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Verslag overleg CMR/CvB 

20 maart 2018 

14.45 – 16.00 uur 

 

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

Nieland (p), P. Oudijk (p), K. van der Putte (p), S. Stulp (p), A. Tay (p), M. Thomas (p), B. Buskoop 

(s), R. Hagen (s), M. Abou Mandour (s)  

Afwezig: C. Post (p), H. Atahiri (s), E. Aydin (s), H. Bouzgou (s), O. Hyati (s), A. El Johari (s), A. 

El Khattabi (s), S. Riani (s), P. Schaap (s), U. Serik (s),  

 

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

(secretaris HvA), M. Kloek (studentassessor), J. van der Stok (bestuurssecretaris HvA) 

 

Gasten: E. Bringmann (hoofd O&O) 

 

Voorzitter:  R. Hagen 

Notulist: P. Brugmans 

 

1. Opening / Vaststellen agenda 

 

Hagen opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De agenda wordt ongewijzigd 

vastgesteld. 

 

2. Mededelingen 

 

- Van der Horst meldt dat de afgelopen weken er in de media veel aandacht is geweest voor de 

verkeersveiligheid op de Wibautstraat. Dit is mede te danken aan de inspanningen die zowel Serik 

als het CvB hebben verricht.  

- De Jong meldt dat het CvB het standpunt van de studentgeleding inzake studentenhuisvesting in 

Amsterdam ondersteund en dat zij hierover actief gaan communiceren. 

- De Jong geeft aan dat er half april een sectorakkoord wordt gesloten over de kwaliteitsafspraken. 

Zodra er documentatie is wordt deze al dan niet in concept gedeeld met de CMR. Met deze 

documentatie dient vanuit de raad vertrouwelijk te worden omgegaan. 

- Reuling verwacht eind maart een instemmingsverzoek naar de CMR te sturen over bouwplannen 

rond het Rhijnspoorplein.  

 

3. Vaststelling notulen  

 

De notulen van 20 februari 2018 worden vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van: 

- Van der Putte informeert naar de voortgang van het project klachtenregeling. De Jong geeft aan dat 

er gezocht wordt naar een nieuwe projectleider en dat hij de CMR na de vergadering per mail 

informeert over de werving van een nieuwe projectleider. Totdat er een nieuwe projectleider is 

neemt Cees Endhoven deze rol op zich. Stulp spreekt zijn zorg uit over het tempo waarin het dossier 

van de klachtenregeling verloopt.  

- Van der Putte informeert wanneer de CMR de evaluatie extreme omstandigheden kan verwachten. 

Lürsen meldt dat de CMR uiterlijk 18 april de evaluatie ontvangt.  



2 

 

  

4. Terugkoppeling strategiesessie CMR/CvB 

 

Van der Putte is teleurgesteld over het feit dat de gespreksnotitie met de uitkomsten van de 

strategiesessie de CMR pas maandagavond bereikt heeft.  Afgesproken wordt om het onderwerp te 

agenderen voor 24 april 2018. 

 

5. Notitie versterken positie opleidingscommissies 

 

De CMR is blij met de positieve insteek van de notitie, met als voornemen om opleidingscommissies 

(OC’s) in hun kracht te zetten. Donga informeert hoe medewerkers van gemengde OC’s worden 

meegenomen in bijvoorbeeld scholing, omdat de notitie zich vooral richt op de studentleden van 

OC’s. De Jong ziet enerzijds dat de OC’s een steeds sterkere positie krijgen, waarbij er verschillen 

zijn tussen en binnen de faculteiten. De Jong vindt het belangrijk dat de betrokkenheid van docenten 

bij OC’s gestimuleerd wordt door decanen en opleidingsmanagers. Het CvB wijst de decanen en 

opleidingsmanagers er regelmatig op het belang van krachtige examencommissies en OC’s. Claeys 

informeert naar de stand van zaken rond de coachingpilots voor deelraden en OC’s. De Jong geeft 

aan dat bij FG momenteel een pilot loopt waarbij een facultaire coach is aangesteld voor twee dagen 

in de week. Het CvB is voornemens om te kijken in welke vorm deze coach op de andere faculteiten 

kan worden geïntroduceerd. Kloek stuurt een notitie over de facultaire coach voor actieve studenten 

naar de CMR. Van der Putte is bezorgd over de hoeveelheid van en samenhang tussen de in de 

notitie genoemde actiepunten. De Jong bezoekt elke twee jaar alle OC’s op de HvA, waarbij hij 

onder meer de haalbaarheid van de  bespreekt.  

 

6. Onderwijsvisie HvA 

 

De CMR heeft de concept onderwijsvisie van de HvA ontvangen, vooruitlopend op de 

instellingsvisitatie van volgend jaar. Bringmann is benieuwd of de CMR de kernbegrippen in de 

conceptonderwijsvisie herkent. Over de kernbegrippen wordt binnen de HvA ook nog bij andere 

gremia input opgehaald. Oudijk vindt de onderwijsvisie interessant en ziet kennis, diversiteit, 

verbinding, samenwerking en betrokkenheid als de belangrijkste pijlers van de onderwijsvisie. 

Brouwer kan zich vinden in de onderwijsvisie op Amsterdam, maar zou graag zien dat de visie van 

de HvA zich niet enkel richt op Amsterdam. Tay kan zich in grote lijnen vinden in de onderwijsvisie 

en zou graag zien dat in het document expliciet wordt gesproken over beroeps- en praktijkgericht 

onderzoek en niet enkel over onderzoek. De Jong ziet dat het onderscheid tussen onderzoek en 

praktijkgericht onderzoek steeds kleiner wordt, waardoor in deze specifieke visie het onderscheid 

niet gemaakt zou moeten worden. Bringmann gaat nogmaals kijken naar de tekst op het specifieke 

punt van Tay. Van der Horst informeert naar de onderwijsvisie van de HvA op internationalisering. 

De Jong geeft aan dat een jaar geleden een nota internationalisering is vastgesteld waarin stappen 

beschreven worden om de ontwikkeling van het onderwijs en de ontwikkeling van de ondersteuning 

parallel te laten lopen op het gebied van internationalisering. In de nota staat aangegeven dat de HvA 

een beperkt aantal Engelstalige opleidingen wilt aanbieden, zoals bijvoorbeeld bij AMFI en 

Sportmanagement. Bij ESP en Sportkunde worden keuzes gemaakt over in welke taal deze 

opleidingen worden aangeboden. Bringmann gaat de onderwijsvisie van de HvA verder uitwerken 

en neemt daarbij de input van de CMR mee. Tay stuurt nog aanvullende input per mail. Bringmann 

verwacht de visie op de onderwijsconferentie van 12 april te kunnen presenteren. 

 

7. Rondvraag 
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 Kloek geeft aan dat sinds 23 maart vanuit het beleidsbudget van het CvB een budget 50.000 

 is gereserveerd voor student-community projecten. Kloek stuurt per mail de informatie naar 

 de CMR over hoe een budgetaanvraag kan worden ingediend en welke voorwaarden aan het 

 budget verbonden zijn. 

 

8. 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 uiterlijk 14 mei 2018 de evaluatie van het SKC en de 

herinschrijfactiviteiten naar de CMR te sturen. 

180220-02 De Jong informeert de CMR uiterlijk 18 april over de uitkomsten van de evaluatie 

  naar aanleiding  van de communicatie rond de weersomstandigheden van 18 januari. 

180320-01 De Jong informeert de CMR na de vergadering per mail over de werving van een 

  nieuwe projectleider voor het project rond de klachtenregeling. 

180320-04 Kloek stuurt per mail de informatie naar de CMR over hoe een budgetaanvraag voor 

  student-community projecten kan worden ingediend. 

 

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. 


