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Verslag CMR 

22 mei 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), 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 

Gasten: P. Hofmann (communicatiemedewerker) 

 

Voorzitter: R. Hagen 

Notulist: I. Mantel  

 

1. Opening/vaststelling agenda  

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

 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Voorbespreken overlegvergadering CvB 

 

2.1 Instemmingsverzoek investeringsbesluit Conradhuis 

Oudijk en Tay geven een korte terugkoppeling van het traject. In de werkgroep van 18 mei 

hebben de leden een schema opgesteld waarin de voordelen en zorgen zijn weergegeven. De 

voordelen behelzen de uitstraling en de campusvorming; de zorgen hebben betrekking op de 

toekomstbestendigheid van de demografische gegevens en de bruikbaarheid. Het advies van 

de werkgroep is unaniem positief, onder voorwaarde dat de deelraden goed moeten worden 

geïnformeerd over hun rol. 

 

In de overlegvergadering CvB worden vragen gesteld door de volgende leden: 

Van der Putte zal vragen stellen over de toekomstige gebruikers van het CRH, ITS-

parkeerplaatsen onder Conradhuis, de gehanteerde 2%-marge op de studentenaantallen en 

eventuele gevolgen op de financiering van de overige campussen en de doorrekening van de 

m2-prijs. Donga zal een vraag stellen over de gebruikte demografische gegevens en zal 

voorstellen ook de regionale demografische gegevens mee te nemen. Hagen gaat vragen 

stellen over de haalbaarheid van de planning en over de lessen die het CvB meeneemt uit de 

workshop Conradhuis van donderdag 17 mei 2018. Abou Mandour gaat informeren naar het 

internationale studentenbeleid. Claeys zal een vraag stellen over het betrekken van de 

deelraden bij de besluitvorming. 

 

2.2 Instemmingsverzoek privacybeleid 

De vragen van de CMR-leden zijn verzameld in bijlage 5.2. Dit document is gedeeld met het 

CvB.  

In de overlegvergadering CvB worden vragen gesteld door de volgende leden: 

Donga stelt een aantal vragen zoals verwoord in bijlage 5.2. 

Buskoop heeft vragen over hoofdstuk 8 Rechten en de wijze waarop de HvA de medewerkers 

en studenten hierover informeert. 

 

Instemmingsverzoek cameratoezicht 

De vragen van de CMR-leden zijn verzameld in bijlage 5.2.  Dit document is gedeeld met het 

CvB. 
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In de overlegvergadering CvB worden vragen gesteld door de volgende leden: 

Van der Putte heeft een vraag over het ‘heimelijke’ cameratoezicht. Wat houdt ‘heimelijk’ in 

en hoe lang de data bewaard mogen blijven. 

Donga zal vragen stellen over de informatievoorziening voor de gebruikers op de campus 

over het cameratoezicht en op welke wijze de CMR hierover geïnformeerd wordt. 

 

2.3 Plan van aanpak studeren met een functiebeperking 

In de overlegvergadering CvB worden vragen gesteld door de volgende leden: 

Serik stelt vragen over de wijze waarop de HvA de faculteits-overstijgende kwesties en 

doelstellingen meeneemt in decentrale actieplannen van de faculteiten en de financiering van 

de twee pilots Soft Landing. 

Mandour stelt een vraag over de keuze voor het verantwoordelijk stellen van de 

opleidingsmanager als portefeuillehouder in plaats van dit op centraal niveau te regelen. 

Donga stelt een vraag over het ambitieniveau van de HvA uitgaande van de 

prioriteitenmatrices. . 

Claeys stelt vragen over de haalbaarheid van de plannen en de keuze geen 

vertegenwoordiging van onderwijslogistiek aan te laten sluiten in de werkgroep en 

stuurgroep. 

Van der Putte stelt een vraag waarom gekozen is af te stappen van de gezamenlijke 

adressering werken met een functiebeperking en studeren met een functiebeperking 

 

2.4 Aanvullende punten 

Het punt HvA in de actualiteit inzake de vraag of er aan een medewerker van HvA/UvA 

betalingen zijn gedaan voor het verlenen van een opdracht aan het bedrijf Revnext wordt 

toegevoegd aan de agenda.  

In de overlegvergadering CvB worden hierover de volgende vragen gesteld: 

Claeys stelt vragen over de keuze van het CvB om de CMR niet eerder in te lichten en het 

rapport niet te delen met de CMR. 

 
3.  Mededelingen 

3.1 Mededelingen DB 

De CMR heeft het verzoek gekregen mee te werken aan een interview ten behoeve van een 

onderzoek naar de knelpunten bij HBO-raden. Buskoop en Serik pakken dit op. De mail 

wordt doorgestuurd door de ambtelijk secretaris. 

 

4.  Vaststellen notulen 

4.1 Notulen 8 mei jl. 

De notulen van 8 mei 2018 worden letterlijk en inhoudelijk vastgesteld.  

 

5.  Commissies en werkgroepen 

Commissie OSK, P&O en Communicatie zijn niet bijeengeweest. 

F&R heeft op 23 mei een overleg met het CvB over de kaderbrief. is in afwachting van de 

kaderbrief die de CMR ter instemming zou moeten ontvangen.  

Het CMO heeft gesproken over de huisvestingplannen, het campusconcept en de 

verkiezingen. Bij de deelraden was een relatief hoog opkomstgehalte, wel is vastgesteld dat 

de fysieke zichtbaarheid niet optimaal was. Een van de ideeën is een prijsvraag uit te 

schrijven als het gaat over de campusnaam.  

 

Werkgroep taaktoewijzingsbeleid is bij elkaar geweest. De resultaten van de interviews zijn 

besproken. Dit moet leiden tot een generiek document aansluitend aan de leidraad van Nora 

Brouwer. 
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Volggroep CAO is bij elkaar geweest. Hierbij zijn o.a. afspraken gemaakt over de rol van de 

medezeggenschap.  

 

Externe lidmaatschappen  

Dag van de medezeggenschap: Van der Horst en Donga hebben de landelijke Dag van de 

Medezeggenschap bijgewoond op 15 mei jl. Het was een interessante bijeenkomst. De 

monitor wordt gedeeld met alle leden. Een van de belangrijkste conclusies die uit de 

medezeggenschapsmonitor naar voren kwam is dat leden van de medezeggenschap te weinig 

tijd hebben voor het goed uitvoeren van hun functie.  

 

6.  Nabespreken overlegvergadering CvB  

 

6.1 Instemmingsverzoek investeringsbesluit Conradhuis 

Geen opmerkingen. 

 

6.2 Instemmingsverzoek privacybeleid 

Voor de voorbereiding van het instemmingsverzoek wordt een werkgroep privacy ingericht 

met de volgende leden: Claeys, Donga, Stulp en Tay. Doel van de werkgroep is het 

verzamelen van alle vragen en het formuleren van een advies betreffende het 

instemmingsverzoek. Van der Horst geeft aan dat het DB aan het CvB uitstel tot en met juni 

2018 heeft gevraagd voor het uitbrengen van een reactie.  

 

6.3 Instemmingsverzoek reglement cameratoezicht 

Geen opmerkingen 

 

6.4 Plan van aanpak studeren met een functiebeperking 

Geen opmerkingen 

 

7. Stemmingen 

 

Lid: Machtiging: 

H. Atahiri B. Buskoop 

H. Bouzgou M. Abou Mandour 

O. Hyati Geen machtiging 

A. El Khattabi G. Donga 

F. Nieland M. Adhin 

T. Verduin R. Hagen 

P. Schaap R. Hagen 

 

 

7.1 Afvaardiging studentlid VMH 

Serik wordt gekozen om als afgevaardigde van de CMR als studentlid bij de VMH namens de 

CMR te stemmen.  

 

7.2 Instemmingsverzoek investeringsbesluit Conradhuis 

De CMR stemt in met het instemmingsverzoek investeringsbesluit Conradhuis. De stemming 

is als volgt: 21 stemmen voor, 2 stemmen onthouding. Vanuit het DB wordt de reactiebrief 

opgesteld.  

 

De voorzitter schorst de vergadering voor 15 minuten om het CvB van de stemming op de 

hoogte te stellen. 
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8.  Uitkomsten enquête werkgroep vergaderstructuur 

Thomas geeft een korte terugkoppeling uit de werkgroep vergaderstructuur CMR. Met het 

oog op de verwachting dat de CMR volgend studiejaar in een nieuw samenstelling bij elkaar 

zal komen, wordt de afspraak gemaakt dat het implementeren van de aanbevelingen in vanaf 

dan in zal gaan. In het CMR overleg van 5 juni zal worden afgesproken wie van de huidige 

leden voor de overdracht zorgt.  

 

9.  Rondvraag 

- Van der Putte informeert wie de organisatie voor het diner van 5 juni verzorgt. Post en Van 

de Putte regelen een locatie. Aan de CMR-leden wordt gevraagd zich aan- of af te melden via 

de CMR-mailbox.  

- Adhin geeft aan dat zijn laatste CMR-overleg 5 juni a.s. zal zijn. Dit in verband met het 

bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. In het overleg van 5 juni zal besproken worden 

in hoeverre het noodzakelijk is om voor de aflopende periode van deze CMR en nieuw lid aan 

te trekken op basis van het reglement. 

- Van der Putte informeert naar de achterliggende reden om een nieuwe digitale leeromgeving 

te implementeren, terwijl faculteiten bezig zijn om een nieuw curriculum samen te stellen. 

Stulp geeft aan dat het een pilot betreft, per september 2019 is het de bedoeling dat de nieuwe 

leeromgeving in de gehele HvA wordt uitgerold.  

 

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 6 juni 2018 

4)  Sturen vragen instemmingsverzoeken 

privacybeleid en reglement cameratoezicht 

naar ambtelijk secretaris. Ambtelijk secretaris 

stuurt hierover een herinneringsmail. 

CMR-leden 15 mei 2018 

5)  Aanmelden voor afspraak met Huib de Jong 

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

secretaris. 

CMR-leden 28 mei 2018 

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

en P&O 

25 juni 2018 

7)  Agenderen stemming over verlenen 

stemrecht aan student voor de VMH. 

Ambtelijk secretaris 16 mei 2018 

8)  Afspraak maken interview inzake onderzoek 

naar de knelpunten bij HBO-raden.  

Buskoop en Serik 5 juni 2018 
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9)  Inrichten werkgroep Privacy ter 

voorbereiding van het instemmingsverzoek  

Donga, Claeys, Tay en 

Stulp 

5 juni 2018 

10)  Opstellen brief instemmingsverzoek 

investeringsbesluit Conradhuis 

 

DB 

Ambtelijk secretaris 

5 juni 2018 

11)   Overdracht voorbereiden Uitkomsten enquête 

werkgroep vergaderstructuur 

CMR     5 juni 2018  

 

12)    Organiseren locatie diner van 5 juni. gevraagd 

Aanmelden via CMR-mailbox.  

 

Van der Putte, Post     5 juni 2018 

13)  Agenderen vervanging CMR-leden bij 

aftreden vanwege behalen pensioen 

gerechtigde leeftijd.  

CMR      5 juni 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 18 

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

feb, 20 mrt, 8 mei, 22 mei 

 9 van de 18 

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

mrt, 10 apr, 24 apr, 8 mei, 

 

 9 van de 18 

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

mrt, 20 mrt, 10 apr, 24 apr, 8 mei, 22 

mei 

 11 van de 18 

5.  W. Brouwer 5 sep, 7 nov, 9 jan, 6 mrt, 8 mei  5 van de 18 

6.  B. Buskoop 9 jan, 6 mrt, 10 apr, 8 mei  4 van de 18 

7.  P. Claeys    van de 18 

8.  G. Donga 6 feb, 10 apr  2 van de 18 

9.  R. Hagen    van de 18 

10.  M. van der Horst 3 okt  1 van de 18 

11.  O. Hyati 6 feb, 20 feb, 20 mrt, 22 mei  4 van de 18 

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, 8 mei, 22 mei 

 13 van de 18 

14.  M. Abou Mandour 19 sep, 17 okt, 7 nov, 5 dec  4 van de 18 

15.  F. Nieland 7 nov, 9 jan, 16 jan, 22 mei  4 van de 18 

16.  N. Őzcelik2    van de 3 

17.  C. Post 17 okt, 20 mrt  2 van de 18 

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

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

10 apr, 

 6 van de 15 

20.  P. Schaap 6 feb, 8 mei, 22 mei  3 van de 18 

21.  S. Spil 7 nov4  1 van de 11 

22.  S. Stulp 7 nov, 16 jan,  2 van de 18 

23.  A. Tay 20 feb, 6 mrt,   2 van de 18 

24.  M. Thomas 5 sep, 5 dec, 9 jan, 8 mei  4 van de 18 

25.  U. Serik5 5 dec, 6 feb, 20 mrt  3 van de 15 

26.  P. Oudijk6    van de 7 

27.  K. Stam7    van de 3 

28.  T. Verduin8 22 mei   1 van de 3 

 
 

 

 

 

                                                 
1 Lid tot en met 5 juni 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 


