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Verslag CMR 

5 juni 2018 

15.30 uur 

 
Aanwezig: M. Adhin (p), W. Brouwer (p), P. Claeys (p), G. Donga (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), R. Hagen (s), O. Hyati (s), M. Abou Mandour (s), U. Serik (s), P. Schaap (s), K. 

Stam (s),  

Afwezig: M. van der Horst (p), E. Aydin (s), H. Bouzgou (s),  B. Buskoop (s), A. El Khattabi 

(s), T. Verduin (s) 

  

Gasten: P. Hofmann (communicatiemedewerker) 

 

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 vastgesteld. 

 

2. Mededelingen DB/CMR 

 

 2.1 Mededelingen DB 

 Hagen meldt dat vanwege een extra CMR/CvB vergadering op 3 juli de 

vergaderplanning voor die dag gewijzigd is. De nieuwe planning staat in de 

begeleidende mail ‘Stukken CMR-vergadering 5 juni 2018’. 

 Claeys meldt dat de CMR is verzocht om een nieuw student-lid voor het SOL voor te 

dragen. Het DB verzoekt de leden om binnen hun eigen netwerk te inventariseren 

welke student hier interesse in heeft en dit uiterlijk 18 juni aan het DB te melden. Het 

DB regelt een bedankje voor het vorige SOL-lid 

 Claeys geeft aan dat er een adviesverzoek evaluatie SKC is binnengekomen. Met het 

CvB is afgesproken dat er een gesprek met de opstellers van de evaluatie wordt 

georganiseerd om de evaluatie voor te bespreken. Leden die interesse hebben om dit 

gesprek bij te wonen kunnen contact opnemen met Claeys. Tevens kunnen leden 

eventuele vragen over de evaluatie SKC naar Claeys sturen.  

 

3. Vaststelling notulen 
 

De notulen en actielijst van 22 mei 2018 worden vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van: 

1) Van der Putte geeft aan dat de commissie P&O het voorgestelde proces van de 

klachtenregeling onacceptabel vindt en dat de commissie graag het verslag van de recente 

bijeenkomsten van de klankbordgroep ontvangt. De directeur HR is op de hoogte gesteld van 

de onvrede van de commissie. De P&O-commissie overweegt om een externe expert in te 

huren om nieuwe expertise over klachtenregelingen te verkrijgen binnen de raad. 

9) Claeys meldt aan dat hij de werkgroep privacy bijeenroept zodra de antwoorden op de door 

de CMR gestelde vragen binnen zijn. 
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12) De ambtelijk secretaris benaderd de eerst volgende kandidaat op de reservelijst, ter 

vervanging van Adhin. 

 

4. Commissies en werkgroepen 

 

P&O heeft de HR-monitor besproken en verzoekt het DB om deze ook bij het CMO te 

agenderen. Tevens worden de HR-functionarissen op de faculteiten verzocht om de HR-

monitor met de deelraden te bespreken. Tot slot heeft de commissie gesproken over het 

verzuimbeleid, waarover nog te zijner tijd een instemmingsverzoek wordt ingediend. 

F&R gaat praten over het HR-deel van de kaderbrief met de commissie P&O. Er zal een 

gezamenlijk advies van beiden commissies worden opgesteld. Er is een infographic opgesteld 

over het allocatiemodel, welke op korte termijn naar de CMR gestuurd wordt. Post heeft mede 

op verzoek van verschillende leden van verschillende deelraden gewerkt aan een amendement 

voor het MZ-reglement over de vacatievergoeding. Stulp geeft aan in het kader van 

zorgvuldigheid het niet wenselijk te achten als deze aanpassing nog voor het zomerreces ter 

stemming wordt gebracht in de CMR. Donga sluit zich bij Stulp aan, maar ziet ook 

inhoudelijk zoveel bezwaren dat het niet realistisch is om het amendement voor de zomer te 

behandelen. Het DB roept F&R op om zorg te dragen voor een overdrachtsdocument waarin 

de status rond het aanpassen van de verschillende reglementen staat beschreven, zodat de 

F&R commissie in nieuwe samenstelling dit vanaf 1 september 2018 kan oppakken.  

OSK heeft gesproken over het jaarverslag en de overdracht naar de nieuwe samenstelling van 

de commissie. Het ondernemersreglement gaat inhoudelijk worden besproken en eventueel 

stelt de commissie daar een ongevraagd advies over op. Tot slot heeft er een afspraak met 

Huib de Jong plaatsgevonden over scholing. Er wordt gezocht naar een moment voor een 

vervolgafspraak, met daarbij ook de nieuw gekozen CMR-studentleden. Onderwerpen die 

besproken worden zijn dan overdracht, professionalisering en scholingsbehoeften.  

COM is niet bijeen geweest. 

Thomas ziet dat er momenteel verschillende initiatieven op het gebied van scholing en 

professionalisering lopen. In de raad heeft hij een presentatie gehouden namens de werkgroep 

vergaderstructuur over de uitkomsten van de uitgezette enquête waarop hij vooralsnog geen 

vragen heeft ontvangen. Hij zou graag zien dat de raad in nieuwe samenstelling een duurzame 

commissie professionalisering instelt. Afgesproken wordt dat Thomas, Oudijk en Schaap er 

voor zorgen dat het dossier professionalsering ordentelijk wordt overgedragen aan de raad in 

nieuwe samenstelling. 

 

 

5. Instemmingsverzoek aanpassen missie HvA 

 

Stulp geeft aan dat hij geen afgewogen oordeel kan geven over een geactualiseerde concept 

missie die schijnbaar met verschillende ‘sleutelfiguren’ binnen de HvA besproken is, maar die 

volgens het CvB nog moet worden fijn geslepen door middel van interactieve bijeenkomsten. 

Hij adviseert om niet in te stemmen. Donga constateert dat niet alle drie de hoofdfuncties van 

het hoger onderwijs in de missie beschreven staan. Hij mist de onderdelen persoonsvorming 

en maatschappelijke oriëntatie in de voorgestelde missie. Tay begrijpt niet waarom de CMR 

om instemming wordt gevraagd als de missie nog niet af is. Ook zou zij graag zien dat er over 

praktijkgericht onderzoek gaat worden gesproken in de missie, in plaats van over onderzoek.  

Claeys begrijpt de urgentie niet om nu al de missie van de HvA aan te passen. Ook vindt hij 

dat de missie en visie aan elkaar verbonden zijn en niet separaat kunnen worden besproken. 

 

6. Instemmingsverzoek werkwijze besteding studievoorschotmiddelen 
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Van der Putte wil meegeven dat het belangrijk is om de thema’s die in de voorgestelde 

werkwijze zijn opgenomen duidelijk worden ingekaderd, maar ook niet helemaal worden 

dichtgetimmerd. Dit is een ingewikkeld proces en dient goed te worden gemonitord door alle 

lagen van de medezeggenschap. Thomas wijst de CMR op de verschillende rollen van de 

medezeggenschap in de besteding van de studievoorschotmiddelen. In het voortraject dient de 

medezeggenschap de dialoog aan te gaan over welke thema’s relevant zijn en prioriteit dienen 

te krijgen. Daarna volgt uiteindelijk het instemmingsverzoek over de daadwerkelijke 

besteding. Daarvoor dient echter de dialoog al te hebben plaatsgevonden. Donga zou graag 

zien dat SMART wordt aangegeven in welk tijdspad de besluitvorming over de besteding van 

de studievoorschotmiddelen plaatsvind. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt tussen de 

besluitmomenten en de momenten van dialoog. Claeys vindt het belangrijk dat duidelijk 

wordt welke rechten de medezeggenschap heeft en dat er een duidelijk tijdspad wordt 

opgesteld. 

 

7. Instemmingsverzoek studentenstatuut 2018/2019 

 

Stulp geeft aan dat het voor hem lastig te duiden is hoeveel er in het reglement is veranderd, 

waarom het is veranderd, wat de samenhang tussen de veranderingen is en wat de 

consequenties voor de studenten zijn in bepaalde artikelen. Hij constateert dat de CMR niet is 

meegenomen in het traject van co-creatie. Hij kan derhalve niet beoordelen hoe men tot de 

voorgestelde wijzigingen is gekomen. Adhin en Donga sluiten zich bij Stulp aan. Vragen over 

het studentenstatuut kunnen tot uiterlijk 12 juni 2018 naar de ambtelijk secretaris worden 

gestuurd, zodat hij ze kan doorgeleiden naar de commissie OSK en eventueel het CvB. 

 

8. Voordracht leden COBEX en Geschillenadviescommissie 

 

8.1  Voordracht leden COBEX 

De ambtelijk secretaris geeft aan dat er hebben negen docenten hebben gesolliciteerd voor de 

vier functies van docent-lid van het COBEX en dat op basis hiervan een voorselectie dient te 

worden gemaakt, alvorens over de voordacht van docentleden kan worden gestemd. Atahiri, 

Brouwer en Stulp nemen plaats in een sollicitatiecommissie die gaat kijken naar de 

sollicitaties van de docentleden. De sollicitatiecommissie kiest zelf een werkwijze waarop de 

voorselectie maken. Op 3 juli stemt de CMR over de voordracht van docentleden voor het 

COBEX.   

 

De ambtelijk secretaris meldt dat er twee studenten hebben gesolliciteerd voor de vier functies 

van student-lid voor het COBEX. Over de voordracht van deze twee studenten gaat worden 

gestemd. Voor de overige twee vacatures wordt afgesproken dat deze voor de HvA-

gemeenschap worden open gezet, maar dat het DB actief de studenten op de reservelijsten van 

medezeggenschapsverkiezingen gaat benaderen om zij op de vacature te wijzen.  

 

8.2  Voordracht leden Geschillenadviescommissie 

De CMR is verzocht om drie studenten en één docent voor te dragen om in de 

Geschillenadviescommissie (GAC) plaats te nemen. Afgesproken wordt om de vacature voor 

de studentleden open te zetten voor de gehele HvA-gemeenschap, waarbij actief studenten op 

de reservelijsten van de medezeggenschapsverkiezingen benaderd gaan worden om zij op de 

vacature te wijzen. Voor het voor te dragen docent-lid gaat wordt de vacature ook open gezet 

voor alle HvA-docenten. 

 

9. Stemmingen 

 

Lid: Machtiging: 
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E. Aydin U. Serik 

H. Bouzgou M. Abou Mandour 

B. Buskoop G. Donga 

M. van der Horst R. Hagen 

A. El Khattabi G. Donga 

T. Verduin R. Hagen 

 

9.1 Voordracht studentleden COBEX 

 

De CMR draagt Casper Boks en Niels Nanning voor om als student-lid in het COBEX plaats 

te nemen. De ambtelijk secretaris draagt zorg voor de communicatie naar de voorgedragen 

studenten en het COBEX.   

 

10. Rondvraag 

  

- De ambtelijk secretaris bedankt Adhin voor zijn inzet en 16 jaar lidmaatschap van de CMR. 

- Adhin feliciteert de gekozen CMR-leden met hun benoeming. 

- Tay zou graag een geactualiseerd commissie overzicht ontvangen. De ambtelijk secretaris 

gaat hier zorg voor dragen.  

 

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

en P&O 

25 juni 2018 

4)  Zorgen voor overdracht dossier 

professionalisering. 

Oudijk, Thomas & 

Schaap 

5 juni 2018 

 

5)  Binnen eigen netwerk inventariseren welke 

student interesse heeft om in het SOL plaats te 

nemen. 

CMR-leden 18 juni 2018      

6)  Vragen over adviesverzoek evaluatie SKC 

naar Claeys sturen. 

CMR-leden 19 juni 2018 

7)  Benaderen nieuw CMR-lid voor vacante zetel. Ambtelijk secretaris 19 juni 2018 

8)  Vragen over studentenstatuut 18/19 sturen 

naar ambtelijk secretaris. 

CMR-leden 12 juni 2018 
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9)  Uitzetten vacature student-leden COBEX + 

actief benaderen studenten van reservelijst 

medezeggenschapsverkiezingen. 

DB + ambtelijk 

secretaris 

11 juni 2018 

10)  Uitzetten vacature student-leden GAC + actief 

benaderen studenten van reservelijst 

medezeggenschapsverkiezingen. 

DB + ambtelijk 

secretaris 

11 juni 2018 

11)  Uitzetten vacature docent-leden GAC DB + ambtelijk 

secretaris 

11 juni 2018 

12)  Voorgedragen studenten + COBEX 

informeren over voordracht student-leden 

voor het COBEX. 

Ambtelijk secretaris 11 juni 2018 

13)  Actualiseren commissie- en 

volgteamoverzicht CMR. 

Ambtelijk secretaris 11 juni 2018 

 
 

Agendaverzoeken CMR 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderwerp: Naam 

verzoeker: 

Datum 

ingediend: 

Type 

vergadering: 

Planning: 

Commissies DB Doorlopend CMR Doorlopend 

Voordragen docenten en 

studenten COBEX 

COBEX 17-apr-18 CMR Ter stemming 3 juli 2018 

Instemmingsverzoek 

privacybeleid 

CvB 25-apr-18 CMR-CvB Ter bespreking en stemming 3 

juli 2018 

Instemmingsverzoek reglement 

cameratoezicht 

CvB 25-apr-18 CMR-CvB Ter bespreking en stemming 3 

juli 2018 

Instemmingsverzoek aanpassen 

missie HvA. 

CvB 9-mei-18 CMR-CvB Ter bespreking 19 juni 2018 

en ter stemming 3 juli 2018 

Voordragen studenten en docent 

GAC 

GAC 14-mei-18 CMR Ter stemming 3 juli 2018 

Instemmingsverzoek 

Studentenstatuut 

CvB 23-mei-18 CMR-CvB Ter bespreking en stemming 

19 juni 2018 

Instemmingsverzoek werkwijze 

besteding 

studievoorschotmiddelen 

CvB 23-mei-18 CMR-CvB Ter bespreking en stemming 

19 juni 2018 

Instemmingsverzoek kaderbrief 

2019 

CvB 29-mei-18 CMR-CvB Ter bespreking en stemming 

19 juni 2018 

Adviesverzoek evaluatie SKC CvB 31-mei-18 CMR-CvB Ter bespreking en stemming 3 

juli 2018 

Notitie actieplan inclusie CMR-CvB 7-jun-18 CMR CvB Agenderen na de zomer 

Verwachte onderwerpen op 

korte termijn: 

Naam 

verzoeker 

Verwachte 

indiening: 

Type 

vergadering: 

Bijzonderheden: 
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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 19 

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

feb, 20 mrt, 8 mei, 22 mei 

 9 van de 19 

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

mrt, 10 apr, 24 apr, 8 mei, 5 jun 

 

 10 van de 19 

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, 5 juni 

 12 van de 19 

5.  W. Brouwer 5 sep, 7 nov, 9 jan, 6 mrt, 8 mei  5 van de 19 

6.  B. Buskoop 9 jan, 6 mrt, 10 apr, 8 mei, 5 jun  5 van de 19 

7.  P. Claeys    van de 19 

8.  G. Donga 6 feb, 10 apr  2 van de 19 

9.  R. Hagen    van de 19 

10.  M. van der Horst 3 okt, 5 jun  2 van de 19 

11.  O. Hyati 6 feb, 20 feb, 20 mrt, 22 mei  4 van de 19 

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, 5 jun, 

 14 van de 19 

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

15.  F. Nieland 7 nov, 9 jan, 16 jan, 22 mei  4 van de 19 

16.  N. Őzcelik2    van de 3 

17.  C. Post 17 okt, 20 mrt  2 van de 19 

18.  K. van der Putte 20 feb  1 van de 19 

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 19 

21.  S. Spil 7 nov4  1 van de 11 

22.  S. Stulp 7 nov, 16 jan,  2 van de 19 

23.  A. Tay 20 feb, 6 mrt,   2 van de 19 

24.  M. Thomas 5 sep, 5 dec, 9 jan, 8 mei  4 van de 19 

25.  U. Serik5 5 dec, 6 feb, 20 mrt  3 van de 16 

26.  P. Oudijk6    van de 8 

27.  K. Stam7    van de 4 

28.  T. Verduin8 22 mei, 5 jun,  2 van de 4 

 
 

 

 

 

                                                 
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 


