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Verslag CMR 

24 april 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), 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),  

 

Gasten: P. Hofmann (communicatiemedewerker) 

 

Voorzitter: M. van der Horst 

Notulist: P. Brugmans  

 

1. Opening/vaststelling agenda 

 

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom bij de CMR-vergadering. 

Stam en Verduin worden voorgesteld als nieuwe CMR-leden. De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Voorbespreken overlegvergadering CvB 

 

2.1 Terugkoppeling strategiesessie 

Van der Putte is blij met het initiatief, maar spreekt graag met het CvB over de facilitering 

van de medezeggenschap en dan met name gericht op extra facilitering wanneer een lid actief 

participeert in het proces van co-creatie. Zij denkt hierbij aan commissievoorzitters en 

deelnemers aan werkgroepen en volgteams. Schaap zou graag zien dat meer afstemming en 

regie komt bij het inventariseren van plannen en het organiseren van bijeenkomsten naar 

aanleiding van de strategiesessie. Zij gaat het CvB hierop aanspreken.  

 

2.2 Instemmingsverzoek bestuurs- en beheersreglement 

De CMR heeft het bestuurs- en beheersreglement ter instemming ontvangen. De commissie 

F&R heeft dit reglement vooraf met het hoofd juridische zaken besproken. Van der Putte is 

blij met de oplegger die bij het reglement is bijgevoegd, maar kan niet herleiden welke 

concrete wijzigingen in het reglement zijn aangebracht. Ook zou zij graag worden 

geïnformeerd over de positie van de preventiemedewerker en hoe deze zich verhoud tot 

die van de bedrijfsvoerder op de faculteiten. Tay gaat bij het CvB informeren in hoe verre 

de functie van de secretaris CvB met de voorgestelde wijzigingen onevenredig is verzwaard . 

Buskoop zou graag zien dat de statuten worden aangepast dat de RvT uit maximaal vijf leden 

kan bestaan in plaats van de zeven leden die nu staan beschreven. Dit vanwege kosten 

overwegingen. Zolang hier niet aan tegemoet wordt gekomen kan hij niet instemmen met het 

bestuurs- en beheersreglement. Hij heeft hierover een motie ingediend waar de CMR later 

over gaat stemmen. Van der Horst geeft aan dat de RvT de statuten aanpast en niet het CvB, 

dus in dit geval wordt de vraag aan de verkeerde partij gesteld. Van der Horst zegt toe dat de 

HvA statuten worden geagendeerd voor het WHW-gesprek van 8 mei met de RvT. Stulp is 

van mening dat de mogelijkheid om zeven RvT-leden te hebben gezien de grote van de HvA 

niet zo heel vreemd is. Wanneer de RvT van mening is dat zij expertise op bepaalde 

onderwerpen missen, dienen zij de mogelijkheid te hebben om twee extra leden te werven. 

Daarbij vindt hij de extra kosten die dit met zich mee brengt, niet van dien aard, dat een 

mogelijke uitbreiding van de RvT geblokkeerd moet worden. Post roept de indiener van de 

motie op om in het vervolg de correcte terminologie te gebruiken.   
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2.3 Huisvesting HvA 

Van der Putte is benieuwd hoe het Conradhuis wordt ingericht en wanneer deze gebouwd 

wordt. Het bevreemd haar dat het CvB vasthoud aan vier campussen, maar ondertussen wel 

een nieuw groot gebouw neerzet. Adhin geeft aan met het toekomstige vertrek van de HvA uit 

de LWB en het vertrek van de bestuursstaf van het Spui de HvA met de bouw van het 

Conradhuis minder vierkante meters tot zijn beschikking krijgt. Verschillende raadsleden 

willen weten wat de rol van de gemeente is in het besluit om het Conradhuis volledig te 

bouwen. Thomas is benieuwd naar de betrouwbaarheid van de studentenprognoses nu deze 

schijnbaar binnen een anderhalf jaar dermate gefluctueerd zijn van in 2016 het ’nu niet 

bouwen van het Conradhuis’ naar het voornemen om het Conradhuis te bouwen in 2018. 

Andere omstandigheden ten aanzien van de ambities en geplande verhuizingen ziet hij ten 

opzichte van 2016 nog niet. Ook is het Thomas opgevallen dat er een workshopbijeenkomst 

op 17 mei wordt georganiseerd, terwijl dan ook de participatiedag voor actieve studenten 

plaatsvind. Dit kan gevolgen hebben voor de opkomst onder de studenten. Van der Horst 

geeft aan dat de workshopbijeenkomst mede gekoppeld is aan de instemmingstermijn die 

momenteel loopt voor de medezeggenschap. 

 

2.4 Evaluatie studentassessor 

Abou Mandour zou graag in de sollicitatieprocedure voor een nieuwe studentassessor 

terugzien dat de meer de nadruk wordt gelegd op de sociale vaardigheden die een 

studentassessor moet bezitten, de zichtbaarheid en dat de studentassessor verbinding tussen 

het CvB en de HvA-student moet kunnen maken. Serik gaat informeren waarom er afgelopen 

jaar is gekozen voor een pioniersfase en niet direct voor de schakel tussen studenten en het 

CvB. Ook is hij benieuwd wat de studentassessor heeft opgeleverd. Hagen had graag gezien 

dat een aantal van deze vragen gesteld waren in de gesprekken met de studentassessor aan het 

begin van het studiejaar. Claeys zou graag binnen de raad willen spreken over het nut en 

noodzaak van een studentassessor, nu hij daar persoonlijk niet van overtuigd is.  

 

3. Evaluatie benoemingsprocedure rector 

 

Ten aanzien van de procedure geeft Thomas aan dat deze wat hem betreft verbetering behoeft. 

Het is voor hem niet mogelijk om te controleren wat er zich in de BAC afspeelt en welke 

alternatieve kandidaten er waren. De BAC-leden mogen hier op basis van vertrouwelijkheid 

geen openheid over geven, waardoor CMR-leden niet kunnen beoordelen hoe de input die de 

CMR aan de BAC-leden heeft meegegeven is meegenomen in de gesprekken met de 

kandidaten. Deze werkwijze lijkt hem voor de leden die vanuit de CMR in de BAC zitten 

onprettig. Ook is het onduidelijk of over de inhoud van het draagvlakgesprek met 

mederaadsleden die niet bij het draagvlakgesprek aanwezig waren gesproken mag worden. 

Dit maakt een volledige evaluatie met de volledige raad onmogelijk. Ook bevreemd het hem 

dat er een duur bureau wordt benaderd om kandidaten te zoeken, terwijl men nu voor de 

tweede keer met een interne kandidaat is komen aanzetten. Claeys wil graag met de RvT 

bespreken hoe meer transparantie in de procedure kan worden ingebouwd. Dit gesprek kan op 

8 mei tijdens het WHW-gesprek plaatsvinden Wel vindt hij dat de RvT welwillend is geweest 

naar de CMR door bijvoorbeeld het functieprofiel nogmaals ter instemming voor te leggen, 

terwijl dit niet meer had gehoeven. Ook zijn de CMR-leden opgeroepen om zelf met namen 

en mogelijke kandidaten te komen en is geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. 

  

4. Mededelingen DB/CMR 

 

Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt. 
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5. Vaststelling notulen 
 

De opmerkingen van Post over de docent van het jaar verkiezing worden bij de rondvraag aan 

het verslag toegevoegd, waarna deze wordt vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van: 

4) Adhin informeert naar de uitkomsten van de pogingen om afwezige leden te benaderen. 

Van der Horst geeft aan dat dit contact niet altijd tot stand gekomen is, nu sommige leden niet 

reageren of al geplande afspraken annuleerden. Het probleem speelt ook bij faculteitsraden, 

die voor een eigen oplossing kiezen. Het DB kiest er voor om geen energie meer in dit 

actiepunt te steken, nu de opbrengsten hieruit gering zijn.  

 

6. Commissies en werkgroepen 

 

F&R heeft een workshopbijeenkomst met de deelraden georganiseerd over de 

begrotingscyclus voor 2018. Op 25 april is nog een workshopbijeenkomst voor de overige 

deelraden. Ook ligt er een plan van aanpak voor de behandeling een aanpassing van de 

verschillende reglementen die op de medezeggenschap betrekking hebben. De commissie gaat 

hiermee aan de slag zodra de workshops over de begrotingscyclus zijn afgerond. 

COM is in de persoon van Hofmann en Schaap bezig om de ‘join the pipe’ flessen onder de 

deelraden te verspreiden. Ook is de CMR meer actief op social media en is de website 

geactualiseerd met foto’s.  

Het CMO heeft gesproken over huisvesting. Men maakt zich zorgen over de financiering van 

het Conradhuis, maar ook over de zichtbaarheid hoe deelraden worden meegenomen in het 

inrichtingsproces. Hofmann heeft de ontwikkelingen rond de verkiezingen toegelicht en men 

heeft gesproken over de workshopbijeenkomsten ten aanzien van de begrotingscyclus. Tot 

slot is gesproken over het OER-proces wat wederom stroef verloopt, doordat onder andere in 

het OER veel naar andere stukken verwezen wordt die nog niet gereed zijn.  

De werkgroep kwaliteitsafspraken is bijeen geweest met Huib de Jong om het sector akkoord 

verder door te spreken. Post heeft in dit gesprek onder andere aangegeven graag infographics 

te ontvangen zodat duidelijk wie waar iets over te zeggen heeft in de besteding van de 

middelen die uit de kwaliteitsafspraken voortvloeien. 

De volggroep verkeersveiligheid heeft gesproken met de gemeente. Veel plannen zijn 

uitgevoerd zoals het plaatsen van een extra stoplicht, aanpassen van belijning en 

verkeersborden. In de zomer vindt er nog meer onderhoud aan de Wibautstraat plaats. Ook is 

de gemeente bereid om naar plannen voor een loopbrug tussen het WBH en de KSH te kijken 

en hiermee te experimenteren. 

 

7. Nabespreken overlegvergadering CvB  

 

7.1 Terugkoppeling strategiesessie  

De ambtelijk secretaris gaat inventariseren wat een geschikt moment is voor een gesprek 

tussen de studentgeleding van de CMR en Huib de Jong. 

 

7.2 Instemmingsverzoek bestuurs- en beheersreglement 

Post geeft aan dat het document binnen de commissie besproken is. Het vraagstuk over vijf of 

zeven RvT-leden is niet aan het CvB of de CMR. Wel zou de CMR in de reactiebrief het 

advies kunnen meegeven dat de RvT HvA uit maximaal vijf leden dient te bestaan.  

 

7.3 Huisvesting HvA 

Claeys vond de antwoorden van het CvB op de vraag hoe de wensen van de studenten en 

medewerkers bij de bouw van het Conradhuis worden opgehaald erg apart, nu het CvB vooral 
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verwees naar een inventarisatie uit 2016, die wellicht niet meer actueel is. Claeys gaat hier in 

de werkgroep huisvesting op doorvragen. Op 2, 14 en 18 mei komt de werkgroep huisvesting 

bijeen, bij de eerste twee afspraken sluit Hanneke Reuling aan. Op 18 mei bekijkt de 

werkgroep of er een advies aan de raad kan worden opgesteld inzake het instemmingsverzoek 

investeringsbesluit Conradhuis. 

 

7.4 Evaluatie studentassessor 

Claeys vond de reactie van het CvB erg verdedigend. Hij merkt wel dat het CvB een 

meerwaarde ziet in de aanwezigheid van een studentassessor. Ook is hij benieuwd of er een 

medewerker van de CMR aan de benoemingsadviescommissie kan worden toegevoegd en hoe 

de CMR hiertegen aan kijkt. Hagen zou graag spreken over de verhouding tussen de 

studentassessor en de CMR om tot een besluit te komen of er een medewerker van de CMR 

aan de benoemingsadviescommissie dient te worden toegevoegd. Afgesproken wordt dat het 

functieprofiel studentassessor op 8 mei wordt geagendeerd, waarbij ook over de wenselijkheid 

van de functie in zijn algemeen wordt gesproken. 

 

8.  Vergaderplanning 2018/2019 

 

De ambtelijk secretaris heeft een vergaderplanning opgesteld voor het studiejaar 2018/2019. 

Van der Putte verzoekt om op een later moment te kijken naar de planning 

commissievergaderingen van 4 september 2018 en het eventueel vervroegen van de P&O-

vergadering die dag. De ambtelijk secretaris gaat hier samen met van der Putte en het DB naar 

kijken. 

 

9. Stemmingen 

 

Lid: Machtiging: 

E. Aydin U. Serik 

H. Bouzgou B. Buskoop 

A. El Khattabi Geen machtiging 

S. Stulp M. van der Horst 

 

9.1 Motie HvA-Samen aantal RvT-leden 

 

Post roept Buskoop op om de motie in te trekken en bij de stemming over het 

instemmingsverzoek een advies aan de reactiebrief toe te voegen dat de RvT uit maximaal vijf 

leden dient te bestaan. Buskoop handhaaft de motie. Thomas doet een ordevoorstel om niet 

expliciet over de tekst van de motie te stemmen, maar meer over het standpunt of de RvT uit 

vijf of zeven leden dient te bestaan, waarna dit standpunt in een brief aan het CvB en RvT 

kenbaar kan worden gemaakt. De CMR besluit om dit ordevoorstel aan de stemming over de 

motie toe te voegen. 

 

7 voor, 13 tegen, 0 blanco, 3 onthouding. De CMR stemt niet in met de motie van HvA-

Samen om een brief naar de RvT en het CvB te sturen dat de RvT uit maximaal vijf leden 

dient te bestaan. 

 

9.2 Instemmingsverzoek bestuurs- en beheersreglement 

 

Post roept de CMR-leden op om in te stemmen met het bestuurs- en beheersreglement. 
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15 voor, 7 tegen, 0 blanco, 1 onthouding. De CMR stemt in met het bestuurs- en 

beheersreglement HvA. De ambtelijk secretaris stelt een conceptbrief op en stemt deze af met 

het DB. 

 

9.3 Vergaderplanning 2018/2019 

 

23 voor, 0 tegen, 0 blanco, 0 onthouding. De CMR stelt de vergaderplanning voor het 

studiejaar 2018/2019 vast. 

 

10.  Uitkomsten enquête werkgroep vergaderstructuur 

 

Van der Horst geeft aan dat de werkgroep vergaderstructuur een aantal keren bijeen is 

geweest. De werkgroep heeft gemerkt dat inmiddels op verschillende plekken wordt 

gediscussieerd over professionalisering van de medezeggenschap en de daarbij gehanteerde 

vergaderstructuur. De werkgroep is daarom van plan om in eerste instantie de uitkomsten van 

de uitgezette enquête te presenteren aan de volggroep scholing en de commissie reglementen. 

De presentatie over het vernieuwen van de medezeggenschap wordt geagendeerd voor de 

vergadering van 22 mei. 

 

11. Rondvraag 

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

12. 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)  Jochen Riester of Stefan Vuijst benaderen 

voor deelname aan evaluatie intellectueel 

eigendomsrecht. 

DB 24 april 2018 

5)  Plannen afspraak tussen studentgeleding en 

Huib de Jong. 

Ambtelijk secretaris 14 mei 2018 

6)  Agenderen onderwerp studentassessor. Ambtelijk secretaris 2 mei 2018 
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7)  Opstellen reactiebrief instemmingsverzoek 

bestuurs- en beheersreglement. 

Ambtelijk secretaris 1 mei 2018 

8)  Agenderen presentatie vernieuwing 

medezeggenschap voor vergadering 22 mei. 

Ambtelijk secretaris 16 mei 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 

Advies vergaderstructuur Werkgroep 

vergaderstructuur 

10-apr-18 CMR Ter bespreking 22 mei 

2018 

Instemmingsverzoek investeringsbesluit 

Conradhuis 

CvB 10-apr-18 CMR-CvB Ter bespreking en 

stemming 22 mei 2018 

Voordragen docenten en studenten 

COBEX 

COBEX 17-apr-18 CMR Ter stemming 5 juni 2018 

Evaluatie + functieprofiel 

studentassessor 

CMR/CvB 17-apr-18 CMR Ter bespreking 8 mei 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  

Kaderbrief 2019 CMR juni/juli 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 16 

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

feb, 20 mrt 

 7 van de 16 

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

mrt, 10 apr, 24 apr. 

 

 8 van de 16 

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

mrt, 20 mrt, 10 apr, 24 apr, 

 9 van de 16 

5.  W. Brouwer 5 sep, 7 nov, 9 jan, 6 mrt  4 van de 16 

6.  B. Buskoop 9 jan, 6 mrt, 10 apr,  3 van de 16 

7.  P. Claeys    van de 16 

8.  G. Donga 6 feb, 10 apr  2 van de 16 

9.  R. Hagen    van de 16 

10.  M. van der Horst 3 okt  1 van de 16 

11.  O. Hyati 6 feb, 20 feb, 20 mrt  3 van de 16 

12.  A. El Johari1 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, 24 

apr  

 11 van de 16 

14.   M. Abou Mandour 19 sep, 17 okt, 7 nov, 5 dec  4 van de 16 

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

16.  N. Őzcelik2    van de 3 

17.  C. Post 17 okt, 20 mrt  2 van de 16 

18.  K. van der Putte 20 feb  1 van de 16 

19.  S. Riani3 5 sep, 17 okt, 19 dec, 6 mrt, 20 mrt, 

10 apr, 

 6 van de 15 

20.  P. Schaap 6 feb  1 van de 16 

21.  S. Spil 7 nov4  1 van de 11 

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

23.  A. Tay 20 feb, 6 mrt,   2 van de 16 

24.  M. Thomas 5 sep, 5 dec, 9 jan  3 van de 16 

25.  U. Serik5 5 dec, 6 feb, 20 mrt  3 van de 13 

26.  P. Oudijk6    van de 5 

27.  K. Stam7    van de 1 

28.  T. Verduin8    van de 1 

 

 

                                                 
1 Lid tot en met 13 april 2018 
2 Lid tot en met 3 oktober 2017 
3 Lid tot en met 10 april 2018 
4 Lid tot en met 6 februari 2018 
5 Lid vanaf 4 oktober 2017 
6 Lid vanaf 14 februari 2018 
7 Lid vanaf 11 april 2018 
8 Lid vanaf 16 april 2018 


