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Verslag CMR 

20 maart 2018 

13.30 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), P. Schaap (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), U. Serik (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. 

Post en Serik zijn afwezig in verband met een bijeenkomst over doorstroming mbo-hbo.  

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Voorbespreken overlegvergadering CvB 

 

2.1 Terugkoppeling strategiesessie 

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

strategiesessie de CMR pas gisteravond bereikt heeft, waardoor zij dit stuk niet heeft kunnen 

lezen. Zij gaat het CvB hierop aanspreken en stelt voor om de notitie niet inhoudelijk te 

bespreken. Tay zou graag zien dat het DB in vervolg aangeeft dat als stukken zo laat komen, 

deze niet meer op de vergadering besproken kunnen worden. Het DB neemt deze feedback in 

overweging. Het stuk wordt op de overlegvergadering niet inhoudelijk besproken. 

 

2.2 Notitie versterken positie opleidingscommissies 

De CMR heeft de notitie versterken positie opleidingscommissies in december 2017 ter 

informatie ontvangen, met het verzoek om deze notitie ter bespreking te agenderen met het 

CvB. De notitie is nog niet verder bekend binnen de HvA. Donga heeft in de notitie gelezen 

dat de OC’s bij de HvA meer bevoegdheden hebben, dan in de wet staan beschreven. Hij is 

benieuwd welke bovenwettelijke bevoegdheden OC’s hebben op de HvA. Ook had hij in de 

notitie graag iets gelezen over de facilitering van OC-platforms. Tot slot mist hij in de notitie 

het aandeel van de medewerkers die ook lid zijn van OC’s en hoe zij in de trainingen worden 

meegenomen. Claeys wil graag een update over de stand van zaken rond de pilots betreffende 

de coaching van OC’s en deelraden. Van der Putte is ook benieuwd naar de stand van zaken 

over de scholing en informatievoorziening rond OC’s en dan met name hoe deze scholing 

aansluit en welke wensen er binnen de OC’s op dat gebied leven. Wel vinden de CMR-leden 

het een stuk met een positieve insteek. 

 

2.3 Onderwijsvisie HvA 

Eldrid Bringmann geeft tijdens de overlegvergadering een korte presentatie over de op te 

stellen onderwijsvisie voor de HvA. Het onderwerp is bedoeld ter bespreking.  
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3. Instemmingsverzoek medezeggenschapsreglement 

 

De CMR heeft naar aanleiding van de strategiesessie een nieuw instemmingsverzoek inzake 

het medezeggenschapsreglement ontvangen. In dit verzoek is de zittingstermijn voor 

studenten aangepast van één naar twee jaar. Ook zijn wijzigingen aangebracht voor wat 

betreft het organiseren van tussentijdse verkiezingen. Tot slot worden regelingen rond de 

verkiezingen voor de opleidingscommissies mogelijk gemaakt. Het DB heeft geprobeerd het 

reglement voor de start van de kandidaatstellingsperiode door de raad geaccordeerd te krijgen 

door middel van een emailstemming. Het DB is er door verschillende leden op gewezen dat 

een stemming op een dergelijke wijze reglementair niet mogelijk is. Het DB biedt excuses aan 

voor de ongelukkige afweging die zij gemaakt heeft om het medezeggenschapsreglement per 

emailstemming aan de raad voor te leggen. Stulp is verbaasd dat het DB de afweging gemaakt 

heeft om het reglement door middel van een emailstemming voor te leggen. Als lid die niet 

bij de strategiesessie aanwezig was, mistte hij (en wellicht ook andere afwezigen) informatie 

om tot een zorgvuldige afweging over instemming te komen. Via emailstemming is het niet 

mogelijk om deze informatie alsnog boven tafel te krijgen en om op basis van de volledige 

informatie tot een besluit te komen. Ook is hij van mening dat instemmingsverzoeken en dan 

zeker die op het medezeggenschapsreglement zich niet lenen voor emailstemmingen. In de 

toekomst dienen hiervoor richtlijnen te worden opgesteld. Momenteel voorziet geen enkel 

reglement in emailstemmingen. Van der Horst geeft aan dat Stulp terechte opmerkingen 

maakt en dat het DB daarom ook heeft gekozen om het medezeggenschapsreglement alsnog 

ter bespreking en stemming te agenderen in de CMR-vergadering. De commissie F&R neemt 

de opmerkingen rond emailstemmingen mee in de discussie rond de aanpassing van de 

verschillende reglementen. 

 

Donga geeft aan dat het onderwerp van tussentijdse verkiezingen niet in de commissie 

besproken is en dat de commissie daar derhalve geen advies over kan formuleren. Over de 

zittingstermijn voor studentleden en de regelingen voor OC’s is de commissie positief. Stulp 

informeert waarom in het reglement een verplichting aan deelraden om adviezen van OC’ te 

moeten agenderen en bespreken kan worden ontweken? Donga geeft aan dat het onderwerp 

waar Stulp op doelt een niet gewijzigde tekst betreft. Er is gekozen om door middel van een 

noodgreep een aantal kleine aanpassingen te doen in het reglement en deze is daarin niet 

meegenomen. De overige aanpassingen worden het komend jaar bediscussieerd en 

uitgewerkt. Tay roept op om voor de discussie de tijd te nemen en deze niet onder tijdsdruk te 

laten plaatsvinden. 

 

4. Stemmingen 

 

Lid: Machtiging: 

H. Atahiri B. Buskoop 

E. Aydin M. Abou Mandour 

H. Bouzgou B. Buskoop 

O. Hyati Geen machtiging 

A. El Johari Geen machtiging 

A. El Khattabi G. Donga 

C. Post M. Adhin 

S. Riani M. Abou Mandour 

U. Serik G. Donga 
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4.1 Instemmingsverzoek medezeggenschapsreglement 

De ambtelijk secretaris meldt dat voor instemming met het medezeggenschapsreglement 

tenminste een meerderheid van 2/3 vereist is, waardoor minimaal 16 leden dienen in te 

stemmen. 

  

19 voor, 0 tegen, 1 blanco, 2 onthouding. De CMR stemt in met het 

medezeggenschapsreglement. De ambtelijk secretaris stelt een concept reactiebrief op en 

stemt deze af met het DB. 

 

5. Vaststelling notulen 
 

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

 

Naar aanleiding van: 

1) Stulp constateert dat het proces klachtenregeling erg stroef verloopt en nu zijn vijfde jaar in 

gaat. Het onderzoeksrapport van Leo Klein is een jaar oud en er is vooralsnog heel weinig 

mee gebeurd. Er is een projectleider aangesteld, die al snel weer was vertrokken om leiding te 

geven aan de HvA-academie. Stulp gaat het CvB hierop wijzen in de overlegvergadering en 

verzoeken of het CvB tempo in dit langlopende dossier te maken. 

    

6. Mededelingen DB/CMR 

 

 6.1 Mededelingen DB 

 Hagen meldt dat er een bijeenkomst over de verkeersveiligheid op de Wibautstraat is 

op 17 april 2018. De bijeenkomst duurt van 15:30 t/m 16:30 uur en roept CMR-leden 

op naar deze bijeenkomst te gaan. Hagen bedankt Serik voor zijn rol en inzet de 

afgelopen maanden op dit dossier. 

 Hagen geeft aan dat alle CMR-leden zijn uitgenodigd voor de dag van de 

medezeggenschap die wordt georganiseerd door onder andere het ISO, LSVB, SOM, 

de VMH en de VSNU. De ambtelijk secretaris stuurt de uitnodigingsmail door. 

 Donga is geweest bij een Zestor-bijeenkomst over werkdruk en burn-out. Hij is 

gevraagd voor een vervolgbijeenkomst hierover op 6 april waarbij alleen hoofden HR 

en instituutsdirecteuren zijn uitgenodigd. Abou Mandour sluit ook aan bij deze 

bijeenkomst. 

 Abou Mandour heeft op 23 maart een gesprek met Huib de Jong over onder andere de 

actieve student. Als leden input hebben kunnen zij dit per mail aanleveren.  

 

7. Commissies en werkgroepen 

 

P&O gaat een themalunch organiseren op 10 april over het digitaliseren van P-processen, 

waarbij alle leden welkom zijn. Aanmelden kan via de ambtelijk secretaris. De commissie 

heeft gesproken over de stand van zaken rond het actieplan werkdruk. De commissie mist een 

proactieve houding vanuit HR op het actieplan, al werken een aantal facetten van het 

actieplan wel. Tot slot is er gesproken over de Arbodienst en de arbeids-gerelateerde zorg. 

F&R heeft met het CvB gesproken over de begroting en de opgestelde infographics. Op 27 

maart vindt er een vervolggesprek plaats omtrent het proces rond de kaderbrief. 

OSK heeft gesproken over de doorstroming mbo-hbo, de ondertekening van het manifest over 

studentenhuisvesting en tot slot over de docent van het jaarverkiezing.  

Het CMO heeft gesproken over werkdruk. De notulen van het overleg worden doorgestuurd 

naar van der Putte. Ook is er gesproken over huisvesting en medezeggenschapsverkiezingen.  

De werkgroep taaktoewijzingsbeleid heeft 22 maart een bijeenkomst met een 

arbeidsdeskundige op het gebied van werkdruk. 
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8. Nabespreken overlegvergadering CvB  

 

8.1 Terugkoppeling strategiesessie  

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van dit onderwerp. 

 

8.2 Notitie versterken positie opleidingscommissies 

Thomas gaat in gesprek met Donga over de positionering van medewerkers van 

opleidingscommissies in de notitie. Voor de nog openstaande vraag betreffende de 

bovenwettelijke rechten van OC’s verwijst hij naar artikel 7 sub c van het OC-reglement.  

 

8.3 Onderwijsvisie HvA 

Claeys vindt het pijnlijk dat het CvB zelf aangeeft dat de missie en visie van de HvA op de 

werkvloer niet bekend is. 

 

9.  Huisvesting HvA 

 

Van der Horst geeft aan dat de werkgroep op 13 maart gesproken heeft met Hanneke Reuling, 

Bregje Nagtzaam en Arthur Cramer over het huisvestingsdossier. De CMR heeft uitstel 

gekregen op het uitbrengen van een advies over de programma aanpak huisvestingsagenda. 

Hier wordt nu binnen de raad op 10 april over gesproken en gestemd. Tussen 28 maart en 10 

april wordt indien er nog veel vragen bij de deelraden leven een extra verkorte CMO-

vergadering georganiseerd over huisvesting. Van der Putte is blij dat het thema rond FG goed 

aan de orde is gekomen, wel vindt zij het belangrijk om geïnformeerd te worden over het 

tijdspad rond de huisvesting van FG en hoe deze zich verhoudt met andere projecten. Het 

verslag van de bijeenkomst van de werkgroep huisvesting d.d. 13 maart wordt doorgestuurd 

naar de CMR-leden zodra deze gereed is. 

 

10. Rondvraag 

 

- Donga geeft aan dat de VMH op 18 juni een ALV organiseert. Eventuele input kan bij 

Donga worden aangeleverd. 

- Tay zou graag zien dat er een update aan het CvB gevraagd wordt over waar de HvA staat 

met de implementatie van de AVG. Het DB gaat hier navraag naar doen. 

 

11. 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 
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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 10 april 2018 

5)  Opstellen reactiebrief instemmingsverzoek 

medezeggenschapsreglement. 

Ambtelijk secretaris 27 maart 2018 

6)  Doorsturen uitnodiging voor ‘dag van de 

medezeggenschap’ naar alle raadsleden. 

Ambtelijk secretaris 27 maart 2018 

7)  Verslag overlegvergadering CMO doorsturen 

naar van der Putte. 

Ambtelijk secretaris 18 april 2018 

8)  Verslag bijeenkomst werkgroep huisvesting 

d.d. 13 maart doorsturen naar alle CMR-

leden. 

Ambtelijk secretaris 27 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. 

Adviesverzoek programma aanpak 

huisvestingsagenda 

CMR-CvB 13-feb-18 CMR-CvB Ter stemming 10 april 

2018 

Vergaderplanning 2018/2019 DB 23-mrt-18 CMR Ter bespreking 10 april 

2018 

Uitkomsten strategiesessie CMR/CvB CMR 6-mrt-18 CMR-CvB Ter bespreking 24 april 

2018 

Verwachte onderwerpen op korte 

termijn: 

Naam verzoeker Verwachte 

indiening: 

Type 

vergadering: 

Bijzonderheden: 

Advies vergaderstructuur Werkgroep 

vergaderstructuur 

April CMR  

Instemmingsverzoek bouw 

Rhijnspoorplein. 

CvB April CMR-CvB  

Instemmingsverzoek bestuurs- en 

beheersreglement. 

CvB April CMR-CvB  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afwezigheidsoverzicht leden Centrale Medezeggenschapsraad, studiejaar 2017-2018 

 Naam Met bericht Zonder bericht Totaal afwezig 
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1.  M. Adhin 3 okt, 9 jan, 20 feb, 6 mrt  4 van de 14 

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

feb, 20 mrt 

 7 van de 14 

3.  E. Aydin 3 okt, 21 nov, 9 jan, 16 jan, 6 feb, 20 

mrt, 

 

 6 van de 14 

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

mrt, 20 mrt, 

 7 van de 14 

5.  W. Brouwer 5 sep, 7 nov, 9 jan, 6 mrt  4 van de 14 

6.  B. Buskoop 9 jan, 6 mrt,  2 van de 14 

7.  P. Claeys    van de 14 

8.  G. Donga 6 feb  1 van de 14 

9.  R. Hagen    van de 14 

10.  M. van der Horst 3 okt  1 van de 14 

11.  O. Hyati 6 feb, 20 feb, 20 mrt  3 van de 14 

12.  A. El Johari 7 nov, 16 jan, 6 feb, 6 mrt, 20 mrt,  5 van de 14 

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

feb, 20 feb, 6 mrt, 20 mrt, 

 9 van de 14 

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

15.  F. Nieland 7 nov, 9 jan, 16 jan  3 van de 14 

16.  N. Őzcelik1    van de 3 

17.  C. Post 17 okt, 20 mrt  2 van de 14 

18.  K. van der Putte 20 feb  1 van de 14 

19.  S. Riani 5 sep, 17 okt, 19 dec, 6 mrt, 20 mrt,  5 van de 14 

20.  P. Schaap 6 feb  1 van de 14 

21.  S. Spil 7 nov2  1 van de 11 

22.  S. Stulp 7 nov, 16 jan,  2 van de 14 

23.  A. Tay 20 feb, 6 mrt,   2 van de 14 

24.  M. Thomas 5 sep, 5 dec, 9 jan  3 van de 14 

25.  U. Serik3 5 dec, 6 feb, 20 mrt  3 van de 10 

26.  P. Oudijk4    van de 3 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
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 


