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Verslag overleg CMR/CvB 

19 december 2017 

14.30 – 16.00 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), E. 

Aydin (s), H. Bouzgou (s), B. Buskoop (s), R. Hagen (s), O. Hyati (s), A. El Johari (s), A. El 

Khattabi (s), M. Abou Mandour (s), P. Schaap (s), U. Serik (s)  

Afwezig: H. Atahiri (s), S. Riani (s) 

 

College van Bestuur: H. de Jong (voorzitter CvB HvA), H. Reuling (CvB HvA), M. Lürsen 

(secretaris HvA), M. Kloek (studentassessor), J. van der Stok (bestuurssecretaris HvA) 

 

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 

 

- De Jong feliciteert Buskoop met zijn uitverkiezing tot lijsttrekker van de SP bij de 

gemeenteraadsverkiezingen voor de gemeente Purmerend.  

- De Jong geeft aan dat het CvB met het DB afspraken heeft gemaakt over het plannen van een 

informeel gesprek tussen het CvB en de CMR om de samenwerking tussen het CvB en de 

medezeggenschap te bespreken. 

- Reuling meldt dat het CvB deze week met het college van B&W spreekt over de verkeerssituatie 

rond de Wibautstraat. 

- De Jong gaat graag met de CMR in gesprek over de invulling van het accreditatie-experiment, die 

de administratieve lasten betreffende de accreditatie van opleidingen voor de instelling naar beneden 

moet brengen. Afgesproken wordt dat de CMR een volgteam instelt om het gesprek te voeren dat 

voorafgaat aan de formele aanvraag om aan het accreditatie-experiment mee te doen. Steun van de 

medezeggenschap is voor het CvB essentieel voor deelname aan het experiment.  

- De Jong geeft aan dat het CvB met het ministerie in overleg is over de prestatieafspraken, die aan 

het eind van 2018 zijn beslag krijgen. Het CvB wil voorkomen dat de HvA in prestatieafspraken 

terecht komt die allerlei nieuwe eisen aan de organisatie gaan stellen. Afgesproken wordt dat de 

CMR een volgteam voor dit onderwerp instelt.  

 

3. Vaststelling notulen  

 

De notulen van 21 november 2017 worden vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van: 
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- Van der Putte informeert naar de instroomnotitie van de Inholland opleiding. De Jong geeft aan dat 

deze bijna gereed is en dat de commissie P&O over de instroom van nieuwe medewerkers is 

geïnformeerd.  

- Donga informeert naar het opgestelde tijdspad betreffende de herijking van het instellingsplan. De 

Jong geeft aan dat het tijdspad in concept klaar is, maar dat deze nog moet worden vastgesteld. 

- Donga informeert naar de financiering van de digital society school en wanneer deze zijn beslag 

krijgt. Reuling geeft aan dat de plannen zijn besproken met de decanen, maar dat deze nog niet 

helemaal gereed zijn voor wat betreft de financiering. In 2018 worden hier besluiten over genomen.  

 

4. Huisvesting HvA 

 

De Jong geeft aan dat het CvB afgelopen periode verschillende gesprekken met de werkgroep 

huisvesting van de CMR heeft gevoerd. De vragen van de werkgroep zijn in de gesprekken zo goed 

mogelijk beantwoord. De HvA-gemeenschap is via mijnhva en de medezeggenschapsnieuwsbrief 

geïnformeerd over de inhoud van de gesprekken. De Jong stelt dat de doelstellingen van het 

huisvestingsplan: de verlaging van de huisvestingskosten en de mogelijkheid te creëren voor extra 

investeringen in het onderwijs, HvA-breed gedeeld worden. De discussie spitst zich toe op het 

verdelingsvraagstuk en de pijn die dit voor sommige opleidingen oplevert. Het CvB heeft gezocht 

naar alternatieve scenario’s om tot een andere indeling van de campussen te komen maar ziet deze 

momenteel niet. Een ander deel van de discussie spitst zich toe op de behoefte aan zekerheid, de 

impact van het huisvestingsplan en wat dit betekent voor de huisvesting van de verschillende 

opleidingen. Hierover geeft het CvB aan dat het plan zich toespitst op hoofdlijnen. De gesprekken 

met de HvA-gemeenschap hebben opgeleverd dat het instemmingsverzoek is aangescherpt en de 

positie van de deelraden is versterkt. De inpassingsstudie van FBE in de FMB is vervroegd 

uitgevoerd, inpassingsstudies voor FG en FT/FDMCI zijn in voorbereiding. Tevens is de rol van de 

CMR in het vervolgtraject verhelderd. El Khattabi bedankt het CvB voor de input en inzet in de 

samenwerking rond de besprekingen van het huisvestingsplan. Hij informeert naar de wijziging in de 

financiering van de duurdere Fraijlemaborg en de gevolgen die dit in het budget voor andere 

faculteiten heeft. Reuling geeft aan dat andere scenario’s worden onderzocht en overwogen maar dat 

deze wel in samenhang met het volledige plan moeten worden gezien. Ook kunnen er pas definitieve 

conclusies over financiële complicaties worden getrokken als de andere inpassingsstudies zijn 

uitgevoerd en doorgerekend. Dit gebeurt in de tweede fase van het plan die na het voorliggende 

instemmingsverzoek wordt uitgevoerd. Als uit onderzoek blijkt dat de complicaties niet binnen de 

financiële bandbreedte vallen, dan heeft de CMR instemmingsrecht op de begroting waar deze 

financiën in worden opgenomen. De Jong zegt toe dat wanneer er wordt afgeweken van het 

raamwerk van het voorliggende instemmingsverzoek, het CvB met een nieuw instemmingsverzoek 

terugkomt naar de CMR. Donga blijft erbij dat opleidingen nu al hun onderwijs aanpassen aan het 

ruimtebeslag in plaats van dat de huisvesting op het onderwijs dat men wenst te geven wordt 

toegespitst. Ook is hij bezorgt dat FDMCI niet is meegenomen in de bouw van de specials op het 

Rhijnspoorplein en hier geen financiële middelen voor gereserveerd zijn. Reuling geeft aan dat 

opleidingen juist zelf binnen de vastgestelde ruimtes kunnen bepalen hoe zij de ruimtes willen 

indelen. Het CvB heeft gekozen om de overige inpassingsstudies pas uit te voeren als er 

overeenstemming was over de richting die het huisvestingsplan op zou gaan. Daarna volgen de 

inpassingsstudies, waarin ook prognoses over de groei van opleidingen worden meegenomen. 

Tevens worden de specials voor FDMCI op het Rhijnspoorplein meegenomen. De nadere invulling 

van het huisvestingsplan vindt plaats door middel van co-creatie met de faculteiten.  
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5. HvA-begroting 2018 

 

Reuling licht toe hoe de begroting tot stand is gekomen. In de begroting is € 2,4 miljoen 

gereserveerd voor werklastreductie en hoe deze besteed dienen te worden. In overleg met het CBO is 

bijna € 10 miljoen gealloceerd voor de studievoorschotmiddelen naar de faculteiten. Ook is er € 2,5 

miljoen gereserveerd voor strategische thema’s zoals de ‘digital society school’ en een ‘leven lang 

leren’. Het is een sluitende begroting welke met de commissie F&R is besproken. Het is het CvB 

opgevallen dat veel deelraden meer inzicht wensen in de besteding van de middelen en hoe deze 

worden gekoppeld aan de strategische agenda van de faculteit. Er wordt gekeken naar nieuwe 

formats voor de faculteitsbegroting, zodat meer inzicht aan de deelraden kan worden verschaft. Post 

geeft namens commissie F&R aan dat er verschillende gesprekken met FP&C hebben 

plaatsgevonden zowel in het proces rond de kaderbrief als bij de totstandkoming van de begroting. 

De commissie is tevreden met het begrotingsproces op CMR-niveau en is blij dat een aantal 

kanttekeningen bij de begroting van 2017 zijn verbeterd, zoals de aandacht voor werkdruk en het 

opstellen van verschillende infographics voor een betere informatievoorziening richting de CMR. 

Van der Putte dankt de commissie F&R en het CvB voor de voorbesprekingen. Zij maakt zich 

zorgen over de planning van het begrotingsproces en zou graag zien dat de behandeling van de HvA-

begroting in CMR volgend jaar eerder kan plaatsvinden, om de druk op de laatste vergadering te 

verlichten. De Jong geeft aan dat eventueel voor de zomer de kaderbrief explicieter in bespreking 

kan worden gebracht in de CMR. Donga geeft aan dat bij FDMCI de norm van 1 op 25 als 

maximumnorm wordt gehanteerd om beleidsmiddelen in te richten. Ook constateert hij dat tussen de 

faculteiten grote verschillen zijn op het gebied van professionalisering waardoor het qua gemiddelde 

goed uitkomt. Hij roept het CvB op om de best practices van de faculteiten beter te delen. De Jong 

geeft aan dat hij bij verschillende faculteiten signalen de beleidsnorm van 1 op 25 heeft gehoord. In 

de beleidsteksten is de norm nader toegelicht en hoe deze dient te worden geïnterpreteerd. Ook wil 

hij de verschillen tussen de faculteiten bijvoorbeeld op het gebied van professionalisering explicieter 

maken door middel van jaarverslagen per faculteit. Tay roept het CvB op om haast de maken met de 

associate degree opleidingen. De Jong geeft aan dat de eerste aanvraag voor de associate degree 

opleiding ondernemerschap inmiddels is verzonden. De komende periode dienen meer aanvragen te 

volgen. Thomas informeert naar de visie van het CvB op de Berenschotnormen, waar de HvA op een 

aantal terreinen zoals bij ICTS boven de landelijke normen zit. Reuling geeft aan dat het CvB staat 

voor de landelijke normen. Bij de verruiming van het budget voor ICTS in de HvA-begroting is er 

sprake van een eenmalige investering in een aantal extra voorzieningen zoals beveiliging.  

 

6. Inrichting audit HvA 

 

De Jong licht de notitie voor de inrichting van de auditfunctie toe. Thomas roept het CvB op om 

opleidingen meer inzicht te verschaffen bij de mid-term reviews in welke zaken zij niet hoeven te 

doen. De Jong geeft aan dat juist deze oproep ten grondslag aan het opgestelde document ligt. 

 

7. W.v.t.t.k. / Rondvraag 

  

 Brouwer is ontevreden dat tijdens de sneeuwval van vorige week maandag de HvA-

 gebouwen op de Amstelcampus om 13:30 uur dichtgingen op het Wibauthuis na en dat 

 studenten als het ware een niet functionerend OV werden in gestuurd. De Jong geeft aan 

 dat het CvB het proces gaat evalueren. 

 Spil informeert naar de consequenties voor de halvering van het collegegeld voor 

 lerarenopleidingen, de gevolgen die dit heeft op de financiering en of de regeling ook op de 

 ALO van toepassing is. De Jong geeft aan dat dat de regeling in principe voor alle 
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 lerarenopleidingen is maar er kan nog van worden afgeweken vanwege  budgettaire 

 beperkingen. Ook is niet bekend of de ICT-systemen deze veranderingen op een korte 

 termijn  aankunnen. Een verlies aan middelen op het gebied van collegegeld wordt 

 gecompenseerd vanuit het ministerie. 

 Afgesproken wordt dat twee leden van de CMR meekijken met de reactiebrief van het CvB 

 op het instemmingsverzoek OER. De CMR laat nog weten aan het CvB welke leden zij 

 afvaardigt. 

 Van der Putte heeft vernomen dat het CvB voornemens is om een projectleider aan te stellen 

 om de voortgang rond de klachtenregeling te bespoedigen. De Jong zegt toe dat het CvB een 

 projectleider gaat aanstellen.  

 Van der Putte is verbaasd over samenstelling van de kwaliteitscommissie HvA 

 toelatingsonderzoek. Zij mist de onafhankelijkheid binnen de commissie. De Jong geeft aan 

 dat bij de samenstelling van de commissie is gekeken naar de inhoudelijke kennis van de 

 leden en daarom tot deze samenstelling is gekomen. 

 Tay informeert naar de reactie van het CvB op het verzoek van de CMR om te herzien dat 

 medewerkers zich via DSPM dienen ziek te melden. Het CvB komt terug op dit verzoek. 

 

8. 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. 

170620-02 De Jong informeert de CMR over de voortgang rond de overname van   

  lerarenopleidingen van Inholland. 

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. 

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

  het collegegeld. 

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

  naar de CMR. 

171219-01 Het CvB stelt een projectleider aan betreffende de klachtenregeling 

171219-02 Het CvB reageert op het verzoek van de CMR van 2 oktober 2017 betreffende het 

  herzien  van de digitale procedure ziek- en herstelmelding via DSPM. 

 

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. 


