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Verslag CMR 

6 februari 2018 

15.30 uur 

 
Aanwezig: M. Adhin (p), W. Brouwer (p), P. Claeys (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), B. 

Buskoop (s), R. Hagen (s), M. Abou Mandour (s), S. Riani (s)  

Afwezig: G. Donga (p), H. Atahiri (s), E. Aydin (s), H. Bouzgou (s), O. Hyati (s), A. El 

Johari (s), A. El Khattabi (s), P. Schaap (s), U. Serik (s) 

 

Gasten: A. Vierhout (medewerker O&O) 

 

Voorzitter: R. Hagen 

Notulist: P. Brugmans  

 

1. Opening/vaststelling agenda 

 

De voorzitter opent de vergadering en geeft aan dat het DB intern heeft besloten Hage de 

CMR-vergaderingen technisch gaat voorzitten en daarbij ondersteund wordt door van der 

Horst. Hagen verzoekt de leden om elkaars meningen te respecteren en zich aan de 

vergaderdiscipline te houden. Eventuele feedback is buiten de vergadering om altijd welkom. 

 

Post heeft verzocht om het agendapunt pilot instellingsaccreditatie en stemmingen eerder te 

behandelen. Er zijn geen bezwaren tegen dit voorstel, waarna de agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Mededelingen DB/CMR 

 

 2.1 Mededelingen DB 

 Van der Horst geeft aan dat op 28 februari het draagvlakgesprek tussen de CMR en 

de beoogde rector van de HvA zal plaatsvinden. Om 16:00 uur is de voorbespreking, 

waarna om 16:30 uur het daadwerkelijke draagvlakgesprek begint. Post, Hagen, 

Thomas, Tay, Claeys en van der Horst sluiten bij het draagvlakgesprek aan. 

 Claeys meldt dat een afvaardiging van het DB op 5 februari 2018 een gesprek met 

Veronica Bruijns en Jos van Hijfte hebben gehad over het format OER. Er wordt een 

centrale definitie opgesteld over de ‘eerste kans tentamen’. Claeys vraagt na of 

eventuele eerste kansen van studieonderdelen die in een voorgaand studiejaar niet 

behaald zijn ook onder deze definitie vallen. De inschrijfprocedure voor herkansingen 

wil het CvB op facultair niveau vastleggen in plaats van zoals nu bij de opleidingen. 

De CMR zou graag zien dat de deelraad hier instemmingsrecht op krijgt. De CMR 

wacht de formele reactie van het CvB af alvorens verder te discussiëren. 

 Hagen geeft aan dat het DB een heidag in het volkshotel heeft gehad om 

werkafspraken te maken en de portefeuilles te verdelen.  

2.2 Mededelingen CMR  

 Spil geeft aan dat hij zijn functie als raadslid gaat neerleggen omdat hij het raadswerk 

niet kan combineren met zijn nieuwe rol als teamleider propedeuse op de ALO. 

Vandaag is zijn laatste vergadering. De ambtelijk secretaris neemt contact op met het 

CSB om te informeren welke persoon op de reservelijst dient te worden benaderd 

voor de opengevallen plaats van Spil.  

 Thomas meldt dat hij met van der Horst bij een dialoogsessie is geweest over 

studententevredenheid, waarbij één student aanwezig was. Vooral de vorm en de tijd 
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die voor het kritische dialoog werd ingeruimd sprak hem aan. Wellicht een ‘best 

practice’ voor de CMR. 

 Van der Putte geeft aan dat de commissie P&O op 10 april een themalunch 

organiseert over het digitaliseren van de P-processen. Alle CMR-leden zijn welkom 

om aan te sluiten. 

 

3. Vaststelling notulen 
 

De notulen en actielijst van 16 januari 2018 worden vastgesteld. 

 

3.1 Notulen 16 januari 2018  

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen. 

3.2 Actielijst 16 januari 2018  

5) Van der Putte geeft aan dat samen met het DB is afgesproken dat de commissie P&O vanaf 

13:30 uur gaat vergaderen, om zodoende meer ruimte voor discussie binnen de commissie te 

in te ruimen.  

 

4. Instemmingsverzoek pilot instellingsaccreditatie 

 

Vierhout geeft aan dat de overheid al een tijd bezig is om een pilot instellingsaccreditatie voor 

te bereiden. Inmiddels is de wet aangenomen. Indien de HvA wordt toegelaten tot het 

experiment, verkrijgt de instelling van rechtswege instellingsaccreditatie. Gedurende 

deelname aan het experiment dient de HvA zorg te dragen voor instandhouding van de ITK. 

In de pilot kunnen de opleidingen vervolgens de standaarden 2 en 3 van het NVAO-kader op 

eigen manier laten beoordelen door een panel bestaande uit tenminste drie externe 

onafhankelijke leden (incl. een student). De HvA wil graag aan deze pilot mee doen omdat dit 

een voordeel voor de HvA en de opleidingen oplevert. Vanuit de opleiding kan met de pilot 

meer inkleuring aan de peerreview worden gegeven. De CMR heeft al ingestemd met 

deelname aan de pilot en nu wordt aan de raad gevraagd om in te stemmen met de deelname 

van alle HvA-opleidingen die voor de pilot in aanmerking komen. Buskoop geeft aan positief 

tegenover de plannen te staan. Wel is hij benieuwd in hoeverre opleidingen de vrijheid 

hebben om niet mee te doen aan de pilot en welke rol de deelraden en OC’s hebben in het 

accreditatieproces. Vierhout geeft aan alle HvA-opleidingen mee doen die daarvoor in 

aanmerking komen, tenzij een opleiding kan aantonen hinder van deelname te ondervinden. 

OC’s zijn aangehaakt bij de accreditatie van opleidingen en denken mee in hoe de accreditatie 

eruit ziet. Studenten schrijven een hoofdstuk in het zelfevaluatierapport van de opleiding. 

Deelraden spelen in het accreditatieproces geen rol. Abou Mandour informeert of opleidingen 

tussentijds kunnen stoppen met de pilot. Vierhout geeft aan dat het mogelijk zou moeten zijn, 

maar dat zij niet verwacht dat opleidingen tussentijds stoppen. Adhin vraagt zich af hoe de 

visitatiecommissie in praktijk gaat werken. Vierhout geeft aan dat per opleiding maatwerk 

wordt verricht en dat er voor de visitatiecommissie vele uitvoeringsmogelijkheden zijn. 

Opleidingen hebben vormvrijheid en zijn eigenaar van het proces. 

 

5. Stemmingen 

 

De CMR-leden hebben de volgende machtigingen afgegeven: 

 

Naam: Machtiging: 

H. Atahiri B. Buskoop 

E. Aydin Geen machtiging 

H. Bouzgou Geen machtiging 

G. Donga M. Abou Mandour 
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O. Hyati Geen machtiging 

A. El Johari M. Abou Mandour 

A. El Khattabi Geen machtiging 

C. Post W. Brouwer 

P. Schaap Geen machtiging 

U. Serik Geen machtiging 

 

5.1 Instemmingsverzoek deelname opleidingen aan de pilot instellingsaccreditatie 

 

17 voor, 0 tegen, 0 blanco, 1 onthouding. De CMR stemt in met deelname van alle HvA-

opleidingen die daarvoor wettelijk in aanmerking komen aan de pilot instellingsaccreditatie. 

De ambtelijk secretaris stelt een conceptbrief op en legt deze voor aan het DB. In de brief 

wordt opgenomen dat de CMR graag op de hoogte wordt gehouden over de voortgang rond 

de deelname aan de pilot. 

 

6.  Commissies en werkgroepen 

 

OSK heeft de afspraak met Obe van der Klei afgezegd omdat er te weinig leden aanwezig 

zouden zijn. Er wordt een nieuwe afspraak ingepland. 

Bij P&O is gesproken met de Arboarts en het hoofd van de arbodienst. Tevens is met Steven 

Koster en Cees Endhoven gesproken over de HR agenda en hoe deze wordt gemonitord. Er 

heeft tevens een evaluatie plaatsgevonden met Endhoven over de samenwerking tussen de 

afdeling HR en de commissie. Hieruit zijn enkele werkafspraken naar voren gekomen. 

F&R heeft een nieuwe versie van het MZ-reglement en kiesreglement ontvangen en gaat deze 

op 13 februari van 16:30 t/m 18:30 uur bespreken. Ook is er een afspraak ingepland met 

Jolanda van Blanken en Anneke Vierhout over hoe beleid kan worden meegenomen in de 

begrotingsbesprekingen met de deelraden. Van der Horst roept de leden op om te kijken naar 

het kiesreglement en MZ-reglement om eventuele input te mailen naar Post. Stulp geeft aan 

de oproep te begrijpen, maar vindt dat de wezenlijke discussie rond de reglementen ook in de 

CMR gevoerd dient te worden. Ook dient voldoende tijd voor de discussie te worden 

ingeruimd en zou tijdsdruk geen argument moeten zijn om de discussie niet goed te voeren. 

Thomas verwacht een fundamentele discussie over beiden reglementen, terwijl Tay wijst op 

de positie van de deelraden die ook graag zouden mee praten over beiden reglementen. Hagen 

begrijpt de gevoelens van de verschillende leden en geeft aan dat de inhoudelijke discussie 

binnen de CMR plaatsvindt. Wel roept zij de leden op om er rekening mee te houden dat de 

vergadering van 20 februari verlengt wordt om meer tijd aan de interne discussie te besteden. 

Het is niet de bedoeling om op 20 februari over de reglementen te stemmen. 

 

De CMR heeft een reactiebrief ontvangen betreffende het strategisch huisvestingsplan. In 

deze brief informeert het CvB of de huidige werkwijze in het huisvestingsdossier, waarbij de 

Werkgroep huisvesting het eerste aanspreekpunt van de CMR is gehandhaafd blijft. Het CvB 

zou graag met de hele raad het huisvestingsplan bespreken. Buskoop vindt dat de huidige 

werkwijze gehandhaafd dient te blijven, waarbij de werkgroep huisvesting als eerste 

aanspreekpunt fungeert. Ook Claeys pleit voor het handhaven van de huidige werkwijze, nu 

in de werkgroep veel expertise en dossierkennis aanwezig is. Van der Putte wil graag dat de 

werkgroep gehandhaafd blijft, maar vindt dat er wel meer transparantie dient te komen over 

hoe de werkgroep functioneert en wat wanneer besproken wordt zodat CMR-leden kunnen 

aanschuiven of input kunnen leveren. De werkwijze van de CMR inzake het huisvestingsplan 

blijft ongewijzigd, waarbij de werkgroep huisvesting het eerste aanspreekpunt van het CvB 

blijft. Het DB bespreekt dit op 13 februari in het DB/CvB overleg. 
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7. Eindrapport platform inclusie 

 

Abou Mandour geeft namens El Johari aan een aantal vragen te hebben over het rapport. Zo 

wil El Johari weten welke consequenties het CvB verbindt aan het eindrapport. Wat gaat het 

CvB met het eindrapport doen en binnen welk tijdspad gaat het CvB actie ondernemen. Tot 

slot is El Johari benieuwd naar de mening van het CvB over het eindrapport. Spil wilt weten 

wat de status van het rapport binnen de HvA is en wat de volgende stappen van het CvB zijn 

inzake het dossier diversiteit. Post herkent veel in het rapport vanuit zijn tijd als lid van de 

examencommissie. Studenten voelen zich vaak niet gehoord. Er is te weinig 

klantvriendelijkheid naar elkaar als medewerkers intern en extern richting de studenten. Dit is 

een cultuurkwestie binnen de HvA en er dient meer organisatorische sensitiviteit richting 

elkaar te komen. Ook Claeys is benieuwd wat het CvB met het rapport heeft gedaan. Ook is 

hij benieuwd of er momenteel nieuwe rapporten worden opgesteld rond diversiteit en 

inclusiviteit. Afgesproken wordt dat de ambtelijk secretaris de vragen van de bespreking op 

schrift stelt en naar het CvB stuurt, met als doel om de antwoorden op 20 februari met het 

CvB te bespreken. 

 

8. Communicatie extreme weersomstandigheden 

 

Claeys constateert dat de HvA geen beleid heeft over hoe om te gaan met onvoorziene 

extreme omstandigheden zoals in december 2017 en januari 2018. Er wordt wel 

gecommuniceerd tussen het CvB en de decanen, maar vervolgens mag elke decaan 

afzonderlijk bepalen welke maatregelen voor wat betreft het schrappen van colleges of 

tentamens er op de faculteit genomen worden. De decanen communiceren langs elkaar heen, 

waarbij de ene decaan colleges en tentamens schrapt in verband met veiligheid, terwijl de 

andere decaan onder dezelfde omstandigheden de onderwijsactiviteiten door laat gaan. Het is 

niet duidelijk wie nu de leiding heeft. Claeys zou graag zien dat er een centraal protocol wordt 

opgesteld voor extreme omstandigheden en hoe er gehandeld dient worden, al dan niet met 

een beschikbaar budget om eventuele maatregelen uit te voeren. Spil sluit zich hierbij aan. 

Brouwer merkt op dat de HvA ook dit keer weer 30.000 studenten in een niet functionerend 

OV in te sturen, terwijl men ondertussen wel om 14:30 uur verschillende panden heeft 

gesloten. Claeys zou graag zien dat het CvB in gesprek gaat met studenten om te informeren 

wat zij verwachten van de HvA bij dit soort omstandigheden.  

 

9. Rondvraag 

 

- Adhin is verrast dat het CvB bij het huisvestingsplan aangeeft dat er geen alternatieve 

scenario’s zijn geweest waaruit het CvB een keuze heeft gemaakt, terwijl in het overleg van 

16 janauri is toegezegd dat de CMR inzage zou krijgen op de alternatieve scenario’s. Hij 

informeert wat het DB hiermee gaat doen. Van der Horst geeft aan dat het DB op 13 februari 

met het CvB spreekt over de werkwijze rond het huisvestingsplan. 

- Spil informeert naar de veelvuldige afwezigheid van verschillende studentleden en of hier 

vanuit het DB actie op wordt ondernomen. Van der Horst geeft aan dat het DB de afwezige 

leden persoonlijk gaat benaderen en polsen of zij ergens hulp bij nodig hebben om de 

vergadering toch bij te wonen. 

 

10. Sluiting  

 

De voorzitter sluit de vergadering. 
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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)  Onderzoeken op welke wijze problemen rond 

de vorming van een nieuw DB volgend 

studiejaar voorkomen kunnen worden. 

CMR-leden 3 juli 2018 

6)  Informeren of eventuele eerste kansen van 

studieonderdelen die in een voorgaand 

studiejaar niet gehaald zijn ook onder de voor 

te stellen definitie van ‘eerste kans’ vallen. 

Claeys 20 februari 2018 

7)  Informeren bij CSB wie de eerst volgende 

kandidaat op de reservelijst is. 

Ambtelijk secretaris 20 februari 2018 

8)  Opstellen reactiebrief instemmingsverzoek 

pilot instellingsaccreditatie. 

Ambtelijk secretaris 13 februari 2018 

9)  Werkwijze CMR inzake huisvestingsplan 

bespreken met CvB. 

DB 13 februari 2018 

10)  Opstellen vragen inzake het eindrapport 

platform inclusie en deze naar CvB sturen. 

Ambtelijk secretaris 9 februari 2018 

11)  Veelvuldige afwezige leden benaderen en 

informeren wat zij nodig hebben om de 

vergaderingen toch weer bij te wonen. 

DB 20 februari 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. 

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

vervolg in maart 

Notitie positionering OC’s CvB -Thomas 12-dec-17 CMR-CvB 20 maart 2018 
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Eindrapport platform inclusie Werkgroep 

inclusie 

9-jan-18 CMR-CvB Ter bespreking 20 februari 

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

2018 

Communicatie rond 

weersomstandigheden 

DB 19-jan-18 CMR-CvB Ter bespreking 20 februari 

Bespreken uitkomsten conceptvisie HvA Eldrid 

Bringmann 

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

MZ- en kiesreglement CvB, F&R 06-feb-18 CMR Ter bespreking 20 februari 

Verwachte onderwerpen op korte 

termijn: 

Naam verzoeker Verwachte 

indiening: 

Type 

vergadering: 

Bijzonderheden: 

Advies vergaderstructuur Werkgroep 

vergaderstructuur 

Februari CMR  

Medezeggenschapsreglement CvB, F&R Maart CMR-CvB  

 

Afwezigheidsoverzicht leden Centrale Medezeggenschapsraad, studiejaar 2017-2018 

 Naam Met bericht Zonder bericht Totaal afwezig 

     

1.  M. Adhin 3 okt, 9 jan  2 van de 11 

2.  H. Atahiri 5 sep, 19 dec, 9 jan, 16 jan, 6 feb  5 van de 11 

3.  E. Aydin 3 okt, 21 nov, 9 jan, 16 jan, 6 feb 

 

 5 van de 11 

4.  H. Bouzgou 7 nov, 21 nov, 9 jan, 16 jan, 6 feb  5 van de 11 

5.  W. Brouwer 5 sep, 7 nov, 9 jan  3 van de 11 

6.  B. Buskoop 9 jan  1 van de 11 

7.  P. Claeys    van de 11 

8.  G. Donga 6 feb  1 van de 11 

9.  R. Hagen    van de 11 

10.  M. van der Horst 3 okt  1 van de 11 

11.  O. Hyati 6 feb  1 van de 11 

12.  A. El Johari 7 nov, 16 jan, 6 feb  3 van de 11 

13.  A. El Khattabi 5 sep, 7 nov, 21 nov, 9 jan, 16 jan, 6 

feb 

 6 van de 11 

14.   M. Abou Mandour 19 sep, 17 okt, 7 nov, 5 dec  4 van de 11 

15.  F. Nieland 7 nov, 9 jan, 16 jan  3 van de 11 

16.  N. Őzcelik1    van de 3 

17.  C. Post 17 okt  1 van de 11 

18.  K. van der Putte    van de 11 

19.  S. Riani 5 sep, 17 okt, 19 dec  3 van de 11 

20.  P. Schaap 6 feb  1 van de 11 

21.  S. Spil 7 nov  1 van de 11 

22.  S. Stulp 7 nov, 16 jan  1 van de 11 

23.  A. Tay    van de 11 

24.  M. Thomas 5 sep, 5 dec, 9 jan  3 van de 11 

25.  U. Serik2 5 dec, 6 feb  2 van de 8 

 
 

 

 

 

 

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


