi. Het verslag van de bijeenkomst van vanmiddag wordt na accordering 

van de werkgroep leden naar de CMR gestuurd. De werkgroep heeft nog veel vragen omtrent 

de huisvesting en hoopt die in gesprekken met het CvB beantwoord te krijgen, om vervolgens 

tot een advies aan de CMR te komen. El Khattabi ziet dat het CvB in de beantwoording van 

de vragen prioriteiten stelt en daar de tijd voor neemt. Bijvoorbeeld bij de vraag over het 

gewenste instemmingsrecht voor de deelraden. De werkgroep heeft niet alle stukken 

ontvangen die zijn opgevraagd. Zo is bijvoorbeeld zowel het technische als het financiële 

plaatje betreffende de Fraijlemaborg nog niet ontvangen evenals een gevraagde financiële 

specificatie van het effect van het niet bouwen van het Conradhuis. Ook wacht de werkgroep 

nog op specificaties van de benutting en de bezettingsgraad binnen de HvA-gebouwen. Er is 

nog geen besluit genomen over het verschaffen van instemmingsrecht aan de deelraden over 

de invulling van de huisvestingsplannen. Lürsen heeft in de gesprekken aangegeven in 

gevallen van nood het huurcontract met de LWB met maximaal nog een jaar kan verlengen. 

De werkgroep concludeert uit de gesprekken dat het CvB nog geen alternatief heeft wanneer 

de huisvestingsplannen niet realiseerbaar zijn. De werkgroep discussieert nog of de CMR 

instemming moet geven op enkel de strategische koers of ook op de operationele koers die 

met het huisvestingsplan wordt ingezet. Op de strategische koers zijn er weinig bezwaren bij 

de werkgroep, maar er zijn wel een aantal mitsen zoals instemmingsrecht deelraden op 

operationele koers, dat het technisch dossier in lijn met visie van de HvA dient te zijn en tot 

slot dient er draagvlak voor huisvestingsplannen zijn. De werkgroep is daarbij van mening dat 

de financiële kosten in de pas moeten blijven lopen. Van der Putte informeert hoe zij 

geïnformeerd gaat worden over de antwoorden op de inhoudelijke vragen die zij gesteld heeft 

inzake het huisvestingsdossier. Tay geeft aan dat de vragen nog niet beantwoord zijn, maar 

dat deze wel op het netvlies van de werkgroep staan. Als de antwoorden bekend zijn, koppelt 

de werkgroep deze terug naar de CMR. Van der Horst informeert naar de facilitering van de 

werkgroep. El Khattabi geeft aan dat het qua tijdsbesteding en werkdruk best moeilijk is. El 

Khattabi overlegt met Buskoop hoe de facilitering van de werkgroep verbeterd kan worden. 

 

5.  Commissies en werkgroepen 

 

OSK heeft met Ilona Bonnema gesproken over een instemmingsverzoek betreffende projecten 

voor de doorstroming mbo-hbo. De commissie adviseert om hier op 19 december mee in te 

stemmen. De commissie meldt expertise te missen om tot een gewogen advies te komen over 

het adviesverzoek interne Audit. Thomas en Brouwer worden door OSK benaderd om naar 

het stuk op te kijken zodat op 19 december over het adviesverzoek gestemd kan worden. 

Bij P&O is de werkgroep taaktoewijzingsbeleid is bijeen geweest. De commissie is blij met 

hoe dit proces verloopt. Er is met de directeur hr. gesproken over het DI-reglement. De input 

wordt verwerkt en in februari wordt het reglement verspreidt binnen de organisatie. De 

commissie heeft signalen ontvangen dat het niet goed gaat met de uitvoering van de regels 

rond verlofuren en de registratie in DSPM. Er komt een correctie op de eerder verzonden mail 

aan de medewerkers. Tot slot heeft de commissie gesproken over de Q3 rapportage en 
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verzocht om aanvullend onderzoek bij het vaststellen van de relatie werkdruk en 

ziekteverzuim. 

F&R heeft met FP&C gesproken over de HvA-begroting 2018. Post verzoekt de CMR-leden 

om uiterlijk 21 december wijzigingsvoorstellen in te dienen rond de verschillende 

reglementen die op de medezeggenschap betrekking hebben. 

COM is niet bijeengeweest. Er loopt een vacature voor de werving van de 

communicatiemedewerker voor de medezeggenschap, waar van der Horst in de 

sollicitatiecommissie zit,  

Werkgroep vergaderstructuur en werkgroep diversiteit/inclusiviteit zijn niet bijeen geweest. 

 

Donga meldt dat er een bijeenkomst van de VMH is geweest. Er zijn plannen om twee 

conferenties in het voor- en najaar 2018 te organiseren over medezeggenschap. Er is 

gesproken over de rol van de VMH in relatie tot die van de VH. Zo dient er volgens de VMH 

te worden gekeken naar de verhoudingen tussen de VH en de VMH op financieel gebied en 

de connectie van beiden instanties met het ministerie.  

Hagen geeft aan dat zij door omstandigheden niet naar de bijeenkomst van het ISO kon. De 

COR had dezelfde problemen, waardoor de punten die zij wilde maken uiteindelijk via ASVA 

zijn ingebracht. 

 

6. 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. 

 

7. Begroting CMR 

 

Adhin licht de CMR-begroting toe. Het DB heeft de feedback uit de vergadering van 7 

november verwerkt. Zo kan de CMR vandaag stemmen over een begroting per kalender of 

studiejaar. Het budget voor persoonlijke promotie is geschrapt en het is mogelijk om van het 

persoonlijk trainingsbudget ook teambuildingsactiviteiten te organiseren. Hiermee heeft het 

DB uitvoering gegeven aan het amendement van van der Putte. Van der Horst geeft aan het 

nog steeds te betreuren dat er geen inventarisatie heeft plaatsgevonden onder de 

commissievoorzitters en wat zij denken nodig te hebben voor het commissiewerk. Ook is het 

hem niet duidelijk waar het vrije budget voor individuele leden op gebaseerd is. Adhin geeft 

aan dat het aan de individuele leden is om hier de verantwoordelijkheid voor te nemen. Het 

budget kan ook per groep gebruikt worden. Stulp zou graag een nadere duiding zien van het 

in de begroting genoemde begrip ‘Actieve HvA’ers’. Adhin voegt deze definitie toe in het 

begeleidend schrijven. Hagen vindt het onbegrijpelijk dat het budget voor community 

building in de begroting geschrapt is. Zeker ook gezien de speerpunten van de HvA en de 

CMR vorig jaar. Adhin meldt dat het budget voor community building bij andere posten is 

ondergebracht en hernoemd maar dat feitelijk niks veranderd is aan het budget voor 

community building. Het DB is bereid naar elk voorstel te kijken en roept de leden vooral op 

met budgetvoorstellen te komen om van de middelen gebruik te maken. 

 

8. Werving rector HvA 

 

Donga geeft aan het belangrijk te vinden dat dat de BAC nu echt zoekt naar een kandidaat 

met een diverse achtergrond. De kandidaat moet aantoonbaar ervaring hebben in het hoger 

beroeps onderwijs in de Randstad. Hij ziet liever een kandidaat met onderwijservaring dan 

met politieke ervaring. Spil zou graag zien dat op voorhand gekeken wordt uit welk netwerk 

de kandidaten komen en gezocht wordt naar creatievere manieren om bij andere kandidaten 

uit te komen. Hagen geeft aan dat op voorhand al besloten is dat hetzelfde bureau gebruikt 
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wordt als bij de werving van Hanneke Reuling. Hagen roept de leden op om met zoveel 

mogelijk namen te komen voor de longlist van kandidaten.  

 

9. Partijenstelsel  

 

Donga licht het voorstel dat door HvASamen is opgesteld toe. De verbinding tussen de HvA-

gemeenschap en de medezeggenschap moet worden versterkt en via een partijenstelsel zou dit 

kunnen gebeuren. Het stuk ziet toe dat tijdens verkiezingen de mogelijkheid wordt geboden 

voor kandidaten om zich te verenigen via een partijenstelsel of een lijstensysteem. Er dient 

nader te worden bekeken hoe de medezeggenschap wil omgaan met het oormerken van zetels. 

Stulp zou eerder inzetten op het verbeteren van het huidige systeem dan op het vernieuwen 

van het systeem. Hij vraagt zich of lijstverbindingen wel tot een representatieve raad zouden 

leiden. Van der Putte en Spil sluiten zich hierbij aan. Post spreekt de CMR-leden aan op hun 

eigen verantwoordelijkheid om hun taak als medezeggenschapsraadslid uit te voeren. 

Momenteel doet 20% van de CMR-leden 80% van de werkzaamheden en de overige 20% 

wordt gedaan door 80% van de leden. Hij ziet niet hoe dit voorstel bijdraagt aan de oplossing 

van het onderliggende probleem van leden die nauwelijks werk verrichten. Hagen zou graag 

zien dat er een nieuwe vorm van medezeggenschap wordt geïntroduceerd, nu het huidige 

systeem van eigen verantwoordelijkheid in elk geval niet werkt. Het voorstel van een 

partijenstelsel kan een goed begin zijn, er moet in elk geval iets veranderen. Hyati sluit zich 

bij Hagen aan.  

 

10. Stemmingen 

 

De leden hebben de volgende machtigingen afgegeven: 

 

Lid: Machtiging: 

H. Bouzgou Geen machtiging 

M. Abou Mandour A. El Johari 

A. El Khattabi Geen machtiging 

U. Serik G. Donga 

M. Thomas K. van der Putte 

 

10.1 Instemmingsverzoek formats OER 

 

Claeys gaat tegen de formats stemmen omdat er geen eenduidige definitie voor ‘eerste kans’ 

bij tentamens beschreven staan. Hij steunt daarmee de deelraad FMR die dit probleem in hun 

advies aan de CMR hebben aangekaart. Donga gaat tegen de formats stemmen omdat in het 

verleden uniform geregeld zou worden dat voor alle studenten aan de HvA dezelfde 

inschrijfprocedure voor tentamens zou worden gehanteerd. Dit is vervolgens door het CvB 

overruled door nu enkel adviesrecht aan de CMR te geven over de inschrijfprocedure voor 

tentamens. Uit democratisch oogpunt rest hem derhalve niks anders dan tegen te stemmen. 

Hagen gaat tegen de formats stemmen omdat er geen eenduidige definitie voor ‘eerste kans’ 

bij tentamens in de formats beschreven staan.  

 

5 voor, 14 tegen, 3 onthouding en 0 blanco. De CMR stemt niet in met de formats OER. Het 

DB stelt de reactiebrief op en verstuurd deze naar het CvB. 

 

10.2 Instemmingsverzoek collegegeldtarieven 
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Hagen vindt het nog steeds belachelijk dat de collegegeldtarieven vanuit Den Haag zo hard 

stijgen terwijl de opbrengsten niet terecht komen op de plekken waarvoor ze bedoeld waren. 

Hagen roept het CvB op om zich hier ook in Den Haag hard voor te maken. 

 

15 voor, 2 tegen, 3 onthouding en 2 blanco. De CMR stemt in met de collegegeldtarieven 

2018/2019. Het DB stelt de reactiebrief op en verstuurd deze naar het CvB 

 

10.3.1 CMR-begroting per kalender- of studiejaar 

 

5 per kalenderjaar, 14 per studiejaar, 2 onthouding en 1 blanco. De CMR blijft een begroting 

per studiejaar hanteren. 

 

10.3.2 CMR-begroting  

 

13 voor, 8 tegen, 1 onthouding en 0 blanco. De CMR stelt de CMR-begroting voor het 

studiejaar 2017/2018 vast. 

 

10.4 Externe contacten  

 

Donga wordt gekozen tot contactpersoon bij de VMH en mag daar het stemrecht van de CMR 

uitoefenen.  

 

Hagen en Schaap worden gekozen tot contactpersonen bij het ISO en mogen daar het 

stemrecht van de CMR uitoefenen. 

 

11. Rondvraag 

 

- Hagen vraagt of iemand iets gedaan heeft met het verzoek van deelraad FDMCI over de 

begrotingsadviezen. Hagen stuurt een agendaverzoek over dit punt naar de ambtelijk 

secretaris. 

- Van der Putte geeft aan al twee keer geconstateerd dat reacties van het CvB niet actief in de 

vergadering geadresseerd te worden en roept het DB op om hier meer actie op te ondernemen. 

Afgesproken wordt dat reacties van het CvB voortaan per mail naar de leden doorgestuurd 

worden. 

 

12. Sluiting  

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Actie en besluitenlijst 

 

Onderwerp Actie door Deadline 

 

  

1)  Volggroep klachtenregeling. Stulp Doorlopend 

2)  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 

3)  Elke vergadering ‘DB-verkiezing’ agenderen 

totdat er een nieuwe vicevoorzitter gekozen 

is. 

DB Doorlopend 
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4)  Opvragen informatie over de klankbordgroep 

ICT. 

DB 5 december 2017 

5)  Opstellen en versturen reactiebrief formats 

OER.  

DB 12 december 2017 

6)  Opstellen en versturen reactiebrief 

collegegeldtarieven. 

DB 12 december 2017 

7)  Brouwer en Thomas benaderen over advies 

verzoek interne audit functie HvA. 

Cie. OSK 12 december 2017 

8)  Bespreken hoe facilitering van werkgroep 

huisvesting verbeterd kan worden. 

Buskoop & El 

Khattabi 

19 december 2017 

9)  Invullen enquête betreffende heidag. CMR-leden 8 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. 

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

DB verkiezingen CMR 3-okt-17 CMR Doorlopend 

Advies verzoek interne Audit CvB 8-nov-17 CMR-CvB ter stemming 19 december. 

Partijenstelsel Donga 21-nov-17 CMR Besproken 5 december, 

vervolg n.n.b. 

Bespreken verzoek deelraad FDMCI 

betreffende begrotingsadviezen. 

Hagen 5 dec-17 CMR ter bespreking 19 

december. 

Instemmingsverzoek HvA-begroting CvB 5 dec-17 CMR-CvB ter bespreking 19 

december. 

Instemmingsverzoek subsidieaanvraag 

Studentlab 

CvB 5 dec-17 CMR ter stemming 19 december. 

Verwachte onderwerpen op korte 

termijn: 

Naam 

verzoeker 

Verwachte 

indiening: 

Type 

vergadering: 

Bijzonderheden: 
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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 7 

2.  H. Atahiri 5 sep  1 van de 7 

3.  E. Aydin 3 okt, 21 nov 

 

 2 van de 7 

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

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

6.  B. Buskoop    van de 7 

7.  P. Claeys    van de 7 

8.  G. Donga    van de 7 

9.  R. Hagen    van de 7 

10.  M. van der Horst 3 okt  1 van de 7 

11.  O. Hyati    van de 7 

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

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

14.   M. Abou Mandour 19 sep, 17 okt, 7 nov, 5 dec  4 van de 7 

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

16.  N. Őzcelik1    van de 3 

17.  C. Post 17 okt  1 van de 7 

18.  K. van der Putte    van de 7 

19.  S. Riani 5 sep, 17 okt  2 van de 7 

20.  P. Schaap    van de 7 

21.  S. Spil 7 nov  1 van de 7 

22.  S. Stulp 7 nov  1 van de 7 

23.  A. Tay    van de 7 

24.  M. Thomas 5 sep, 5 dec  2 van de 7 

25.  U. Serik2 5 dec,  1 van de 4 

 
 

 

 

 

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


