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Verslag CMR 

10 april 2018 

15.30 uur 

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

P. Oudijk (p), C. Post (p), K. van der Putte (p), S. Stulp (p), A. Tay (p), M. Thomas (p), H. 

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

Afwezig: G. Donga (p), E. Aydin (s), H. Bouzgou (s), B. Buskoop (s), A. El Johari, (s), A. El 

Khattabi (s), S. Riani (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 

 

 2.1 Mededelingen DB 

 Hagen meldt dat er op 8 mei een WHW-gesprek zal plaatsvinden tussen de CMR en 

de RvT. Het gesprek duurt van 17:30 t/m 19:00 uur. De leden wordt verzocht zich bij 

de ambtelijk secretaris aan te melden. 

 Hagen meldt dat de CMR is benaderd om de regeling intellectueel eigendomsrecht te 

evalueren. Het DB stelt voor om Jochen Riester of Stefan Vuijst als oud CMR-leden 

te benaderen om deel te nemen aan deze evaluatie. De raad neemt dit voorstel over. 

 Hagen complimenteert Pieter Hofmann met de organisatie en het resultaat van de 

campagne voor de kandidaatstellingsperiode bij de medezeggenschapsverkiezingen.  

 Brugmans geeft aan dat Saf Riani op 11 april 2018 zijn functie als raadslid van de 

CMR heeft neergelegd. Hij benaderd het CSB om te informeren wie in aanmerking 

komt om de opengevallen plek in de raad in te nemen.  

 Van der Horst meldt dat tijdens de onderwijsconferentie van 12 april bekend wordt 

gemaakt wie de nieuwe rector van de HvA wordt. Thomas verzoekt om de rol van de 

CMR in de benoemingsprocedure te evalueren en dit onderwerp voor één van de 

volgende vergaderingen te agenderen. 

 

3. Vaststelling notulen 
 

De notulen en actielijst van 20 maart 2018 worden vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van: 

- Hyati informeert naar de uitkomsten van het gesprek tussen Abou Mandour en Huib de 

Jong. Abou Mandour geeft aan gesproken te hebben over hoe studenten beter ondersteund 

kunnen worden bij het participeren in de medezeggenschap. Er wordt een vervolggesprek 

ingepland, waarbij de studentgeleding wordt uitgenodigd om aan te sluiten. 
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- Thomas geeft aan dat hij nog geen reactie heeft gekregen van Donga op de afspraak om nog 

even door te spreken over de positie van medewerkers in de OC en hoe dit in de notitie 

versterken positie OC’s omschreven staat.  

 

4. Commissies en werkgroepen 

 

P&O heeft een themalunch over het digitaliseren van P-processen georganiseerd. Tijdens de 

P&O vergadering is gesproken met de vertrouwenspersoon over het jaarverslag 

vertrouwenspersonen en een recentelijk gepubliceerde uitspraak van de rechter betreffende 

intimidatie van een student door een HvA-docent. De commissie wil voor de zomer een aantal 

documenten op tafel over verbetering van de klachtenregeling en dat op korte termijn 

communicatie over de klachtenregeling richting studenten en medewerkers verbeterd wordt. 

F&R heeft met het CvB gesproken over het proces rond de kaderbrief. Op 11 april komt de 

commissie intern bijeen om over het aanpassen van de verschillende MZ-reglementen te 

spreken. Ook het bestuurs- en beheersreglement komt dan ter sprake. Tot slot heeft de 

commissie de deelraden uitgenodigd voor een workshopbijeenkomst over de begrotingscyclus 

op 18 en 25 april. De commissie heeft FP&C verzocht om een infographic op te stellen over 

de besteding van de studievoorschotmiddelen. 

OSK heeft gesproken over het congres doorstroming mbo-hbo dat heeft plaatsgevonden. Er 

wordt nog een afspraak over dit onderwerp met O&O ingepland. Een deel van de studenten is 

aanwezig bij de onderwijsconferentie voor de docent van het jaar verkiezing. OSK nodigt alle 

CMR-leden uit om op 8 mei de commissievergadering bij te wonen omdat het 

vernieuwingstraject DLO besproken gaat worden met de stuurgroep. 

De werkgroep diversiteit/inclusiviteit wacht op een actieplan van het CvB voor wat betreft het 

diversiteitsbeleid en roept het DB op om bij het CvB navraag te doen over de stand van zaken 

rond het opstellen van het actieplan. Het DB gaat op 17 april navraag doen bij het CvB. 

De werkgroep vergaderstructuur zou graag zien dat de kans wordt geboden om een 

terugkoppeling te geven over de in november uitgezette enquête. Het DB gaat kijken naar een 

geschikt moment voor agendering.  

 

5. Begrotingscyclus 2019 

 

Post meldt dat de commissie F&R in samenwerking met het CvB en de directie FP&C bezig 

is geweest met de uitwerking van een transparant begrotingsproces. In verschillende 

bijeenkomsten is het proces van kaderbrief tot en met de finale begroting in kaart gebracht, 

zowel van de zijde van de zeggenschap als medezeggenschap. De commissie vraagt 

instemming van de raad om vanuit initiatiefrecht het CvB te verzoeken om vooruitlopend op 

het nieuwe concept-medezeggenschapsreglement de daarin benoemde rechten aangaande de 

kaderbrief en de begroting alsmede begrotingen van faculteiten en diensten en staven op de 

begrotingscyclus van 2019 toe te passen. Dit houdt in dat de CMR instemmingsrecht krijgt op 

de kaderbrief, dat de faculteiten instemmingsrecht krijgen op de faculteitsbegroting en dat 

wanneer na vaststelling kaderbrief er extra financiële middelen vanuit Den Haag beschikbaar 

komen, de CMR instemmingsrecht op de besteding van deze financiële middelen heeft. Tay 

vindt het belangrijk dat duidelijk aan de deelraden wordt gecommuniceerd dat zij 

instemmingsrecht hebben op hun eigen begroting en de onderliggende stukken. Zij mist dit in 

het voorliggende document. Het moet voor de deelraden duidelijk zijn waar zij 

instemmingsrecht op krijgen. Post geeft aan dat de commissie onder andere workshops voor 

de deelraden gaat organiseren om ze te informeren over het nieuwe begrotingsproces, waar 

ook de instemmingsrechten aan de orde komen. Ook wordt hier in de communicatie aandacht 

aan besteed. 
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6. Huisvesting 

 

6.1 Update werkgroep huisvesting 

De werkgroep huisvesting heeft op 13 maart en 27 maart gesproken met Hanneke Reuling en 

Bregje Nagtzaam over het huisvestingsdossier. Naar aanleiding van deze gesprekken leven er 

nog veel vragen binnen de werkgroep. Wel is de werkgroep blij dat er op het 

huisvestingsdossier meer aandacht is gekomen voor de positie van FG en voor de leefbaarheid 

binnen de Fraijlemaborg. Het CvB heeft een voorgenomen besluit genomen om het 

Conradhuis alsnog volledig te bouwen. Dit is een voorgenomen vastgoedbesluit en geen 

huisvestingsbesluit over welke faculteiten waar komen te zitten. In het voorgenomen besluit 

staat tevens dat de Fraijlemaborg wordt geoptimaliseerd, maar dat er geen vierkante meters 

aan het gebouw worden toegevoegd. Over de toekomstige huisvesting van de diensten en 

eventuele nieuwbouw bij het Nicolaes Tulphuis is nog geen voorgenomen besluit. Het 

instemmingsverzoek wordt na de vergadering op de interne omgeving geplaatst. 

 

6.2 Adviesverzoek programma-aanpak huisvestingsagenda 

Op 6 april heeft de werkgroep huisvesting een workshopbijeenkomst voor alle CMR-leden 

georganiseerd waarvoor alle CMR-leden waren uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst is de 

programma-aanpak volledig besproken. Binnen de werkgroep leven er nog veel vragen 

omtrent de programma-aanpak, waardoor de werkgroep hierover geen advies heeft kunnen 

formuleren. Claeys mist in het programma-aanpak bijvoorbeeld een concreet tijdspad voor de 

uitvoering van de huisvestingsagenda. De CMR heeft hier in december al om gevraagd. Het is 

van der Putte bij de workshopbijeenkomst van 6 april opgevallen dat de programma-aanpak is 

gebaseerd op een aantal al eerder vastgestelde kaders en dat over deze kaders geen discussie 

meer kan plaatsvinden. Er wordt uitgegaan van vier campussen en de vastgestelde 

huisvestingsvisie. Zij vindt het een positieve ontwikkeling dat niet meer door middel van een 

rekenformule met ruimteverdeling gewerkt wordt, maar dat faculteiten en diensten de 

ruimtevraag in kaart kunnen brengen onder andere gebaseerd op onderwijsinhoud. Het is van 

der Putte echter nog steeds niet duidelijk wat onder een volwaardige campus wordt verstaan. 

Dit maakt het voor haar lastig om hier een oordeel over te hebben. Ook ziet zij nog 

onduidelijkheid over de invulling van de mixed zones. Wel is ze blij dat binnen de faculteiten 

nog ruimte is om hier nader onderzoek naar te verrichten. De CMR spreekt af om bij de 

stemmingen een inhoudelijk advies te formuleren en over het verzenden hiervan te stemmen.  

 

6.3 Instemmingsverzoek vrijgeven budget huisvestingsagenda 2018 

Claeys geeft aan dat hij meerdere vragen heeft betreffende de besteding van het budget. Het 

toegestuurde addendum is niet besproken met het CvB, terwijl het budget voor externe inhuur 

wel erg hoog is. De werkgroep heeft hier schriftelijke vragen over gesteld, waar vooral 

ontwijkende antwoorden op zijn binnengekomen. Het stoort van der Putte dat het 

instemmingsverzoek is gebaseerd op gedateerde gegevens die niet volledig kloppen. De 

argumentatie die in het voorstel staat over AMC is een voorbeeld hiervan. Tay is blij dat het 

CvB de raad om instemming vraagt. Wel vindt zij de verantwoording van de kosten erg 

summier geformuleerd. Zij wijst erop dat wanneer de raad akkoord gaat met deze 

verantwoording, dit de norm bij volgende financieringsvraagstukken. Oudijk is juist positief 

verrast dat het instemmingsverzoek met deze motivering is aangeboden. Hij had bij het 

verzoek geen verantwoording verwacht, welke nu wel wordt gegeven. Van der Horst stelt 

voor om de opmerkingen betreffende de externe inhuurt en de verantwoording in de 

reactiebrief op te nemen.  

 

Brouwer verlaat de vergadering. 
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7. Stemmingen 

 

Lid: Machtiging: 

E. Aydin U. Serik 

H. Bouzgou Geen machtiging 

W. Brouwer Geen machtiging 

B. Buskoop U. Serik 

G. Donga M. Abou Mandour 

A. El Khattabi Geen machtiging 

S. Riani M. Abou Mandour 

 

 

7.1 Adviesverzoek programma-aanpak huisvestingsagenda 

 

Tay geeft aan zich te onthouden van stemming.  

  

18 voor, 1 tegen, 0 blanco, 2 onthouding.  

De CMR adviseert het CvB om duidelijk te maken wat zij verstaat onder een volwaardige 

campus. Er zorg voor te dragen dat de normeringen omtrent het ruimtegebruik van faculteiten 

worden vastgesteld op basis van onderwijsinhoud en de binnen de faculteiten vastgestelde 

onderwijsvisie. Het blijven delen van de best practices van mixed zones en de faculteiten de 

tijd te geven om de mixed zones in te richten aan de hand van de best practices. De CMR 

vraagt het CvB de risico’s van de uitvoering van de programma-aanpak in kaart te brengen en 

te benoemen welke beheersmaatregelen er genomen zijn om deze risico’s in te perken. Het 

CvB dient duidelijk te maken welke formele instemmings- en adviesrechten aan de 

medezeggenschap worden toegekend. De CMR verwacht dat er een verbeteringsslag in de 

communicatie richting de HvA-gemeenschap wordt aangebracht. De CMR ontvangt graag 

een concreet tijdspad van hoe de huisvestingsagenda wordt uitgewerkt. In dit tijdspad dienen 

de nog te bepalen mijlpalen voor de faculteit gezondheid nader gespecificeerd te worden; Tot 

slot wil de CMR een duidelijke afbakening hoe de studenten en medewerkers van de HvA 

worden betrokken in de uitvoering van de programma-aanpak. De ambtelijk secretaris stelt 

een concept reactiebrief op en stemt deze af met het DB, Tay en van der Putte. 

 

7.2 Instemmingsverzoek vrijgeven budget huisvestingsagenda 2018 

Van der Horst geeft aan dat hij vanwege conflicterende belangen zich zal onthouden van 

stemming op dit onderwerp. 

 

16 voor, 1 tegen, 0 blanco, 3 onthouding. De CMR stemt in met instemmingsverzoek voor het 

vrijgeven van het budget voor de huisvestingsagenda 2018. De ambtelijk secretaris stelt een 

concept reactiebrief op waarin de CMR oproept om terughoudend om te gaan met externe 

inhuurt en eerst binnen de HvA te kijken naar de aanwezigheid van expertise. Ook wordt in 

de brief aangegeven dat een uitgebreidere specificering van de verwachtte kosten in de 

toekomst gewenst is. De ambtelijk secretaris stemt deze brief af met Tay en het DB. 

 

7.3 Begrotingscyclus 2019 

 

17 voor, 0 tegen, 1 blanco, 3 onthouding. De CMR stemt in met het verzoek van de 

commissie F&R om door middel van het initiatiefrecht van de raad het CvB te verzoeken om 

vooruitlopend op het nieuwe concept-medezeggenschapsreglement de daarin benoemde 

rechten aangaande de kaderbrief en de begroting alsmede begrotingen van faculteiten en 

diensten en staven op de begrotingscyclus van 2019 toe te passen. De ambtelijk secretaris stelt 

in samenspraak met de commissie F&R een brief op.  
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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 en wat 

zij aan de vergadering verwachten bij te 

dragen. 

DB 24 april 2018 

5)  Jochen Riester of Stefan Vuijst benaderen 

voor deelname aan evaluatie intellectueel 

eigendomsrecht. 

DB 24 april 2018 

6)  CSB benaderen betreffende invulling 

opengevallen plek in de raad. 

Ambtelijk secretaris 24 april 2018 

7)  Informeren bij CvB naar actieplan 

diversiteitsbeleid. 

DB 17 april 2018 

8)  Opstellen advies programma-aanpak 

huisvestingsagenda. 

Ambtelijk secretaris, 

DB, Tay en v/d Putte 

16 april 2018 

9)  Opstellen reactie instemmingsverzoek 

vrijgeven budget huisvestingsagenda 2018 

Ambtelijk secretaris, 

DB en Tay 

16 april 2018 

10)  Opstellen brief inzake uitvoering 

begrotingscyclus 2019. 

Ambtelijk secretaris, 

DB en Post 

16 april 2018 
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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 

Vergaderplanning 2018/2019 DB 23-mrt-18 CMR Ter bespreking 24 april 

2018 

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

2018 

Evalueren benoemingsprocedure rector 

HvA. 

Thomas 10-apr-18 CMR  

Advies vergaderstructuur Werkgroep 

vergaderstructuur 

10-apr-18 CMR  

Instemmingsverzoek bestuurs- en 

beheersreglement. 

CvB 27-mrt-18 CMR-CvB Ter bespreking 24 april 

2018 

Instemmingsverzoek bouw 

Rhijnspoorplein. 

CvB 10-apr-18 CMR-CvB Ter bespreking 24 april 

2018 

Verwachte onderwerpen op korte 

termijn: 

Naam verzoeker Verwachte 

indiening: 

Type 

vergadering: 

Bijzonderheden: 

Studentenstatuut CvB mei/juni CMR-CvB  

OC-reglement CvB mei/juni CMR-CvB  

Invulling vacatures COBEX COBEX apr/mei/juni CMR  

Evaluatie studentassessor CMR mei CMR-CvB  
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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 15 

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

feb, 20 mrt 

 7 van de 15 

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

mrt, 10 apr, 

 

 7 van de 15 

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

mrt, 20 mrt, 10 apr, 

 8 van de 15 

5.  W. Brouwer 5 sep, 7 nov, 9 jan, 6 mrt  4 van de 15 

6.  B. Buskoop 9 jan, 6 mrt, 10 apr,  3 van de 15 

7.  P. Claeys    van de 15 

8.  G. Donga 6 feb, 10 apr  2 van de 15 

9.  R. Hagen    van de 15 

10.  M. van der Horst 3 okt  1 van de 15 

11.  O. Hyati 6 feb, 20 feb, 20 mrt  3 van de 15 

12.  A. El Johari 7 nov, 16 jan, 6 feb, 6 mrt, 20 mrt,  5 van de 15 

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

feb, 20 feb, 6 mrt, 20 mrt, 10 apr 

 10 van de 15 

14.   M. Abou Mandour 19 sep, 17 okt, 7 nov, 5 dec  4 van de 15 

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

16.  N. Őzcelik1    van de 3 

17.  C. Post 17 okt, 20 mrt  2 van de 15 

18.  K. van der Putte 20 feb  1 van de 15 

19.  S. Riani2 5 sep, 17 okt, 19 dec, 6 mrt, 20 mrt, 

10 apr, 

 6 van de 15 

20.  P. Schaap 6 feb  1 van de 15 

21.  S. Spil 7 nov3  1 van de 11 

22.  S. Stulp 7 nov, 16 jan,  2 van de 15 

23.  A. Tay 20 feb, 6 mrt,   2 van de 15 

24.  M. Thomas 5 sep, 5 dec, 9 jan  3 van de 15 

25.  U. Serik4 5 dec, 6 feb, 20 mrt  3 van de 12 

26.  P. Oudijk5    van de 4 

 

                                                 
1 Lid tot en met 3 oktober 2017 
2 Lid tot en met 10 april 2018 
3 Lid tot en met 6 februari 2018 
4 Lid vanaf 4 oktober 2017 
5 Lid vanaf 14 februari 2018 


