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Verslag CMR 

16 januari 2018 

12.30 uur 

 
Aanwezig: M. Adhin (p), W. Brouwer (p), P. Claeys (p), G. Donga (p), M. van der Horst (p), 

C. Post (p), K. van der Putte (p), S. Spil (p), A. Tay (p), M. Thomas (p), B. Buskoop (s), R. 

Hagen (s), O. Hyati (s), M. Abou Mandour (s), S. Riani (s), P. Schaap (s), U. Serik (s),  

Afwezig: F. Nieland (p), S. Stulp (p), H. Atahiri (s), E. Aydin (s), H. Bouzgou (s), A. El 

Johari (s), A. El Khattabi (s), 

 

Voorzitter: K. van der Putte/C. Post 

Notulist: P. Brugmans  

 

1. Opening/vaststelling agenda 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom bij de CMR-vergadering.  

 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Voorbespreken informele strategiesessie CvB 

 

2.1 HvA-Begroting 2018 

Spil constateert dat het CvB in haar reactie niet inhoudelijk ingaat op de punten die in de 

reactiebrief op het instemmingsverzoek staan beschreven. Hij zou graag in de strategiesessie 

willen spreken over zowel de gevolgde procedure bij de begroting als over de inhoudelijke 

bezwaren van de raad. Hagen sluit zich aan bij Spil en is van mening dat de inhoudelijke 

punten duidelijk in de brief beschreven staan. Donga geeft aan dat er sprake is van een 

vertrouwensbreuk op decentraal niveau, waarbij de relatie tussen de deelraden en decanen 

vaak niet optimaal is. Het college dient met een concreet voorstel komen waarin de 

betrokkenheid van de deelraden beter wordt geborgd ten aanzien van het begrotingsproces. 

Buskoop zou graag zien dat het CvB toezegt dat de deelraden instemmingsrecht op de 

deelbegroting krijgen en daarbij eenzelfde proces volgen zoals de CMR al jaren volgt. 

 

Post heeft het gevoel dat de raad onvoldoende kennis heeft genomen van het begrotingsadvies 

van de commissie F&R, nu alle bezwaren van de raad daarin al genoemd stonden met daarbij 

als advies om deze als voorwaarden te gebruiken voor instemming. Naderhand zijn er nog 

andere bezwaren binnengekomen, die niet in het begrotingsproces met het CvB besproken 

zijn. Adhin is ook teleurgesteld dat de mogelijkheid tot instemmen onder voorwaarden niet 

eens in de vergadering van 19 december besproken is, terwijl dit in het verleden wel een 

mogelijkheid was om de verdeeldheid binnen de raad zo goed mogelijk te adresseren. Donga 

geeft aan dat hij zijn bezwaren over onder andere de digital society school en de besteding 

van de studievoorschotmiddelen zowel binnen de commissie F&R, als in de deelraad FDMCI, 

als in de vergadering met het CvB heeft kenbaar gemaakt en dat hij daarbij heeft aangegeven 

dat hij tegen de begroting zou stemmen. Hagen voegt daaraan toe dat de bezwaren over de 

studievoorschotmiddelen ook in het CMO en dan met name over hoe deze 

studievoorschotmiddelen decentraal zijn toegelicht. 

 

2.2 Huisvesting 

Buskoop zou graag zien dat het CvB de voorstellen aanpast zodat faculteiten minder ruimte 

hoeven in te leveren. Ook mist hij de oorspronkelijke scenario’s voor de huidige plannen. 

Tevens lijkt het erop dat de huisvestingsvisie voor de onderwijsvisie prevaleert. Ook dienen 
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de deelraden instemmingsrecht te krijgen op de vervolgstappen die in het huisvestingsplan op 

faculteit niveau moeten worden genomen. Claeys constateert namens de werkgroep 

huisvesting dat duidelijk gemaakt moet worden dat er geen sprake is van een 

vertrouwensprobleem op centraal niveau, maar dat net als bij de begroting de grootste zorgen 

op decentraal liggen. Ook doet het CvB in haar reactie geen recht aan de argumenten die de 

werkgroep heeft geformuleerd. De werkgroep wil inzicht in de oorspronkelijke scenario’s 

omdat juist op basis van de nieuwe informatie uit het inpassingsonderzoek is de werkgroep 

extra aan het twijfelen gebracht. Wellicht kunnen de oorspronkelijke scenario’s meer inzicht 

geven in waarom voor het huidige scenario gekozen is. Tay voegt daaraan toe dat de 

werkgroep graag extra tijd had gekregen om meer zaken rond het huisvestingsplan uit te 

werken en verder te bespreken.  

 

3. Nabespreken informele strategiesessie CvB  

 

3.1 HvA-begroting 2018 

Thomas vraagt de raad eens te bespreken welke waarde de adviezen van de deelraden hebben, 

omdat hij heeft geconstateerd dat het besluit van de CMR over het strategisch 

huisvestingsplan strookt met de adviezen van de deelraden, maar het besluit van de CMR over 

de begroting niet in lijn is met de adviezen van de deelraden. Hoe wil de raad dit 

communiceren naar de deelraden? Van der Putte geeft aan dat het CvB in de strategiesessie 

heeft aangegeven dat men bereid is om spreken over hoe het begrotingsproces op decentraal 

niveau voor de toekomst anders kan worden ingericht. Het CvB heeft verzocht om te 

onderzoeken of het mogelijk is om op zeer korte termijn met de begroting in te stemmen. Van 

der Putte zou graag van de raadsleden horen onder welke voorwaarden zij kunnen instemmen 

met de begroting, zodat deze eventueel in een brief kunnen worden geformuleerd. Van der 

Horst zou graag als voorwaarde in de brief willen opnemen dat de deelraden eerder en beter 

worden betrokken in het begrotingsproces en dat de vervolgstappen geconcretiseerd te 

worden, zodat de CMR kan controleren of deze daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Voor het 

gehele begrotingsproces dient een tijdspad te worden opgesteld die aanvangt bij het begin van 

het begrotingsproces voor 2019. Het begrotingsproces van de CMR en de deelraden dienen 

analoog aan elkaar te verlopen. Donga wil als voorwaarde in de brief opnemen dat de CMR 

verwacht dat daar waar de besprekingen in de deelraden met betrekking tot de besteding van 

de studievoorschotmiddelen niet goed of niet gevoerd zijn, deze gesprekken opnieuw 

plaatsvinden. Daarbij dienen de toetsingscriteria van pagina 8 van de begroting expliciet naar 

de deelraden te worden toegestuurd, zodat men de door de decaan voorgestelde besteding 

daaraan kan toetsen. Ook dient expliciet te worden vermeld dat de deelraden 

instemmingsrecht op de besteding van de studievoorschotmiddelen hebben. Hagen geeft aan 

dat voor de formulering voor de controle van de CMR op dit punt eventueel gebruik kan 

worden gemaakt van de formulering die in de gemeenschappelijke agenda staat. De CMR 

gaat graag met het CvB in gesprek over het mogelijk decentraliseren van het 

instemmingsrecht op de verschillende deelbegrotingen in de faculteiten en bij de staven en 

diensten. 

 

3.2 Huisvesting 

De CMR zou graag de verschillende scenario’s rond het huisvestingsdossier willen 

ontvangen, al dan niet door middel van een inzage in de komende drie weken. Tevens wacht 

de CMR op een voorstel van het CvB waarin de besluitvorming van het huisvestingsplan 

wordt opgeknipt. De CMR zou graag zien dat dit voorstel wordt voorzien van een 

tijdsplanning. De ambtelijk secretaris stelt een conceptbrief op waarin de wensen van de CMR 

kenbaar worden gemaakt en stuurt deze ter aanvulling naar Brouwer, Donga en Claeys. 

 

 



 
 

Centrale Medezeggenschapsraad 
 
 

CMR-overleg 180116   Pagina 3 van 6 

 

 

 

4. Stemmingen 

 

Naar aanleiding van de informele strategiesessie stemt de CMR over de HvA-begroting De 

leden hebben de volgende machtigingen afgegeven: 

 

Lid: Machtiging: 

H. Atahiri G. Donga 

E. Aydin Geen machtiging door afwezigheid El Johari 

H. Bouzgou G. Donga 

A. El Johari B. Buskoop 

A. El Khattabi A. Tay 

F. Nieland (Geen machtiging) 

S. Stulp K. van der Putte 

 

22 stemmen voor, 0 tegen, 0 onthouding, 0 blanco. De CMR stemt in met de HvA-begroting. 

De ambtelijk secretaris stelt in samenwerking met het DB, Adhin en Post een reactiebrief op 

waarin de bij punt 3.1 van het verslag genoemde voorwaarden worden opgenomen. 

 

5. Mededelingen DB/CMR 

 

 4.1 Mededelingen DB 

 Er zijn geen mededelingen vanuit het DB. 

4.2 Mededelingen CMR  

 Hagen nodigt de CMR-leden uit om op 6 februari 2018 bij OSK aan te sluiten. Obe 

van der Klei komt om met de commissie over de SIS kant van de OER spreken.  

 Schaap geeft namens de werkgroep vergaderstructuur aan dat er aan advies wordt 

opgesteld, naar aanleiding van de input die uit de onder de CMR-leden uitgezette 

enquête naar voren is gekomen. De werkgroep gaat hiervoor een agendaverzoek 

indienen. In het advies zijn de best-practices van andere hogescholen niet 

meegenomen, omdat dit buiten te scoop van het onderzoek viel. 

 

6. Vaststelling notulen 
 

De notulen en actielijst van 9 januari 2018 worden vastgesteld. 

 

5.1 Notulen 9 januari 2018  

- Van der Putte geeft aan dat dat Chris Schut heeft voorgesteld om in februari een themasessie 

met de commissie P&O te organiseren om de digitalisering P-processen verder te bespreken. 

De raad wordt geïnformeerd wanneer deze themasessie exact plaatsvindt. 

5.2 Actielijst 9 januari 2018  

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de actielijst. 

 

7.  Verkiezing dagelijks bestuur 

 

Post beschrijft de procedure die wordt gevolgd om een DB te kiezen. Een vijftal leden heeft 

per brief aangegeven dat zij bereid zijn een DB te vormen, waarbij één lid formeel geen DB-

lid wordt omdat het reglement voorschrijft dat er maximaal vier DB-leden kunnen zijn. Er 

wordt een stemcommissie ingesteld bestaande uit Tay en Hyati 
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Nadat de kandidaten hun toelichting op hun kandidaatstelling hebben gegeven gaat de raad 

per DB-functie over tot stemming. 

 

DB:  

Voorzitter, Mark van der Horst  

Vicevoorzitter, Renske Hagen 

Secretaris, Pieter Claeys 

Penningmeester, Gerlof Donga 

 

Het DB besluit om Abou Mandour als algemeen lid aan het DB toe te voegen. Afhankelijk 

van het onderwerp gaat het DB ook gebruik maken van de expertise van andere leden. 

 

8. Rondvraag 

 

- Claeys meldt dat hij afgelopen vrijdag is benaderd door een medewerker die heeft 

aangegeven dat de werkdruk niet langer houdbaar is. Hij is geschrokken over het signaal dat 

hij ontvangen heeft. 

- De CMR bedankt Adhin, Buskoop en Post voor hun inzet in het DB in de eerste vier 

maanden van het jaar.  

 

9. 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 + Schaap 28 februari 2018 

3)  Bespreken hoe facilitering van werkgroep 

huisvesting verbeterd kan worden. 

DB & El Khattabi 28 februari 2018 

4)  Het DB zoekt naar een moment om het 

partijenstelsel te bespreken, al dan niet in een 

extra vergadering. 

DB 31 maart 2018 

5)  De commissie P&O kijkt in samenwerking 

met het DB naar de vergaderplanning van de 

commissie. 

Van der Putte + DB 28 februari 2018 

6)  Onderzoeken op welke wijze problemen rond 

de vorming van een nieuw DB volgend 

studiejaar voorkomen kunnen worden. 

CMR-leden 3 juli 2018 

7)  Opstellen brief inzake huisvestingsplan. Ambtelijk secretaris, 

Brouwer, Claeys & 

Donga 

19 januari 2018 
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8)  Opstellen reactiebrief inzake HvA-begroting 

2018. 

Ambtelijk secretaris, 

DB, Adhin en Post 

19 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 voorjaar 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 in maart 

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

Eindrapport platform inclusie Werkgroep 

inclusie 

9-jan-18 CMR-CvB Ter bespreking 6 februari 

Advies pilot instellingsaccreditatie CvB 16-jan-18 CMR Ter bespreking en 

stemming 6 februari 2018 

Huisvestingsplannen CMR-CvB 16-jan-18 CMR-CvB Inplannen voor 20 februari 

2018 

Communicatie rond extreme 

weersomstandigheden 

DB 19-jan-18 CMR-CvB Ter bespreking 6 februari 

Bespreken uitkomsten conceptvisie HvA Eldrid 

Bringmann 

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

Verwachte onderwerpen op korte 

termijn: 

Naam verzoeker Verwachte 

indiening: 

Type 

vergadering: 

Bijzonderheden: 

Advies vergaderstructuur Werkgroep 

vergaderstructuur 

Februari CMR  
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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 10 

2.  H. Atahiri 5 sep, 19 dec, 9 jan, 16 jan  4 van de 10 

3.  E. Aydin 3 okt, 21 nov, 9 jan, 16 jan 

 

 4 van de 10 

4.  H. Bouzgou 7 nov, 21 nov, 9 jan, 16 jan  4 van de 10 

5.  W. Brouwer 5 sep, 7 nov, 9 jan  3 van de 10 

6.  B. Buskoop 9 jan  1 van de 10 

7.  P. Claeys    van de 10 

8.  G. Donga    van de 10 

9.  R. Hagen    van de 10 

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

11.  O. Hyati    van de 10 

12.  A. El Johari 7 nov, 16 jan  2 van de 10 

13.  A. El Khattabi 5 sep, 7 nov, 21 nov, 9 jan, 16 jan,   5 van de 10 

14.   M. Abou Mandour 19 sep, 17 okt, 7 nov, 5 dec  4 van de 10 

15.  F. Nieland 7 nov, 9 jan, 16 jan  3 van de 10 

16.  N. Őzcelik1    van de 3 

17.  C. Post 17 okt  1 van de 10 

18.  K. van der Putte    van de 10 

19.  S. Riani 5 sep, 17 okt, 19 dec  3 van de 10 

20.  P. Schaap    van de 10 

21.  S. Spil 7 nov  1 van de 10 

22.  S. Stulp 7 nov, 16 jan  1 van de 10 

23.  A. Tay    van de 10 

24.  M. Thomas 5 sep, 5 dec, 9 jan  3 van de 10 

25.  U. Serik2 5 dec,  1 van de 7 

 
 

 

 

 

 

 

 

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


