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Verslag overleg CMR/CvB 

22 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), 

E. Aydin (s), B. Buskoop (s), R. Hagen (s), M. Abou Mandour (s), U. Serik (s), K. Stam (s),  

Afwezig:  

H. Atahiri (s), H. Bouzgou (s), O. Hyati (s), A. El Khattabi (s), P. Schaap (s), T. Verduin (s) 

 

Gasten: P. Hofmann (communicatiemedewerker) 

 

College van Bestuur: 

Aanwezig: H. de Jong (voorzitter CvB HvA), H. Reuling (CvB HvA), J. van der Stok 

(bestuurssecretaris HvA) 

Afwezig: M. Lürsen (secretaris HvA) 

 

Voorzitter:  R. Hagen 

Notulist: I. Mantel 

 

1. Opening / Vaststellen agenda 

 

Hagen opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Het onderwerp ‘HvA in de actualiteit’ 

wordt aan de agenda toegevoegd, waarna deze wordt vastgesteld. 

 

2. Mededelingen 

 

- Hagen roept de CMR-leden op om de uitslagenbijeenkomst van de MZ-verkiezingen bij te wonen. 

- Van der Horst en Donga hebben de landelijke Dag van de Medezeggenschap bijgewoond. Uit de 

medezeggenschapsmonitor kwam naar voren dat medezeggenschapsleden onvoldoende tijd hebben 

voor het uitvoeren van hun functie. De monitor wordt gedeeld met alle leden van de 

medezeggenschap. De Jong geeft aan dat het CvB naar aanleiding van deze dag een brede 

bijeenkomst over facilitering gaat organiseren. 

- De Jong is aanwezig geweest bij de bijeenkomst met de minister van OCW over 

internationalisering. Er is gesproken over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor 

internationale studenten en de wijze waarop hier vorm aan gegeven kan worden. In 

vervolggesprekken met het departement wordt dit onderwerp verder uitgewerkt, waarna de 

uitkomsten met de CMR besproken worden. 

- De Jong geeft aan dat het CvB voornemens is om aan het begin van volgend studiejaar een 

informele bijeenkomst te organiseren om de ervaringen en verwachtingen van de kwaliteitsafspraken 

met studenten en medewerkers te bespreken.  

 

3. Vaststelling notulen  

 

De notulen van 24 april 2018 worden vastgesteld. 
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4. HvA in de actualiteit  

 

Claeys informeert waarom de kwestie over misstanden in ICT-investeringen binnen de HvA waar 

Zembla over heeft bericht niet eerder is gedeeld met de CMR. De Jong geeft aan dat het aantijgingen 

tegen individuele medewerkers betreft. De uitkomsten van het onderzoek worden derhalve ook als 

vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met de CMR. 

 

5. Instemmingsverzoek investeringsbesluit Conradhuis 

 

Van der Horst geeft aan dat de werkgroep huisvesting afgelopen periode drie keer bijeen is geweest. 

De werkgroep heeft de bijeenkomsten ervaren als een intensief werkproces, waarbij de workshop 

van 17 mei als sluitstuk kan worden gezien. Van der Putte complimenteert het CvB met de 

organisatie van de workshop. In de presentatie en ook in de wandelgangen wordt het Conradhuis 

(CRH) het gebouw van FT genoemd, terwijl dit nog geen formeel besluit is. Zij informeert hoe het 

CvB dit in de communicatie gaat oplossen. Reuling beaamt dat het onderliggende besluit een 

vastgoedbeslissing betreft en geen beslissing over de toekomstige gebruikers. Wel is het een reële 

aanname dat de speciale onderwijsvoorzieningen voor FT in het CRH gerealiseerd gaan worden. 

Hagen informeert welke lessen het CvB uit de workshop meeneemt. Reuling geeft aan dat 

bereikbaarheid voor studenten met een functiebeperking, verkeersveiligheid, naamgeving van de 

campus en duurzaamheid punten van aandacht zijn. Van der Putte informeert naar de marge van 2% 

die wordt aangehouden bij de studentenprognoses. Ook constateert zij dat er geen parkeerplaatsen 

voor mindervaliden worden gerealiseerd in het CRH. Zij informeert op welke wijze de fysieke 

bereikbaarheid van het Conradhuis voor mindervaliden wordt gewaarborgd. Reuling geeft aan dat de 

gesprekken over de parkeervoorzieningen tussen de gemeente en HvA nog gaande zijn, waarbij de 

HvA onderzoekt hoe de parkeerdruk in de wijk verlicht kan worden. Het HvA-parkeerbeleid wordt 

geëvalueerd. De studentenprognoses zijn gebaseerd op de inschattingen van de opleidingen zelf. Het 

betreffen geen harde cijfers. Voor de benodigde investeringen aan de andere panden van de HvA 

zijn reserveringen opgenomen in de meerjarenbegroting. Deze financiële ramingen zijn in 2018 

verhoogd met een indexering voor de bouwkosten. Reuling verwacht dat de m2-prijs licht zullen 

stijgen en de huisvestingskosten als geheel zullen dalen, omdat de HvA substantieel ruimte inlevert. 

Donga informeert naar de beschikbaarheid van de demografische gegevens voor Amsterdam en de 

omliggende regio om meer zicht te krijgen op de mogelijke instroom. De Jong geeft aan dat de HvA 

zich vooral richt op de regionale markt, waarbij internationalisering bij de ontwikkeling van het 

Conradhuis geen rol speelt. De Jong merkt op dat voor Amsterdam en de omliggende gemeenten de 

demografische gegevens beschikbaar zijn, maar dat het keuzegedrag van de toekomstige student en 

de ontwikkelingen bij concurrerende instellingen hier niet in zijn meegenomen. Hagen informeert 

naar de haalbaarheid van de planning van oplevering en inhuizing in 2020. Reuling geeft aan dat de 

oplevering en inhuizing is verplaatst naar voorjaar en zomer 2021. Claeys geeft aan dat in het CMO 

vanuit een aantal deelraden naar voren is gekomen dat faculteiten adviezen over inhuizen, verhuizen 

en verplaatsen van opleidingen opstellen zonder dat de deelraden hierover worden geïnformeerd. 

Reuling geeft aan dat het CvB gaat over de verdeling van m2 van de portefeuille en niet over de 

invulling hiervan. Reuling zegt toe deze zorg uit het CMO met de decanen te delen. Reuling 

informeert op haar beurt bij de CMR of deze manier van informatievoorziening aan het CMR een 

gewenste manier is. De leden van het CMR beamen dit. Deze werkwijze leidt tot het creëren van 

draagvlak. Een verdiepingsslag kan gemaakt worden wanneer in de vervolgsessies de doelgroepen 

ook meegenomen worden.  

 

5. Instemmingsverzoek privacybeleid 

 

De CMR heeft verschillende vragen opgesteld inzake het privacybeleid. Het valt Donga op dat er 

meer verantwoordelijkheid bij de medewerker wordt gelegd en minder bij de organisatie. De Jong 

geeft aan dat het privacybeleid gaat over de medewerker of student. Zij zijn zelf verantwoordelijk als 

het gaat om privacy. De organisatie heeft de verantwoordelijkheid de informatie beschikbaar te 

stellen. Binnen de HvA wordt een informatiecampagne gestart om verheldering te bieden aan 

medewerkers en studenten. Hiervoor wordt tijdig een speciale website geïntroduceerd. Daarbij wordt 
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in week 21 de nieuwe FG benoemd, die verder uitvoering geven aan het privacybeleid. Het CvB gaat 

de overige vragen van de CMR beantwoorden. De CMR informeert het CvB hoe het dossier binnen 

de raad verder behandeld gaat worden. 

 

6. Instemmingsverzoek reglement cameratoezicht 

 

Van der Putte informeert wanneer heimelijk cameratoezicht is toegestaan en of er naast de 

bewaartermijn van camera opnamen van 4 weken een andere termijn wordt gehanteerd voor de 

opnamen die gemaakt zijn na incidenten. De Jong geeft aan dat wet bepaald dat heimelijk 

cameratoezicht is toegestaan wanneer er een redelijk vermoeden is van het begaan van een strafbaar 

feit dat cameratoezicht rechtvaardigt. De rol van de FG is hierbij heel belangrijk. Op de vraag rond 

de bewaartermijn komt het CvB terug in de schriftelijke antwoorden. Donga informeert op welke 

wijze de gebruikers van de gebouwen op de hoogte worden gehouden van het cameratoezicht. Op dit 

moment wordt dat niet duidelijk aangegeven. De Jong geeft aan dat de informatievoorziening in de 

publieke ruimten via borden of stickers geregeld zou moeten zijn, waarbij de FG in de handhaving 

een rol heeft. Donga informeert op welke wijze de CMR op de hoogte gehouden worden over het 

cameratoezicht en incidenten die tot heimelijk toezicht hebben geleid. De Jong stelt dat het CvB de 

CMR niet op voorhand informeert over de verzoeken van faculteiten om camera’s te plaatsen. De 

Jong stelt voor om dit onderwerp jaarlijks terug te laten komen op de agenda van de CMR-CvB, 

waarbij ook een overzicht van incidenten wordt gemeld. 

 

7. Plan van Aanpak studeren met een functiebeperking 

 

Serik informeert op welke wijze de HvA de faculteit overstijgende kwesties en doelstellingen mee 

wil nemen in decentrale actieplannen van de faculteiten. De Jong licht toe dat de HvA in de NSE 

onvoldoende scoort op het gebied van studeren met een functiebeperking. De mate waarin verschilt 

per faculteit. Daarom is aan de faculteiten gevraagd per faculteit een actieplan op te stellen. De HvA 

kiest voor het beleggen van de verantwoordelijkheid bij de faculteiten zelf, omdat bijvoorbeeld een 

opleidingsmanager weet wat er speelt binnen de opleiding, terwijl de studentendecanen bij het 

proces betrokken zijn als de vertegenwoordigers voor het onderwijs. FBE is bezig met een soft 

landing pilotfase voor studenten met een functiebeperking waarvoor budget van de 

studievoorschotmiddelen wordt gebruikt. De verwachting is dat naast faculteitspecifieke 

aandachtspunten ook faculteitoverstijgende punten naar voren zullen komen. Donga informeert naar 

de status van de prioriteitenmatrix, waaruit blijkt duidelijk dat een aantal faculteiten niet aan de 

norm voldoet. De Jong deelt de mening van Donga en stelt voor om de voortgang van de project 

regelmatig te rapporteren aan de CMR. Claeys geeft aan dat het Plan van Aanpak Studeren met een 

functiebeperking/chronische ziekte goede dingen bevat. Echter hij spreekt zijn zorg uit als het gaat 

om de realisatie van de ambities in de praktijk. De Jong erkent dat de wisselwerking tussen centraal 

en decentraal op het gebied van de dyslectieprocedure nog niet loopt zoals gewenst. Hij verwacht dat 

de knelpunten uit de decentrale analyse van de faculteiten naar boven komen. Van der Putte 

informeert waarom gekozen is af te stappen van de gezamenlijke adressering werken met een 

functiebeperking en studeren met een functiebeperking De Jong licht toe dat er een onderscheid is 

tussen zorg op maat voor studenten en medewerkers. Voor de laatste categorie is dit belegd in het 

P&O-beleid.  

 

8. Rondvraag 

 

- Brouwer zou graag zien dat de CMR een voorstel doet over de naamgeving van de gebouwen. 

- Thomas informeert naar de betrokkenheid studenten techniek bij de ontwikkeling van het CRH. 

Reuling geeft aan dat deze vraag terug te geven aan het programmateam. 

- Van der putte informeert naar het mbo-hbo beleid van de HvA. De Jong geeft aan dat de HvA 

hierin samenwerkt met het platform mbo-hbo.  
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9. Sluiting 

 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. 

 

Actie- en besluitlijst CMR-CvB 

 

Actielijst 

171017-03 De Jong zegt toe uiterlijk 29 mei 2018 de evaluatie van het SKC en de 

herinschrijfactiviteiten naar de CMR te sturen. 

180522-01  Het CvB organiseert na het zomerreces een brede bijeenkomst over de uitkomsten 

van de medezeggenschapsmonitor 

180522-02 Het CvB neemt het initiatief een informele bijeenkomst te organiseren waarin zij 

met studenten en medewerkers de ervaringen en verwachtingen van de 

kwaliteitsafspraken bespreken met de Volg-commissie. Planning: na het zomerreces. 

180522-03 Instemmingsverzoek privacybeleid en cameratoezicht: het CvB voorziet de CMR 

van een schriftelijke reactie op de gestelde vragen. 

180522-04 Instemmings privacybeleid en cameratoezicht: het CvB doet een voorstel voor een 

jaarlijkse monitor met de CMR. 

180522-05 Het CvB rapporteert de voortgang van Plan van Aanpak studeren met een 

functiebeperking in het CMR. Planning: na het zomerreces. 

 


