
 
 

Centrale Medezeggenschapsraad 
 
 

CMR-overleg 180109   Pagina 1 van 5 

 

 

Verslag CMR 

9 januari 2018 

15.30 uur 

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

(p), S. Spil (p), S. Stulp (p), A. Tay (p), R. Hagen (s), O. Hyati (s), A. El Johari (s), M. Abou 

Mandour (s), S. Riani (s), P. Schaap (s), U. Serik (s) 

Afwezig: M. Adhin (p), W. Brouwer (p), F. Nieland (p), M. Thomas (p), H. Atahiri (s), E. 

Aydin (s), H. Bouzgou (s), B. Buskoop (s), A. El Khattabi (s), 

 

Voorzitter: C. Post 

Notulist: P. Brugmans  

 

1. Opening/vaststelling agenda 

 

De voorzitter opent de vergadering en wenst de aanwezigen het beste voor het jaar 2018.  

 

Van der Putte zou graag willen spreken over de samenstelling van de volggroepen 

instellingsaccreditatie en prestatieafspraken. Het onderwerp wordt bij het agendapunt 

commissies en werkgroepen besproken. 

 

2. Mededelingen DB/CMR 

 

 2.1 Mededelingen DB 

 Post geeft aan dat het DB 10 januari een overleg met het CvB heeft om de situatie 

rond de begroting en het strategisch huisvestingsplan te bespreken. 

2.2 Mededelingen CMR  

Er zijn geen mededelingen vanuit de raad. 

 

3. Vaststelling notulen 
 

De notulen en actielijst van 19 december worden vastgesteld. 

 

3.1 Notulen 19 december 2017  

- Hagen informeert naar de stand van zaken rond het partijenstelsel, nu deze op het 

agendaoverzicht niet nader is ingevuld. Donga geeft aan dat hij bezig is met een nieuw stuk 

over het partijenstelsel, welke hij graag in maart met de CMR wil bespreken. De CMR 

concludeert dat de verkiezingen van 2018 op reguliere wijze dienen plaats te vinden, waarbij 

binnen de raad nog discussie dient plaats te vinden over de zittingstermijn van de raadsleden 

bij de verkiezingen van 2018. Het DB zoekt naar een moment om dit te bespreken, al dan niet 

in een extra vergadering. Tevens informeert men het CSB dat de verkiezingen van 2018 op 

reguliere wijze dienen te worden georganiseerd. 

3.2 Actielijst 19 december 2017  

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de actielijst. 

 

4.  Commissies en werkgroepen 

 

OSK heeft vandaag een voorzitter gekozen, te weten Renske Hagen. De commissie gaat het 

dossier doorstroming mbo-hbo weer oppakken.  

Bij P&O is gesproken met Chris Schut en Jan Moorman over het digitaliseren van de P-

processen en de gebrekkige communicatie die op dit dossier heeft plaatsgevonden. De 
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commissie mist een proactieve houding richting de organisatie op dit dossier. Op 30 januari 

heeft de commissie een extra overleg, zodat meer vooruitgang op verschillende dossiers kan 

worden geboekt. De commissie wil graag in samenwerking met het DB kijken hoe meer tijd 

kan worden ingeruimd voor P&O, omdat de commissie heeft gemerkt dat zij qua 

tijdsplanning soms de vergaderplanning van de CMR in de weg zit.  

F&R heeft van de jurist een aantal aangepaste versies van de verschillende reglementen die 

betrekking hebben op de medezeggenschap ontvangen. De commissie gaat deze reglementen 

nu eerst intern bespreken, waarna de deelraden worden geconsulteerd. 

COM heeft met de redactie van HvanA gesproken over het nieuwsmedium voor de HvA. 

Maandag gaat de nieuwe website online en men heeft plannen voor een verbeterde 

samenwerking met de CMR. Ook gaat men kijken naar hoe de HvA-gemeenschap beter kan 

worden bereikt. Gisteren zijn de laatste gesprekken in de wervingsprocedure van de 

communicatiemedewerker afgerond. De communicatiemedewerker wordt ook het 

aanspreekpunt voor de CMR bij verzoeken vanuit de media.  

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

El Johari informeert naar het eindrapport van het platform inclusie die door het CvB is 

ingesteld. Nu de behandeling van dit rapport niet is geagendeerd. Brugmans geeft aan dat de 

raad het rapport heeft ontvangen en hem niet bekend was dat de raad met het CvB had 

afgesproken om dit onderwerp automatisch te agenderen. Het onderwerp wordt toegevoegd 

aan het agendaoverzicht. 

Werkgroep huisvesting heeft een reactiebrief opgesteld betreffende het strategisch 

huisvestingsplan. Deze wordt na de vergadering naar het CvB verzonden.  

 

Van der Putte informeert naar welke leden zich opgeven voor de volgteams prestatie 

afspraken en pilot instellingsaccreditatie. Voor het volgteam prestatieafspraken hebben zich 

Brouwer, Donga, Hagen, van der Putte, Post, Serik en Spil gemeld. In het volgteam 

instellingsaccreditatie nemen Brouwer, Post en Stulp plaats met Claeys als back-up. De 

volgteams bepalen intern op welke wijze zij willen functioneren. De ambtelijk secretaris 

informeert het CvB over de samenstelling van de volggroepen. 

 

5. Verkiezing dagelijks bestuur 

 

Post beschrijft de procedure die wordt gevolgd om een voorzitter en vicevoorzitter te kiezen.  

De raad constateert dat zich momenteel geen kandidaten verkiesbaar stellen. Hagen zou graag 

zien dat meer tijd wordt genomen om deze week een nieuw DB te formeren, welke zich op 

een volgende vergadering kan presenteren en dat ook op dat moment de verkiezingen kunnen 

plaatsvinden. Schaap, El Johari, Serik, Riani en Abou Mandour sluiten zich aan bij Hagen. 

Donga geeft aan geen problemen te hebben met het voorstel van Hagen, maar er dient ook 

gekeken te worden naar een overbruggingsperiode om de huidige week door te komen. Bij het 

DB/CvB overleg van 10 januari dienen er wel raadsleden te verschijnen. Hij is bereid dit 

eventueel op interim basis te doen. Van der Horst geeft aan dat er irritaties bij hem zijn in hoe 

het huidige DB de raad faciliteert. Hij is bereid om in een DB plaats te nemen, maar alleen als 

het een team is waarmee hij kan samenwerken. Hij zou graag meegaan in het voorstel van 

Hagen, om komende week een nieuw DB te formeren. Spil is blij dat de huidige DB-leden 

hun verantwoordelijkheid hebben genomen. Wel sluit hij zich bij van der Horst aan dat als hij 

in een DB wilt plaatsnemen hij dit alleen in een team kan doen waarmee hij kan 

samenwerken. Ook ziet hij in verband met studieverplichtingen geen mogelijkheid om de 

energie en tijd in een DB-functie te steken. Claeys ziet dat het huidige DB zeker zijn sterke 

kanten heeft, maar ook niet volledig op elkaar is ingespeeld. Een volledig nieuw DB zou zijn 

voorkeur hebben. Van der Putte sluit zich aan bij Claeys. Voor zichzelf ziet zij enkele 

problemen om zich voor een DB-functie verkiesbaar te stellen, waaronder werkdruk, maar 

ook werklocatie wat ten kostte gaat van haar flexibiliteit als DB-lid. Zij kan niet garanderen 
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aan haar eigen verwachtingen en maatstaven te voldoen, wanneer zij zich verkiesbaar zou 

stellen. Tay vindt het belangrijk dat richting het CvB duidelijkheid komt in de samenstelling 

van het DB, zodat het DB op belangrijke dossiers ook verder kan. Zij is eventueel bereid om 

hiervoor plaats te nemen in een DB. 

 

Afgesproken wordt dat raadsleden komende week onderling in conclaaf gaan om te 

onderzoeken of er een volledig nieuw DB kan worden geformeerd. Uiterlijk zondag 14 

januari 2018 dienen de verschillende personen die gezamenlijk een DB willen vormen een 

sollicitatiebrief bij de ambtelijk secretaris aan te leveren, zodat deze brieven tijdig onder de 

leden kunnen worden verspreidt. Individuele leden kunnen zich ook tijdens de CMR-

vergadering van 16 januari waar een nieuw DB wordt gekozen melden. Post informeert bij 

Adhin of hij bereid is afstand te doen van zijn rol als penningmeester. Zelf zal hij de vorming 

van een voltallig nieuw DB van vier personen niet blokkeren. Voor de komende week 

assisteert van der Horst Post in het DB. Van der Horst is ook aanwezig bij het DB/CvB 

overleg van 10 januari 2018. 

 

6. Verwachtingen DB in nieuwe samenstelling 

 

Dit agendapunt wordt omwille van de tijd niet behandeld en is deels in punt 5 van het overleg 

naar voren gekomen. 

 

7. Evaluatie CMR 

 

Dit agendapunt wordt omwille van de tijd niet behandeld. 

 

8. Stemmingen 

 

8.1 Stemrecht VMH 

 

Riani mag namens de CMR het stemrecht bij de VMH voor de studenten uitoefenen  

 

9. Rondvraag 

 

- Claeys zou graag zien dat de CMR later in het jaar gaat kijken hoe problemen rond de DB-

verkiezingen volgend studiejaar kunnen worden voorkomen. Dit onderwerp wordt toegevoegd 

aan de actielijst. 

 

10. 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 
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3)  Elke vergadering ‘DB-verkiezing’ agenderen 

totdat er een nieuwe vicevoorzitter gekozen 

is. 

DB Doorlopend 

4)  Bespreken hoe facilitering van werkgroep 

huisvesting verbeterd kan worden. 

Buskoop & El 

Khattabi 

19 december 2017 

5)  Het DB zoekt naar een moment om het 

partijenstelsel te bespreken, al dan niet in een 

extra vergadering. 

DB 31 maart 2018 

6)  Het DB informeert het CSB dat de MZ-

verkiezingen van 2018 nog op reguliere wijze 

dienen plaats te vinden. 

DB 16 januari 2018 

7)  De commissie P&O kijkt in samenwerking 

met het DB naar de vergaderplanning van de 

commissie. 

Van der Putte + DB 30 januari 2018 

8)  Het CvB informeren over de samenstelling 

van de volgteams prestatie afspraken en 

instellingsaccreditatie. 

Ambtelijk secretaris 10 januari 2018 

9)  De CMR-leden gaan komende week 

onderling in conclaaf over de vorming van 

een DB en sturen uiterlijk zondag 14 januari 

een motivatiebrief naar de ambtelijk 

secretaris. 

CMR-leden 14 januari 2018 

10)  Onderzoeken op welke wijze problemen rond 

de vorming van een nieuw DB volgend 

studiejaar voorkomen kunnen worden. 

CMR-leden 3 juli 2018 

11)  Bij Adhin informeren of hij bereid is zijn 

DB-functie ter beschikking te stellen mocht 

een nieuw DB zich aandienen. 

Post 12 januari 2018 

 

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 

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

DB verkiezingen CMR 3-okt-17 CMR Doorlopend 

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

vervolg n.n.b. 

Notitie positionering OC’s CvB 12-dec-17 CMR-CvB n.n.b. 

Eindrapport platform inclusie Werkgroep 

inclusie 

9-jan-18 CMR-CvB n.n.b. 

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, 9 jan  2 van de 9 

2.  H. Atahiri 5 sep, 19 dec, 9 jan  3 van de 9 

3.  E. Aydin 3 okt, 21 nov, 9 jan 

 

 3 van de 9 

4.  H. Bouzgou 7 nov, 21 nov, 9 jan  3 van de 9 

5.  W. Brouwer 5 sep, 7 nov, 9 jan  3 van de 9 

6.  B. Buskoop 9 jan  1 van de 9 

7.  P. Claeys    van de 9 

8.  G. Donga    van de 9 

9.  R. Hagen    van de 9 

10.  M. van der Horst 3 okt  1 van de 9 

11.  O. Hyati    van de 9 

12.  A. El Johari 7 nov  1 van de 9 

13.  A. El Khattabi 5 sep, 7 nov, 21 nov, 9 jan  4 van de 9 

14.   M. Abou Mandour 19 sep, 17 okt, 7 nov, 5 dec  4 van de 9 

15.  F. Nieland 7 nov, 9 jan  2 van de 9 

16.  N. Őzcelik1    van de 3 

17.  C. Post 17 okt  1 van de 9 

18.  K. van der Putte    van de 9 

19.  S. Riani 5 sep, 17 okt, 19 dec  3 van de 9 

20.  P. Schaap    van de 9 

21.  S. Spil 7 nov  1 van de 9 

22.  S. Stulp 7 nov  1 van de 9 

23.  A. Tay    van de 9 

24.  M. Thomas 5 sep, 5 dec, 9 jan  3 van de 9 

25.  U. Serik2 5 dec,  1 van de 6 

 
 

 

 

 

 

 

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


