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Verslag overleg CMR/CvB 

24 april 2018 

14.30 – 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), C. Post (p), K. van der Putte (p), S. Stulp (p), A. Tay (p), M. Thomas (p), 

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

Serik (s), K. Stam (s), T. Verduin (s)  

Afwezig: E. Aydin (s), H. Bouzgou (s), A. El Khattabi (s),  

 

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

(secretaris HvA), J. van der Stok (bestuurssecretaris HvA) 

 

Voorzitter:  R. Hagen 

Notulist: P. Brugmans 

 

1. Opening / Vaststellen agenda 

 

Hagen opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Stam en Verduin stellen zich voor als 

nieuwe raadsleden. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Mededelingen 

 

- Hagen meldt dat op 8 mei een WHW-gesprek met de RvT plaatsvindt. Op 9 mei heeft de CMR een 

draagvlakgesprek met een beoogd RvT-lid.  

- De Jong meldt dat het CvB trots is dat Youssef el Hassani door het ISO is uitgeroepen tot landelijk 

docent van het jaar. 

- De Jong meldt dat het CvB een brief gestuurd heeft naar de informateur van de 

collegebesprekingen waarin het standpunt van de CMR inzake studentenhuisvesting wordt 

onderschreven. 

- Reuling geeft aan dat er een workshopbijeenkomst heeft plaatsgevonden met de gemeente over de 

verkeerssituatie in de Wibautstraat. Veel plannen worden uitgevoerd zoals het aanpassen van de 

belijning en het weghalen reclameborden. 

- Tay roept de raadsleden op om te stemmen voor het verantwoordingsorgaan van het ABP.  

 

3. Vaststelling notulen  

 

De notulen van 20 maart 2018 worden vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van: 

- Van der Putte informeert naar de voortgang van het project klachtenregeling en de werving van de 

projectleider. De Jong geeft aan dat er gezien de huidige ondersteuning en uitvoering van de 

deelprojecten gekozen is om Cees Endhoven de regie te laten voeren op het project.  

- Claeys informeert naar de reacties van de HvA-gemeenschap op de gepresenteerde onderwijsvisie. 

De Jong geeft aan dat de onderwijsvisie is gepresenteerd en besproken in de workshops op de 

onderwijsconferentie. De opgehaalde input wordt verwerkt, waarna de onderwijsvisie voor de 

instellingstoets en uitwerking van de mid-term review wordt geherformuleerd. De CMR ontvangt 
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een brief naar aanleiding van de mid-term review waarin instemming wordt gevraagd om het 

instellingsplan bij te stellen voor wat betreft de missie en onderwijsvisie van de HvA.  

- De Jong zegt toe uiterlijk 15 mei de evaluatie van de SKC naar de raad te sturen. 

  

4. Terugkoppeling strategiesessie CMR/CvB 

 

De Jong ziet dat in verschillende gremia de terugkoppeling strategiesessie wordt besproken, deze 

verschillende besprekingen worden via een notitie van studentzaken op korte termijn samengebracht. 

Deze notitie moet leiden tot een introductie voor nieuwgekozen raadsleden, die voor de zomer 

kennismaken met medezeggenschap, beleidstukken en visie van de HvA. Vervolgens wordt op het 

CMR inwerkweekend eind augustus gewerkt aan teambuilding en gezamenlijke doelen van de raad, 

waarna de overige trainingsbehoeften in kaart worden gebracht. Het CvB kijkt ook naar de 

facilitering van de medezeggenschap en conformeert zich aan de afspraken in het sectorakkoord 

waarin staat dat studentleden voor acht uur gefaciliteerd dienen te worden voor de centrale 

medezeggenschap. Ook wil het CvB kijken naar een onderscheid tussen deelname aan vergaderingen 

en een aparte regeling voor co-creatie. De regeling in het OC-reglement dient hierbij als voorbeeld. 

In de stuurgroep ITK en de volggroep kwaliteitsafspraken gaat met deze regeling worden 

geëxperimenteerd. Er wordt een afspraak ingepland voor een gesprek tussen de studentgeleding van 

de CMR en Huib de Jong. 

 

5. Instemmingsverzoek bestuurs- en beheersreglement 

 

Van der Putte is blij met de oplegger bij het instemmingsverzoek, maar mist wat er expliciet 

gewijzigd is in het reglement. De Jong geeft aan dat het CvB de positie van de secretaris binnen de 

HvA heeft geherformuleerd op het gebied van ondersteuning van het CvB en de rol als 

leidinggevende van de stafhoofden en dienstdirecteuren. Van der Putte informeert naar de positie 

van de preventiemedewerker in verhouding tot die van de directeur bedrijfsvoering binnen de 

faculteiten. De Jong zegt toe binnen de faculteiten te inventariseren hoe de preventiemedewerker is 

gepositioneerd en stuurt deze informatie naar de commissie P&O. Donga geeft aan dat in het 

bestuurs- en beheersreglement wordt gesproken over dat de HvA maximaal zeven RvT-leden zou 

kunnen hebben. Hij zou graag zien dat dit aantal wordt aangepast naar de huidige situatie, waarbij de 

RvT vijf leden telt. De Jong meldt dat het niet aan het CvB is om de statuten te wijzigen, omdat deze 

door de RvT worden vastgesteld. Het CvB vindt het belangrijk dat de RvT vanuit haar 

toezichthoudende rol de mogelijkheid heeft om waar nodig expertise toe te voegen. 

 

6. Huisvesting HvA 

 

Reuling geeft aan dat het CvB de aanbevelingen van de CMR inzake het instemmingsverzoek 

vrijgave budget huisvestingsagenda 2018 ter harte neemt. Ook wil zij graag verder spreken over het 

inhoudelijk advies huisvestingsagenda en daarbij prioriteit geven aan de rol en de formele rechten 

van de deelraden. De ambtelijk secretaris agendeert de rol van decentrale medezeggenschap in het 

huisvestingsdossier voor het overleg tussen de werkgroep huisvesting en het CvB op 2 mei. Reuling 

nodigt de CMR, deelraden, medewerkers en studenten uit voor de workshopbijeenkomst op 17 mei 

over huisvesting. Om het dossier te doorgronden wordt een carrousel georganiseerd bestaande uit de 

onderdelen: strategie/campusontwikkeling, financiën/m2/prognoses en bouwplannen/planning. De 

vragen vanuit de CMR en de werkgroep worden geïnventariseerd en tijdens de verschillende 

bijeenkomsten beantwoord. Thomas informeert naar de betrouwbaarheid van studentenprognoses, nu 

deze veranderd zijn van het nu niet bouwen van het Conradhuis in 2016 naar het wel bouwen van het 

Conradhuis in 2018. Reuling geeft aan dat niet enkel de studentenprognoses maar ook het 
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verdwijnen van vierkante meters vanwege verlaten LWB, Spui en het niet verbouwen van de FMB 

hebben geleid tot het investeringsbesluit. Thomas informeert naar de rol van de gemeente bij het 

besluit om het Conradhuis volledig te bouwen. Reuling geeft aan dat het een autonome afweging van 

het CvB is geweest om tot het voorgenomen besluit te komen. Er is onderzocht of de HvA 

voldoende had aan een deel van het Conradhuis te bouwen. Dit laatste was niet mogelijk, bovendien 

kan de HvA inmiddels het volledige Conradhuis qua ruimtegebruik gebruiken. Oudijk informeert 

naar de financiële gevolgen voor de HvA. Reuling heeft vertrouwen dat de HvA de bouw van het 

Conradhuis financieel kan dragen. Abou Mandour informeert hoe de wensen en verlangens van 

studenten en medewerkers zijn meegenomen in het besluit om het Conradhuis te bouwen. Reuling 

geeft aan dat studenten en medewerkers is betrokken waren bij het oorspronkelijke ontwerp van het 

Conradhuis. 

 

7. Evaluatie studentassessor 

 

Abou Mandour zou graag in de sollicitatieprocedure terugzien dat de volgende studentassessor een 

sociaal dier is, die zichtbaar is en die de verbinding tussen het CvB en de student kan maken. Serik 

wil weten waarom er dit jaar gekozen is voor een pioniersfase en niet voor een brug tussen studenten 

en CvB. Ook is hij benieuwd wat de studentassessor heeft opgeleverd. De Jong geeft aan dat het 

CvB bij de positionering van de studentassessor is uitgegaan van een adviesrol aan het CvB vanuit 

studentenperspectief. Met de ervaringen van dit jaar worden verbeteringen in de positionering van de 

functie en rol van de studentassessor aangebracht. Thomas informeert wat de studentassessor het 

CvB heeft opgeleverd. De Jong geeft aan dat de opbrengsten niet één op één zichtbaar te maken zijn, 

omdat deze vooral in persoonlijke gesprekken en collegevergaderingen hebben plaatsgevonden. 

Donga zou nog graag zien dat er een goed overdrachtsmoment wordt geregeld tussen de twee 

studentassessoren. De Jong zegt toe dat er een zorgvuldige overdracht en inwerktraject plaatsvind. 

 

8. Rondvraag 

  

 Brugmans geeft aan dat hij van 14 t/m 27 mei afwezig is en dat zijn taken gedurende die 

 periode worden waargenomen door Ivonne Mantel. 

 Claeys informeert naar de wervingsprocedure van de Functionaris Gegevensbescherming. 

De Jong geeft aan dat er een nieuwe wervingsprocedure wordt opgestart, omdat de beoogde 

kandidaat heeft afgezegd.  

 

9. Sluiting 

 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. 

 

Actie- en besluitlijst CMR-CvB 

 

Actielijst 

171017-03 De Jong zegt toe uiterlijk 15 mei 2018 de evaluatie van het SKC en de 

herinschrijfactiviteiten naar de CMR te sturen. 

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

  student-community projecten kan worden ingediend. 

180424-01 De ambtelijk secretaris plant een afspraak in tussen Huib de Jong en de   

  studentgeleding van de CMR. 
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180424-02  De Jong zegt toe binnen de faculteiten te inventariseren hoe de    

  preventiemedewerker is gepositioneerd en stuurt deze informatie naar de commissie 

  P&O. 

180424-03 De ambtelijk secretaris agendeert de rol van decentrale medezeggenschap in  

  huisvestingsdossier voor het overleg tussen de werkgroep huisvesting en het CvB op 

  2 mei. 

 

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. 


