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Verslag overleg CMR/CvB 

20 februari 2018 

14.30 – 16.00 uur 

 

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

Oudijk (p), C. Post (p), S. Stulp (p), M. Thomas (p), E. Aydin (s), H. Bouzgou (s), B. Buskoop (s), 

R. Hagen (s), A. El Johari (s), M. Abou Mandour (s), S. Riani (s), P. Schaap (s), U. Serik (s)  

Afwezig: M. Adhin (p), K. van der Putte (p), A. Tay (p), H. Atahiri (s), O. Hyati (s), A. El Khattabi 

(s), 

 

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

(secretaris HvA), J. van der Stok (bestuurssecretaris HvA) 

 

Gasten: P. Hofmann (communicatiemedewerker CMR) 

 

Voorzitter:  R. Hagen 

Notulist: P. Brugmans 

 

1. Opening / Vaststellen agenda 

 

Hagen opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Patrick Oudijk stelt zich voor als nieuw 

CMR-lid. Pieter Hofmann stelt zich voor als communicatiemedewerker voor de CMR. 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Mededelingen 

 

- Donga meldt dat de CMR vanuit de achterban een brief heeft ontvangen met het verzoek tot meer 

transparantie in de begrotingen van de opleidingen. De CMR wil deze oproep graag meenemen in al 

aangekondigde besprekingen over de betrokkenheid van deelraden en opleidingscommissies bij de 

begrotingen. Van der Horst vult aan dat de CMR vanuit het CMO positieve signalen heeft ontvangen 

over de besprekingen rond de verdeling van de studievoorschotmiddelen. 

- De Jong meldt dat tussen nu en het zomerreces de kaders voor de kwaliteitsafspraken worden 

vastgesteld door de VH en het ministerie.  

- De Jong geeft aan dat er een schouw heeft plaatsgevonden met de HvA en de gemeente om de 

veiligheid aan de Wibautstraat te bespreken. 

- De Jong verwacht volgende week een nieuwe directeur voor de HvA-academie te benoemen. Ook 

wordt het werkplan van de HvA-academie herijkt. Hierover volgen gesprekken met de commissie 

P&O van de CMR. 

 

3. Vaststelling notulen  

 

De notulen van 19 december 2017 worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

4. Communicatie extreme omstandigheden HvA 

 

De CMR heeft verschillende vragen opgesteld betreffende de communicatie en het beleid rond 

extreme omstandigheden, zoals de storm van 18 januari 2018. De Jong geeft aan dat de HvA een 
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protocol heeft waarin afspraken staan rond de besluitvorming en communicatie bij extreme 

(weers)omstandigheden zoals deze zich in januari hebben voorgedaan. Wanneer vanuit het KNMI 

code oranje is afgegeven verloopt deze decentraal, bij code rood vindt de besluitvorming en 

communicatie centraal plaats. De decanen zijn tijdig geïnformeerd over de aangekondigde 

weersomstandigheden en de afkondiging van code oranje. In de loop van de ochtend van 18 januari 

verslechterde de weersomstandigheden. In Amsterdam is uiteindelijk geen code rood afgekondigd, 

waardoor de besluitvorming en communicatie zoals het protocol voorschrijft decentraal is blijven 

verlopen. Het CvB constateert dat vanuit de opleidingen verschillend is gecommuniceerd en dat 

hierdoor bij studenten mogelijk verwarring is ontstaan. Het CvB gaat in gesprek met de studenten 

om te onderzoeken hoe zij de communicatie vanuit de HvA hebben ervaren. Naar aanleiding van de 

uitkomsten van de gesprekken met de studenten en een algehele evaluatie bekijkt het CvB of het 

protocol dient te worden aangepast. Het CvB heeft ook geconstateerd dat de HvA op 18 januari 2018 

gelijkwaardig heeft gecommuniceerd ten op zichtte van andere hogescholen. Bij de HvA lijkt meer 

ruis op social media te zijn ontstaan onder de studenten. Daarom doet het CvB nader onderzoek naar 

de verschillen in communicatie tussen faculteiten. De CMR wordt nader geïnformeerd over de 

uitkomsten van de evaluatie. Claeys roept op tot urgentie met de evaluatie.  

 

5. Kies- en medezeggenschapsreglement 

 

De CMR heeft twee conceptreglementen ontvangen vanuit juridische zaken, te weten het kies- en 

medezeggenschapsreglement. Gezien de vele reacties die op beide reglementen zijn binnengekomen 

vanuit de leden heeft de commissie F&R geadviseerd om de tijd te nemen zodat de principiële 

discussies over de reglementen binnen en buiten de raad goed gevoerd kunnen worden. Voor de 

korte termijn zijn twee wijzigingsvoorstellen ingediend, te weten het verlengen van de 

zittingstermijn voor studentleden van één naar twee jaar en een artikel over de mogelijkheid om 

leden van de opleidingscommissies niet door middel van verkiezingen te laten benoemen. Over deze 

voorstellen dient op 6 maart te worden gestemd, zodat deze wijzigingen voor de 

kandidaatstellingsperiode van de medezeggenschapsverkiezingen (d.d. 12 maart tot en met 23 maart) 

van kracht zijn. De Jong geeft aan dat bij de recente begrotingsbesprekingen met de CMR is 

afgesproken om te kijken naar de positionering van de OC’s en deelraden in het begrotingsproces. 

Het CvB is bereid dit op zeer korte termijn te doen, zodat de besluitvorming op 6 maart kan 

plaatsvinden. Het is voor het CvB geen optie om de twee voorgestelde wijzigingsvoorstellen ter 

stemming aan te bieden als de besprekingen over de positionering van de OC’s en deelraden in het 

begrotingsproces nog niet hebben plaatsgevonden. Daarbij vindt het CvB dat er principieel 

gesproken dient te over hoe de CMR en het CvB verder willen met de medezeggenschap op de HvA 

en wat er moet gebeuren om participatie en medezeggenschap binnen de hogeschool goed vorm te 

geven. Afgesproken wordt dat in de week van 26 februari Buskoop, Donga, van der Horst, Post, 

Stulp en Thomas samen met het CvB bijeen komen om de tekstuele aanpassingen rond de 

positionering van deelraden en OC’s in het begrotingsproces door te spreken, zodat deze samen met 

de twee andere wijzigingsvoorstellen op 6 maart ter stemming kunnen worden geagendeerd. 

Brouwer en Tay worden geïnformeerd over het moment van de bijeenkomst zodat zij eventueel 

kunnen aansluiten. Post constateert dat er met de huidige tijdsplanning geen mogelijkheid meer is 

voor afstemming met de decentrale medezeggenschap. Op 6 maart vindt een strategiesessie tussen 

de CMR en het CvB plaats waarop de principiële discussie over de inrichting van de 

medezeggenschap aan de HvA wordt gevoerd. 
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6. Huisvesting HvA 

 

De CMR heeft een adviesverzoek ontvangen over een programma-aanpak van de 

huisvestingsagenda. Ook heeft de CMR ter informatie stukken ontvangen over plan- en 

besluitvorming van de Rhijnspoorlocatie. Reuling licht het adviesverzoek toe en geeft aan dat zij het 

plan van aanpak los wil bespreken van de notitie over de plan- en besluitvorming van de 

Rhijnspoorlocatie. In het adviesverzoek zijn de formele beslismomenten geconcretiseerd. Het CvB 

voert het inhoudelijke en het procesmatige gesprek over de voorgelegde programma-aanpak en 

memo plan- en besluitvorming Rhijnspoorlocatie met de werkgroep huisvesting van de CMR. De 

memo Rhijnspoorlocatie is ter informatie. Het CvB bereidt een besluit voor over de bestemming van 

de Rhijnspoorlocatie, welke ter instemming aan de CMR wordt voorgelegd. De werkgroep 

huisvesting ziet twee belangrijke vragen rond de huisvesting. Waarom blijven vasthouden aan vier 

campussen? Welke investeringsplannen gaan er worden uitgevoerd? Daarbij is de werkgroep 

bezorgd over de prioritering van FG in het huisvestingsplan. Men wil er voor waken dat FG als 

sluitstuk van het huisvestingsprogramma wordt gezien en mogelijk benadeeld kan worden in de 

financiële keuzes, wanneer de plannen rond FBE en FT duurder uitvallen. De vragen monden uit in 

vier sub-thema’s: nieuwbouw voor FG in combinatie met samenwerking AMC, gebruik 

Fraijlemaborg, gebouw op de Rhijnspoorlocatie en de verhuizing van de diensten en staven. Tot slot 

is de werkgroep huisvesting benieuwd hoe het financiële plaatje en de onderzoeken rond de specials 

van FT zich qua prioritering verhouden tot de besluitvorming rond de eventuele huisvestingsplannen 

van FG. Reuling ziet dat de huidige Amstelcampus het succes van de campusvisie aantoont. Wel 

dienen daarbij de economie-, gezondheid- en de sportcampus verder ontwikkeld te worden tot 

volwaardige campussen, met name op het gebied van levendigheid. Het CvB constateert dat er 

positieve ontwikkelingen zijn te melden qua bedrijvigheid rond de economiecampus. Bij de 

gezondheidscampus is er nog steeds sprake van een belangrijke samenwerking tussen het AMC en 

de faculteit. De importantie van deze samenwerking is in recente overleggen nogmaals door beide 

instellingen bevestigd. De fusie van het AMC met het VUmc brengt hier geen verandering in. Het 

CvB wil het onderzoek betreffende de investeringsbehoefte rond de gezondheidscampus op de 

faculteit laten plaatsvinden. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek wordt een beslissing 

genomen over nieuwbouw. Er is geen sprake van een lagere prioritering voor de 

gezondheidscampus, maar van het ontbreken van onderzoeksgegevens. Donga geeft aan dat de CMR 

vanuit FG andere signalen ontvangt betreffende de samenwerking met het AMC en wil hier graag 

nader over in discussie met het CvB in het overleg met de werkgroep huisvesting CMR. Thomas 

constateert dat in de documentatie wordt gesproken over de betrokkenheid van de medezeggenschap 

en de medewerkers op de faculteiten, terwijl de medewerkers en de medezeggenschap van de 

centrale staven en diensten niet expliciet genoemd worden. Hij ziet hierin een patroon bij het 

aanbieden van verschillende beleidsstukken en heeft dit al meerdere keren aangekaart. Hij 

informeert naar de rol van de medewerkers en medezeggenschap van de centrale staven en diensten, 

nu hij als medewerker kennis heeft gehoord van verhuisplannen in de zomer. Reuling geeft aan dat 

er geen concreet verschil zit in de betrokkenheid van de medewerkers en medezeggenschap op de 

faculteiten dan die bij de staven en diensten. Wel zit er tijdsdruk op de verhuizing van de 

bestuursstaf vanaf het Spui, waardoor deze voorloopt op het huisvestingsprogramma. De Jong zegt 

toe nogmaals naar de teksten te kijken voor wat betreft de formulering en het benoemen van de 

staven en diensten. 

 

7.  Onderwijs- en Examenregeling 

 

Het CvB heeft gereageerd op de brief van de CMR waarin wordt aangegeven dat er niet wordt 

ingestemd met het format Onderwijs- en examenregeling 2018/2019. Het CvB heeft conform de 



4 

 

wens van de CMR een definitie voor ‘eerste kans’ geformuleerd. Het CvB is tevens bereid om de 

aanmeldprocedure voor tentamens facultair te beleggen. De Jong is niet bereid om de deelraden hier 

instemmingsrecht op te geven. Buskoop is ontevreden met het feit dat het CvB geen 

instemmingsrecht aan de deelraden op de aanmeldprocedure wenst te geven. Hij begrijpt dat de 

verantwoordelijkheid voor de aanmeldprocedure bij de examencommissies ligt, maar ziet niet 

waarom dit gevolgen voor het toekennen van instemmingsrecht zou moeten hebben. Andere 

onderwerpen waarbij er ook sprake is van gedelegeerde verantwoordelijkheden worden ter 

instemming aan de medezeggenschap aangeboden. De Jong geeft aan niet te willen tornen aan het 

instemmingsrecht en de status van de opleidingscommissies. Het CvB vindt dat er is geluisterd naar 

de wensen van de CMR voor wat betreft de definitie van eerste kans en het faciliteren van de 

discussies tussen examencommissies, OC’s en deelraden worden geborgd door middel van 

adviesrecht.  

 

8. Rondvraag 

  

 El Johari informeert naar de antwoorden op de ingediende vragen rond het eindrapport van 

 het platform inclusie. De Jong geeft aan dat de CMR inmiddels de antwoorden op de vragen 

 heeft ontvangen.  

 Claeys heeft vernomen dat bij Gentse hogeschoolinstellingen een project is gelanceerd 

 betreffende de begeleiding van studenten met mentale problemen door middel van een 

 buddysysteem. Hij roept het CvB op om de uitkomsten van dit project in de gaten te houden. 

 De Jong geeft aan dat de nieuwe directeur studentenzaken de ontwikkelingen in Gent volgt. 

 

9. Sluiting 

 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. 

 

Actie- en besluitlijst CMR-CvB 

 

Actielijst 

161025-06 De rector stuurt – voorjaar 2018 – een inventarisatie over de doorstroming van HvA-

studenten naar verschillende WO-instellingen. 

171017-03 De Jong zegt toe in 2018 de evaluatie van het SKC en de herinschrijfactiviteiten naar 

de CMR te sturen. 

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

  het collegegeld. 

180220-01 De Jong informeert de CMR binnen een maand over de voortgang rond de overname 

  van lerarenopleidingen van Inholland. 

180220-02 De Jong informeert de CMR over de uitkomsten van de evaluatie naar aanleiding 

  van de communicatie rond de weersomstandigheden van 18 januari 2018. 

180220-03 In de week van 26 februari Buskoop, Donga, van der Horst, Post, Stulp en Thomas 

  samen met het CvB bijeen komen om de tekstuele aanpassingen rond de  

  positionering van deelraden en OC’s in het begrotingsproces door te spreken. Zodat 

  deze samen met de twee andere wijzigingsvoorstellen op 6 maart ter stemming  

  kunnen worden geagendeerd. 

180220-04 Op 6 maart vindt een strategiesessie tussen de CMR en het CvB plaats waarop de 

  principiële discussie over de inrichting van de medezeggenschap aan de HvA  

  wordt gevoerd. 
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180220-05 Het CvB kijkt nogmaals naar de formuleringen van de programma-aanpak van de 

  huisvestingsagenda voor wat betreft de formulering en het benoemen van  

  de staven en diensten. 

 

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. 


