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Verslag CMR 

6 maart 2018 

15.30 uur 

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

C. Post (p), K. van der Putte (p), S. Stulp (p), M. Thomas (p), H. Atahiri (s),  E. Aydin (s), R. 

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

Afwezig: M. Adhin (p), W. Brouwer (p), A. Tay (p), H. Bouzgou (s), B. Buskoop (s), A. El 

Johari, 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.  

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Mededelingen DB/CMR 

 

 3.1 Mededelingen DB 

 Van der Horst meldt dat het draagvlakgesprek van 28 februari met de beoogde rector 

HvA geen doorgang heeft kunnen vinden en dat ook het moment van 13 maart is 

geannuleerd. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum, waarbij een moment aan het 

eind van de dag de voorkeur heeft. Dit hoeft niet per definitie een dinsdag te zijn. 

 Abou Mandour geeft aan dat de CMR een verzoek heeft ontvangen over het 

ondertekenen van een manifest over studentenhuisvesting. De ambtelijk secretaris 

organiseert een mailstemming om te besluiten of de CMR de petitie kan mee 

ondertekenen. OSK adviseert de CMR-leden om voor ondertekening van het manifest 

te stemmen. Het manifest wordt ook doorgestuurd naar de deelraden, met het verzoek 

om na te gaan of zij deze kunnen ondertekenen. 

3.2 Mededelingen vanuit de CMR 

 Van der Putte verzoekt om bij het plannen van afspraken van commissies, 

werkgroepen en volgteams expliciet rekening te houden met leden die vanuit een 

andere locatie naar de betreffende afspraken dienen te komen. 

 

3. Vaststelling notulen 
 

De notulen en actielijst van 20 februari 2018 worden vastgesteld. 

 

4. Update aanpassing reglementen 

 

Post meldt dat een delegatie van de CMR op 28 februari met het CvB en de afdeling 

juridische zaken heeft gesproken over de wijzigingen die op korte termijn in het kies- en 

medezeggenschapsreglement dienden te worden aangebracht. Het betrof wijzigingen die 

betrekking hadden op wetgeving rond het verkiezen van leden van opleidingscommissies, het 

verlengen van de zittingstermijn voor studentleden van één naar twee jaar en het 

herformuleren van de instemmingsrechten van de medezeggenschap op de HvA-begroting. 
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De aanwezige leden hebben geconstateerd dat over de zittingstermijn voor studentleden en de 

herformulering van de instemmingsrechten op de begroting op deze termijn geen 

overeenstemming kon worden bereikt met het CvB. Wel ligt er een wijzigingsvoorstel voor 

het medezeggenschapsreglement waarin richting wordt gegeven aan hoe eventuele OC-

verkiezingen dienen te worden vormgegeven. De commissie heeft geen advies geformuleerd 

aan de raadsleden. Van der Horst geeft aan dat hij zeer teleurgesteld is in hoe de procedure 

verlopen is en dan vooral de snelheid waarin dit moest gebeuren. Wat hem betreft was het 

duidelijk op welke twee onderwerpen wijzigingen dienden te komen en dat voor de overige 

onderwerpen ruim de tijd genomen moest worden. Nu er geen overeenstemming is bereikt op 

de twee onderwerpen, dient voor het geheel tijd te worden genomen om de discussie te 

voeren. Er is geen sprake geweest van co-creatie. Stulp geeft aan dat hij vanuit de commissie 

F&R de afgelopen week ook druk heeft ervaren voor wat betreft de behandeling van de twee 

wijzigingsvoorstellen. Donga heeft geconstateerd dat vanuit het CvB en juridische zaken een 

verschil van inzicht bestaat over de haalbaarheid van de voorstellen, waardoor de 

zittingstermijn voor studenten niet in het instemmingsverzoek is opgenomen. Thomas vindt 

dat bij het voorliggende voorstel vooral gekeken dient te worden of de opleidingscommissies 

benadeeld worden wanneer hiermee niet wordt ingestemd. Vooralsnog kan hij de gevolgen 

van het wel of niet instemmen nog niet helemaal overzien. Hij roept de leden op om 

individueel hierover een afweging te maken.  

 

5. Stemmingen 

 

Lid: Machtiging: 

M. Adhin C. Post 

H. Bouzgou M. Abou Mandour 

W. Brouwer K. van der Putte 

B. Buskoop G. Donga 

A. El Johari U. Serik 

A. El Khattabi G. Donga 

A. Tay Geen machtiging 

 

5.1 Instemmingsverzoek formats Onderwijs- en examenregeling  

Claeys roept de leden op om in te stemmen met de formats Onderwijs- en examenregeling. 

  

23 voor, 0 tegen, 0 blanco, 0 onthouding. De CMR stemt in met de formats Onderwijs- en 

examenregeling. De ambtelijk secretaris stelt een concept reactiebrief op en stemt deze af met 

het DB. 

  

5.2 Instemmingsverzoek medezeggenschapsreglement 

Donga meldt tegen het instemmingsverzoek te stemmen. Hij betreurt dat de zittingstermijn 

van twee jaar voor studentleden niet in het reglement is opgenomen. Hagen betreurt het 

ontbreken van co-creatie in de procedure rond de totstandkoming van het 

instemmingsverzoek. Zij zal tegen het instemmingsverzoek stemmen. Brugmans geeft aan dat 

om het medezeggenschapsreglement te wijzigen 2/3 van de raad voor het voorstel dienen te 

stemmen. Dit komt neer op tenminste 16 stemmen voor. 

 

1 voor, 18 tegen, 3 blanco, 2 onthouding. De CMR stemt niet in met instemmingsverzoek. De 

ambtelijk secretaris stelt een concept reactiebrief op stemt deze af met het DB. 

 

6. 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 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 en wat 

zij aan de vergadering verwachten bij te 

dragen. 

DB 20 maart 2018 

5)  Opvragen protocol rond communicatie en 

beleid extreme omstandigheden. 

Ambtelijk secretaris 20 maart 2018 

6)  Opstellen reactiebrief instemmingsverzoek 

formats OER 2018/2019. 

Ambtelijk secretaris 8 maart 2018 

7)  Opstellen reactiebrief instemmingsverzoek 

medezeggenschapsreglement. 

Ambtelijk secretaris 8 maart 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 

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 

Maart 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, 20 feb, 6 mrt  4 van de 13 

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

feb, 

 6 van de 13 

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

 

 5 van de 13 

4.  H. Bouzgou 7 nov, 21 nov, 9 jan, 16 jan, 6 feb, 6 

mrt,  

 6 van de 13 

5.  W. Brouwer 5 sep, 7 nov, 9 jan, 6 mrt  4 van de 13 

6.  B. Buskoop 9 jan, 6 mrt,  2 van de 13 

7.  P. Claeys    van de 13 

8.  G. Donga 6 feb  1 van de 13 

9.  R. Hagen    van de 13 

10.  M. van der Horst 3 okt  1 van de 13 

11.  O. Hyati 6 feb, 20 feb  2 van de 13 

12.  A. El Johari 7 nov, 16 jan, 6 feb, 6 mrt,  4 van de 13 

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

feb, 20 feb, 6 mrt, 

 8 van de 13 

14.   M. Abou Mandour 19 sep, 17 okt, 7 nov, 5 dec  4 van de 13 

15.  F. Nieland 7 nov, 9 jan, 16 jan  3 van de 13 

16.  N. Őzcelik1    van de 3 

17.  C. Post 17 okt  1 van de 13 

18.  K. van der Putte 20 feb  1 van de 13 

19.  S. Riani 5 sep, 17 okt, 19 dec, 6 mrt,  4 van de 13 

20.  P. Schaap 6 feb  1 van de 13 

21.  S. Spil 7 nov2  1 van de 11 

22.  S. Stulp 7 nov, 16 jan,  2 van de 13 

23.  A. Tay 20 feb, 6 mrt,   2 van de 13 

24.  M. Thomas 5 sep, 5 dec, 9 jan  3 van de 13 

25.  U. Serik3 5 dec, 6 feb  2 van de 9 

26.  P. Oudijk4    van de 2 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
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 


