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Verslag CMR 

8 mei 2018 

15.30 uur 

 
Aanwezig: M. Adhin (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), R. Hagen (s), O. Hyati 

(s), M. Abou Mandour (s), U. Serik (s), K. Stam (s), T. Verduin (s)  

Afwezig: W. Brouwer (p), M. Thomas (p), H. Atahiri (s), E. Aydin (s), H. Bouzgou (s), B. 

Buskoop (s), A. El Khattabi (s), P. Schaap (s), 

 

Gasten: P. Hofmann (communicatiemedewerker), M. Kloek (studentassessor HvA) 

 

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 vanwege de vele onderwerpen die voor het zomerreces met het CvB 

besproken dienen te worden er op 3 juli er een extra CMR/CvB vergadering wordt 

ingepland. Dit betekend dat de commissievergaderingen OSK en P&O eerder op de 

dag tegelijkertijd van 12:00 t/m 13:30 uur zullen plaatsvinden. Commissie 

communicatie zal niet bijeen komen. 

 Abou Mandour geeft aan dat op 30 mei van 16:15 t/m 17:15 uur een gesprek zal 

plaatsvinden met Huib de Jong over onder andere scholing van de medezeggenschap. 

Leden kunnen zich voor het gesprek aanmelden via de ambtelijk secretaris. 

 

3. Vaststelling notulen 
 

De notulen en actielijst van 24 april 2018 worden vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van: 

1) Stulp geeft aan dat de volggroep klachtenregeling ontevreden is met de recent ontvangen 

rapportage vanuit de stuurgroep. Zo bevatte de rapportage geen nieuwe informatie of beleid. 

De volggroep komt voor de zomer nog één keer bijeen om een nieuw stuk te bespreken. 

 

4. Commissies en werkgroepen 

 

Hagen roept de commissies op om een stuk voor het jaarverslag van de CMR op te stellen en 

deze uiterlijk 25 juni naar Claeys en Donga te sturen. 

 

P&O heeft gesproken over het ontwikkelplan voor de HvA-academie en een kennismaking 

met de nieuwe programmamanager Noortje de Vries. Ook is gesproken over de vliegende 

brigades vanuit het actieplan werkdruk. Van der Putte merkt op dat de klachtenprocedure 
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wederom een teleurstellende voortgang heeft en zou graag zien dat het CvB hierop wordt 

aangesproken.  

F&R heeft een tweetal workshops voor de deelraden georganiseerd over de begrotingscyclus. 

Binnenkort worden de stukken verspreidt onder de ambtelijke secretarissen van de deelraden 

om tot uitvoering van de begrotingscyclus te komen. De commissie reglementen gaat met een 

grote groep deelraden spreken over het aanpassen van de reglementen die op de 

medezeggenschap betrekking hebbe. Post draagt er zorg voor dat de commissie P&O de 

documentatie van de kaderbrief voor de GV van 5 juni 2018 ontvangt. 

OSK heeft met Ria Bruins gesproken over DLO. Volgende week wordt bekend of de nieuwe 

DLO ‘Canvas’ of ‘Brightface’ gaat worden. Er is nog onduidelijkheid over het proces nadat 

de keuze voor een nieuwe DLO gemaakt is en wie hiervan de eigenaar gaat worden.  

De commissie communicatie heeft gesproken over de verkiezingen. Hofmann heeft de 

kandidaten een mail gestuurd met tips voor campagne voeren. Tot het eind van de 

verkiezingen wordt coulant omgegaan met posters van kandidaten op de prikborden.  

De werkgroep huisvesting is heeft op 2 mei gesproken met Hanneke Reuling over het advies 

programma-aanpak huisvestingsagenda. De CMR ontvangt hierover nog een formele reactie 

van het CvB. Van der Horst roept de leden op om vragen betreffende het huisvestingsdossier 

door te sturen naar hem, zodat deze in de werkgroep besproken kunnen worden.  

 

5. Evaluatie studentassessor + adviesverzoek functieprofiel 

 

Kloek sluit aan bij de vergadering. 

 

5.1 Evaluatie studentassessor 

Kloek geeft aan dat het begin van de functie chaotisch was, omdat hij vanaf nul moest 

beginnen en niet duidelijk was welke rol hij moest vervullen. Later in het jaar is hier 

verbetering in gekomen. In het voortraject heeft hij gesproken met de studentassessor van de 

UvA over hoe de functie bij de UvA is ingericht en aan de hand van deze gesprekken heeft hij 

gekozen voor een eigen invulling van de functie. Kloek heeft zich er vooral op gericht om het 

contact tussen studieverenigingen en het CvB te verbeteren. Hij ziet de totstandkoming van 

dit contact als belangrijkste inbreng tijdens zijn studentassessorschap. Wel had hij graag meer 

aandacht besteed aan het contact en de communicatie met de HvA-student. Hij heeft wel 

spreekuren georganiseerd per faculteit, maar die werden wisselend bezocht. Kloek adviseert 

de nieuwe studentassessor om voort te gaan op de ingeslagen weg, zich meer te richten op 

communicatie richting de HvA-student, maar ook vooral om met een eigen inbreng te komen. 

Qua tijdsbesteding heeft hij geen klachten over zwaarte en facilitering van de functie. Het is 

Hagen opgevallen dat de studentassessor in het nieuwe functieprofiel nog enkel 

verantwoording aan het CvB dient af te leggen en niet meer aan de CMR. Hagen informeert 

naar de visie van de studentassessor hierop. Kloek geeft aan dat verantwoording afleggen aan 

twee verschillende organen niet wenselijk is. Hij zou eerder verwachten dat hij 

verantwoording aan de RvT zou moeten afleggen, maar dat schijnt governance technisch 

onlogisch te zijn. Claeys informeert op welke wijze de studentassessor beleidsmatig het 

verschil gemaakt heeft. Kloek geeft aan dat hij zich er vooral op gericht heeft om de 

communicatie van het beleid richting de HvA-student te verbeteren. Voor een deel heeft hij 

ook vertrouwd op de inzichten die de medezeggenschap nog aan het beleid kon toevoegen. 

Kloek sluit niet uit dat er ook studentassessoren op faculteiten kunnen worden benoemd in 

plaats van één studentassessor HvA-breed. Wel dienen er bij een dergelijke opzet afspraken te 

worden gemaakt over het bijwonen van CvB-vergaderingen en andere overleggen. 

 

Kloek verlaat de vergadering. 
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5.2 Adviesverzoek functieprofiel studentassessor 

Van der Horst vindt het belangrijk dat in het functieprofiel duidelijk wordt dat de 

studentassessor zich niet primair richt op de actieve studenten. Donga vindt dat de 

studentassessor met beleidsvoorstellen moet kunnen komen ter versterking van de eigen 

functie en bekendheid richting de HvA-student. De studentassessor dient laagdrempelig 

aanwezig te zijn binnen de HvA. Nieland zou graag zien dat in het functieprofiel wordt 

aangegeven dat er gezocht wordt naar iemand die communicatief vaardig is in plaats van 

communicatief sterk. Dit kan ook helpen in discussie rond het verantwoording afleggen aan 

het CvB en het contact hierover met de CMR. Hagen vindt dat het uitdrukken van de 

taakomvang in 0.6 fte niet passend is als je onder studenten gaat werven en wil graag zien dat 

hier 24 uur per werkweek van wordt gemaakt.  

 

5.3 Leden benoemingsadviescommissie werving studentassessor 

Van der Horst zou graag zien dat ook een medewerker in de BAC kan plaatsnemen. Hij zou 

graag zien dat er ook een medewerkers-lid wordt aangewezen voor het geval het CvB instemt 

met dit verzoek. Er is vanuit de studentgeleding geen bezwaar dat een lid uit de 

personeelsgeleding in de BAC plaatsneemt. 

 

Stulp verlaat de vergadering 

 

6. Instemmingsverzoeken privacybeleid en reglement cameratoezicht 

 

Donga meldt dat een afvaardiging van het DB bestaande uit Claeys, van der Horst en hemzelf 

met de voorzitter van de COR UvA heeft gesproken over hoe over beiden dossiers op de UvA 

wordt gesproken. Afgesproken wordt dat CMR-leden vragen omtrent beiden 

instemmingsverzoeken uiterlijk 15 mei 2018 naar de ambtelijk secretaris sturen. De ambtelijk 

secretaris stuurt direct na de vergadering hierover een herinneringsmail.  

 

7. Lidmaatschappen CMR 

 

Van der Horst geeft aan dat de CMR lid is van verschillende externe partijen zoals het ISO en 

de VMH. Ook is de CMR aangesloten bij andere partijen zoals de LSVB, het SOM en Zestor. 

Donga geeft aan dat de VMH landelijk invloed probeert uit te oefenen op het beleid van de 

minister. De CMR is hier lid van, maar maakt nog te weinig gebruik van de faciliteiten en 

mogelijkheden die de VMH biedt. Zo zoekt de CMR nog een student-lid die daar het 

stemrecht van de CMR kan uitoefenen namens de studenten, nu Safouane Riani niet langer lid 

van de raad is. Het ISO is het koepelorgaan voor de studentgeledingen van de 

medezeggenschap. De werkgroepavonden zijn vaak gelijktijdig met de CMR-vergaderingen, 

maar de algemene vergaderingen vinden op de vrijdag plaats. De CMR heeft een goede 

samenwerking met de CSR van de UvA en ASVA om elkaar waar te nemen bij afwezigheid. 

De CMR ziet geen reden om aanpassingen in de lidmaatschappen aan te brengen. 

 

8. Stemmingen 

 

Lid: Machtiging: 

H. Atahiri O. Hyati 

E. Aydin Geen machtiging 

H. Bouzgou M. Abou Mandour 

W. Brouwer  K. van der Putte 

B. Buskoop G. Donga 

A. El Khattabi G. Donga 

P. Schaap R. Hagen 
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S. Stulp Geen machtiging 

M. Thomas Geen machtiging 

 

8.1 Adviesverzoek functieprofiel studentassessor 

 

20 voor, 0 tegen, 0 blanco, 1 onthouding.  

De CMR adviseert positief over het functieprofiel voor de werving van de studentassessor wel 

geeft de CMR de studentassessor als opdracht mee om het contact met de ‘niet actieve1’ HvA-

student zo laagdrempelig mogelijk in te richten en hier in de beleidsvorming prioriteit aan te 

geven in het studiejaar 2018/2019. Ook adviseert de CMR om in het functieprofiel niet te 

spreken over fte’s en communicatief sterk te vervangen door communicatief vaardig. De 

ambtelijk secretaris stelt een reactiebrief op en bespreekt deze met het DB. 

 

7.2 Leden benoemingsadviescommissie werving studentassessor 

 

Oudijk, Abou Mandour en Serik nemen plaats in de benoemingsadviescommissie voor de 

werving van de studentassessor. 

 

9. Rondvraag 

  

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 

10. Sluiting  

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Actie en besluitenlijst 

 

Onderwerp Actie door Deadline 

 

  

1)  Volggroep klachtenregeling. Stulp Doorlopend 

2)  Onderzoeken op welke wijze problemen rond 

de vorming van een nieuw DB volgend 

studiejaar voorkomen kunnen worden. 

CMR-leden 3 juli 2018 

3)  Jochen Riester of Stefan Vuijst benaderen 

voor deelname aan evaluatie intellectueel 

eigendomsrecht. 

DB 24 april 2018 

4)  Agenderen presentatie vernieuwing 

medezeggenschap voor vergadering 22 mei. 

Ambtelijk secretaris 16 mei 2018 

5)  Sturen vragen instemmingsverzoeken 

privacybeleid en reglement cameratoezicht 

naar ambtelijk secretaris. Ambtelijk secretaris 

stuurt hierover een herinneringsmail. 

CMR-leden 15 mei 2018 

6)  Aanmelden voor afspraak met Huib de Jong 

op 30 mei van 16:15-17:15 uur bij ambtelijk 

secretaris. 

CMR-leden 28 mei 2018 

                                                 
1 Studenten die geen lid zijn van een medezeggenschapsorgaan, opleidingscommissie, studie- of 

studentenvereniging 
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7)  Sturen stuk voor het CMR jaarverslag. Cie. Com, F&R, OSK 

en P&O 

25 juni 2018 

8)  Opstellen reactiebrief adviesverzoek 

functieprofiel studentassessor. 

Ambtelijk secretaris 14 mei 2018 

9)  Agenderen stemming over verlenen 

stemrecht aan student voor de VMH. 

Ambtelijk secretaris 16 mei 2018 

 

Agendaverzoeken CMR 2017/2018 

 

Onderwerp: Naam 

verzoeker: 

Datum 

ingediend: 

Type 

vergadering: 

Planning: 

Commissies DB Doorlopend CMR Doorlopend 

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 

Instemmingsverzoek privacybeleid CvB 24-apr-18 CMR-CvB Ter bespreking 22 mei 

2018, ter stemming 5 juni 

Instemmingsverzoek reglement 

cameratoezicht 

CvB 24-apr-18 CMR-CvB Ter bespreking 22 mei 

2018, ter stemming 5 juni 

Instemmingsverzoek aanpassen missie 

HvA 

CvB 9-mei-18 CMR-CvB n.n.b. 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Centrale Medezeggenschapsraad 
 
 

CMR-overleg 180508   Pagina 6 van 6 

 

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 17 

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

feb, 20 mrt, 8 mei 

 8 van de 17 

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

mrt, 10 apr, 24 apr, 8 mei, 

 

 9 van de 17 

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

mrt, 20 mrt, 10 apr, 24 apr, 8 mei 

 10 van de 17 

5.  W. Brouwer 5 sep, 7 nov, 9 jan, 6 mrt, 8 mei  5 van de 17 

6.  B. Buskoop 9 jan, 6 mrt, 10 apr, 8 mei  4 van de 17 

7.  P. Claeys    van de 17 

8.  G. Donga 6 feb, 10 apr  2 van de 17 

9.  R. Hagen    van de 17 

10.  M. van der Horst 3 okt  1 van de 17 

11.  O. Hyati 6 feb, 20 feb, 20 mrt  3 van de 17 

12.  A. El Johari2 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, 8 mei  

 12 van de 17 

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

15.  F. Nieland 7 nov, 9 jan, 16 jan  3 van de 17 

16.  N. Őzcelik3    van de 3 

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

18.  K. van der Putte 20 feb  1 van de 17 

19.  S. Riani4 5 sep, 17 okt, 19 dec, 6 mrt, 20 mrt, 

10 apr, 

 6 van de 15 

20.  P. Schaap 6 feb, 8 mei  2 van de 17 

21.  S. Spil 7 nov5  1 van de 11 

22.  S. Stulp 7 nov, 16 jan,  2 van de 17 

23.  A. Tay 20 feb, 6 mrt,   2 van de 17 

24.  M. Thomas 5 sep, 5 dec, 9 jan, 8 mei  4 van de 17 

25.  U. Serik6 5 dec, 6 feb, 20 mrt  3 van de 14 

26.  P. Oudijk7    van de 6 

27.  K. Stam8    van de 2 

28.  T. Verduin9    van de 2 

 

 

 

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


