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Verslag CMR 

20 februari 2018 

13.30 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), 

 

Gasten: P. Hofmann (communicatiemedewerker) 

 

Voorzitter: R. Hagen 

Notulist: P. Brugmans  

 

1. Opening/vaststelling agenda 

 

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

Patrick Oudijk stelt zich voor als nieuw CMR-lid. Hij neemt de opengevallen plaats van 

Sandy Spil in. Pieter Hofmann stelt zich voor als communicatiemedewerker voor de CMR. 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Voorbespreken overlegvergadering CvB 

 

2.1 Communicatie en beleid rond extreme omstandigheden  

De CMR heeft in de vergadering van 6 februari verschillende vragen geformuleerd 

betreffende de communicatie en het beleid rond extreme omstandigheden, zoals de storm van 

18 januari 2018. Het CvB heeft de vragen ontvangen en zal deze tijdens de 

overlegvergadering beantwoorden. Hagen gaat in aanvulling op geformuleerde vragen bij het 

CvB informeren of zij een update kunnen geven over welke maatregelen er sinds de storm 

van 18 januari zijn genomen om de communicatie en het beleid rond extreme omstandigheden 

verbeteren. 

 

2.2 Wijzigingsvoorstellen kies- en medezeggenschapsreglement 

De CMR heeft twee concept reglementen ontvangen vanuit JZ, te weten het kies- en 

medezeggenschapsreglement. Gezien de vele reacties die op beiden reglementen zijn 

binnengekomen heeft de commissie F&R geadviseerd om de tijd te nemen om de principiële 

discussies over de reglementen binnen de raad te voeren. Na 6 maart wordt er een plan van 

aanpak gemaakt om systematisch per thema de discussie met de medezeggenschap binnen de 

HvA te voeren. Voor de korte termijn zijn twee wijzigingsvoorstellen ingediend, te weten het 

verlengen van de zittingstermijn voor studentleden en een artikel over de mogelijkheid om 

leden van de opleidingscommissies niet doormiddel van verkiezingen te laten benoemen. 

Over deze voorstellen dient op 6 maart te worden gestemd, zodat deze wijzigingen van kracht 

zijn voordat de kandidaatstellingsperiode voor de medezeggenschapsverkiezingen 2018 

begint. Buskoop gaat tijdens het overleg met het CvB het woord voeren over de wens om de 

zittingstermijn voor studentleden te verlengen naar twee jaar. 
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2.3 Huisvesting HvA 

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

huisvestingsagenda. Ook zijn ter informatie stukken ontvangen over plan- en besluitvorming 

rond de Rhijnspoorlocatie. Hagen geeft aan dat de werkgroep huisvesting vanochtend bijeen 

is gekomen. De werkgroep ziet wel de wil om medezeggenschap mee te nemen in het proces 

rond de huisvesting, maar constateert ook dat het gedrag hier nog niet mee overeenkomt. De 

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

vier campussen? Welke investeringsplannen gaan er worden uitgevoerd? Deze vragen 

monden uit in vier sub-thema’s: prioritering nieuwbouw voor FG in combinatie met 

samenwerking AMC, gebruik Fraijlemaborg, gebouw op de Rhijnspoorlocatie en de 

verhuizing van de diensten en staven. Het doel voor het overleg met het CvB is om de 

procedure rond het behandelen van het huisvestingsdossier te bespreken en niet om de 

inhoudelijk discussie te voeren. Claeys en Donga voeren namens de werkgroep huisvesting 

het woord. Het is Thomas opgevallen dat wederom de staven en diensten en de bijbehorende 

niet in de stukken genoemd worden. Dit is een terugkerend probleem, waar het CvB telkens 

op gewezen wordt. Hij gaat hier nogmaals vragen over stellen en verzoekt om steun van de 

raad om hier indien noodzakelijk een statement over te maken..  

 

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

om de aanmeldprocedure voor tentamens facultair te beleggen. Het CvB is niet bereid om de 

deelraden instemmingsrecht op de aanmeldprocedure voor tentamens te geven. Buskoop is 

ontevreden met het feit dat het CvB geen instemmingsrecht aan de deelraden op dit punt 

wenst te geven. Onder deze voorwaarden kan hij niet instemmen met het format. Hij zal dit 

tijdens het overleg met het CvB aan de orde stellen. Post meldt dat het punt waar Buskoop de 

instemming op wilt onthouden, geen onderdeel uitmaakt van de instemmingsvraag van het 

CvB. Claeys vult aan dat het CvB in de stukken vraagt op instemming op het format, terwijl 

zij eigenlijk doelen op een aantal artikelen uit het format waar instemming op gevraagd 

wordt. Dit werkt verwarring in de hand. De CMR is wel positief over de geformuleerde 

definitie voor ‘eerste kans’. 

 

3. Mededelingen DB/CMR 

 

 3.1 Mededelingen DB 

 Hagen meldt dat er op 6 maart een strategiesessie met het CvB wordt belegd waar de 

gehele CMR voor is uitgenodigd. Deze strategiesessie zal plaatsvinden van 16:00 t/m 

18:30 uur. Voorafgaand vinden er stemmingen plaats over het kies- en 

medezeggenschapsreglement. El Johari, Serik de ambtelijk secretaris, van der Horst, 

van der Stok en Lürsen bereiden het programma van de strategiesessie voor. Stulp 

roept het DB op om dergelijke bijeenkomsten in het vervolg eerder te communiceren, 

zodat hij hier in de agenda rekening mee kan houden. 

3.2 Mededelingen CMR  

 Post geeft aan vernomen te hebben dat Inholland een campus in Amsterdam wil 

openen. Daarbij ziet hij het huisvestingsplan van de HvA als investeringsvraagstuk. 

 

4. Vaststelling notulen 
 

De notulen en actielijst van 6 februari 2018 worden ongewijzigd vastgesteld. 

 

 



 
 

Centrale Medezeggenschapsraad 
 
 

CMR-overleg 180220   Pagina 3 van 5 

 

5. Commissies en werkgroepen 

 

P&O gaat graag in gesprek met de nieuwe directeur van de HvA-academie om het 

ontwikkelplan te bespreken. De commissie heeft afspraken gemaakt over het project 

klachtenstructuur en het inrichten van een conflictvaardige organisatie HvA. Stulp is 

teleurgesteld dat de HvA op zoek moet naar een nieuwe projectvoorzitter voor de evaluatie 

van de klachtenregeling. De klankbordgroep klachtenregeling is bijeen geweest en gaat 

kritisch de herstructurering van de klachtenregeling volgen. De klankbordgroep houdt hierbij 

het tempo in de gaten. 

F&R heeft gesproken over het kies- en medezeggenschapsreglement. Tevens is een planning 

ontvangen op de kaderbrief en HvA-begroting 2019. 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. 

Het CMO heeft gesproken over de besteding van de DAM-gelden. Er is gesproken over het 

kies- en medezeggenschapsreglement en het nut om de zittingstermijn voor studenten te 

verlengen. De deelraden zijn hierover verdeeld. Tot slot is er gesproken over een eventueel 

inspraakorgaan op het niveau van kenniscentra. Dit wordt meegenomen in de discussie rond 

alle medezeggenschapsvernieuwingen. 

 

6. Nabespreken overlegvergadering CvB  

 

6.1 Communicatie en beleid rond extreme omstandigheden  

Donga vond de beantwoording van de vragen en de toelichting van het CvB over de 

procedures erg matig. Hij zou graag het door het protocol ontvangen waar het CvB in het 

overleg naar verwees. De ambtelijk secretaris vraagt het protocol op. De CMR is in 

afwachting van de uitkomsten van de evaluatie. 

  

6.2 Huisvesting HvA 

Van der Horst gaat een afspraak met Reuling en de werkgroep huisvesting inplannen. De 

werkgroep huisvesting bestaat de komende periode uit Brouwer, Buskoop, Claeys Donga, 

Nieland, Oudijk, Tay en wellicht van der Putte. De ambtelijk secretaris informeert bij de 

afwezige leden of zij in de werkgroep huisvesting willen participeren. Op de eerstvolgende 

bijeenkomst van de werkgroep wordt een voorzitter gekozen. Er wordt gekeken of het 

mogelijk is of de werkgroep huisvesting voorafgaand aan het gesprek met Reuling bijeen kan 

komen. 

 

6.3 Onderwijs- en examenregeling 

Buskoop neemt de antwoorden van het CvB mee naar de fractie van HvASamen. Claeys is 

blij dat er een definitie voor ‘eerste kans’ is geformuleerd. Voor hem is de reactie van het 

CvB voldoende om in te stemmen. Op 6 maart wordt het instemmingsverzoek format OER ter 

stemming geagendeerd. 

 

7.  Wijzigingsvoorstellen kies- en medezeggenschapsreglement 

 

Donga heeft zijn twijfels in hoeverre het haalbaar is om een voorstel voor 6 maart te 

formuleren over het aanpassen van de instemmingsrechten op de HvA-begroting. Komende 

week bespreken Brouwer, Buskoop, Donga, van der Horst, Post, Stulp en Thomas deze 

formulering met het CvB. De raad wacht de bespreking af, alvorens te bepalen hoe en of dit 

onderwerp kan worden afgehandeld voor aanvang van de kandidaatstellingsperiode. De 

ambtelijk secretaris wijst de leden er op dat de stukken voor het overleg van 6 maart op 28 

februari 2018 worden verzonden en dat de wijzigingsvoorstellen op dat moment bekend 

dienen te zijn. 
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8. Rondvraag 

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

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 3 juli 2018 

3)  Onderzoeken op welke wijze problemen rond 

de vorming van een nieuw DB volgend 

studiejaar voorkomen kunnen worden. 

CMR-leden 3 juli 2018 

4)  Veelvuldige afwezige leden benaderen en 

informeren wat zij nodig hebben om de 

vergaderingen toch weer bij te wonen. 

DB 20 maart 2018 

5)  Voorbereiden programma strategiesessie met 

van der Stok en Lürsen. 

Ambtelijk secretaris, 

v/d Horst, El Johari 

en Serik. 

6 maart 2018 

6)  Opvragen protocol rond communicatie en 

beleid extreme omstandigheden. 

Ambtelijk secretaris 6 maart 2018 

7)  Inplannen afspraak tussen Reuling en 

werkgroep huisvesting. 

V/d Horst 6 maart 2018 

8)  Bespreken formulering instemmingsrecht 

HvA-begroting met het CvB. 

Brouwer, Buskoop, 

Donga, v/d Horst, 

Post, Stulp en Thomas 

28 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. 

Notitie positionering OC’s CvB -Thomas 12-dec-17 CMR-CvB 20 maart 2018 

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

2018 

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 stemming 6 maart 
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2018 

Instemmingsverzoek format OER 18/19 CMR 20-feb-18 CMR Ter stemming 6 maart 

2018 

Verwachte onderwerpen op korte 

termijn: 

Naam verzoeker Verwachte 

indiening: 

Type 

vergadering: 

Bijzonderheden: 

Advies vergaderstructuur Werkgroep 

vergaderstructuur 

Februari CMR  

 

 

Afwezigheidsoverzicht leden Centrale Medezeggenschapsraad, studiejaar 2017-2018 

 Naam Met bericht Zonder bericht Totaal afwezig 

     

1.  M. Adhin 3 okt, 9 jan, 20 feb  3 van de 12 

2.  H. Atahiri 5 sep, 19 dec, 9 jan, 16 jan, 6 feb, 20 

feb, 

 6 van de 12 

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

 

 5 van de 12 

4.  H. Bouzgou 7 nov, 21 nov, 9 jan, 16 jan, 6 feb  5 van de 12 

5.  W. Brouwer 5 sep, 7 nov, 9 jan  3 van de 12 

6.  B. Buskoop 9 jan  1 van de 12 

7.  P. Claeys    van de 12 

8.  G. Donga 6 feb  1 van de 12 

9.  R. Hagen    van de 12 

10.  M. van der Horst 3 okt  1 van de 12 

11.  O. Hyati 6 feb, 20 feb  2 van de 12 

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

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

feb, 20 feb, 

 7 van de 12 

14.   M. Abou Mandour 19 sep, 17 okt, 7 nov, 5 dec  4 van de 12 

15.  F. Nieland 7 nov, 9 jan, 16 jan  3 van de 12 

16.  N. Őzcelik1    van de 3 

17.  C. Post 17 okt  1 van de 12 

18.  K. van der Putte 20 feb  1 van de 12 

19.  S. Riani 5 sep, 17 okt, 19 dec  3 van de 12 

20.  P. Schaap 6 feb  1 van de 12 

21.  S. Spil 7 nov2  1 van de 11 

22.  S. Stulp 7 nov, 16 jan  1 van de 12 

23.  A. Tay 20 feb  1 van de 12 

24.  M. Thomas 5 sep, 5 dec, 9 jan  3 van de 12 

25.  U. Serik3 5 dec, 6 feb  2 van de 8 

26.  P. Oudijk4    van de 1 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Lid tot en met 3 oktober 2017 
2 Lid tot en met 6 februari 2018 
3 Lid vanaf 4 oktober 2017 
4 Lid vanaf 14 februari 2018 


