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Verslag overleg CMR/CvB 

19 juni 2018 

14.30 – 16.00 uur 

 

Aanwezig: W. Brouwer (p), G. Donga (p), M. van der Horst (p), P. Oudijk (p), C. Post (p), S. Stulp 

(p), A. Tay (p), M. Thomas (p), B. Buskoop (s), R. Hagen (s), O. Hyati (s), U. Serik (s), K. Stam (s), 

T. Verduin (s) 

Afwezig:  

P. Claeys (p), F. Nieland (p), K. van der Putte (p), H. Atahiri (s), E. Aydin (s), H. Bouzgou (s), A. El 

Khattabi (s), M. Abou Mandour (s), P. Schaap (s), 

 

Gasten: P. Hofmann (communicatiemedewerker) 

 

College van Bestuur: 

Aanwezig: H. de Jong (voorzitter CvB HvA), H. Reuling (CvB HvA), M. Lürsen (secretaris HvA), 

J. van der Stok (bestuurssecretaris HvA) 

 

Voorzitter:  R. Hagen 

Notulist: P. Brugmans 

 

1. Opening / Vaststellen agenda 

 

Hagen opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  

 

De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Mededelingen 

 

- Van der Horst informeert naar de Memorandum of Understanding tussen de HvA en de VU. De 

Jong geeft aan in het begin van het studiejaar te hebben gemeld dat er gesprekken met de VU 

werden gevoerd over samenwerking tussen beide instellingen. Er is een Memorandum of 

Understanding opgesteld welke op 21 juni ondertekend wordt. De Jong stuurt de intentieverklaring 

naar de CMR.  

- Brugmans meldt dat de CMR per heden uit 23 leden bestaat. Mahesh Adhin heeft zijn lidmaatschap 

moeten neerleggen in verband met het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. 

 

3. Vaststelling notulen  

 

De notulen van 22 mei 2018 worden vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van: 

- Lürsen geeft aan dat de functionaris gegevensbescherming per 1 september 2018 zal starten. Tot 

die tijd wordt deze functie waargenomen door Roeland Reijers. 

 

4. Instemmingsverzoek kaderbrief 2019  

 

Post geeft aan dat op 18 juni jl. een nieuwe versie van de kaderbrief naar de CMR is gestuurd. Hierin 

is de input vanuit het BVO, CBO en de RvT verwerkt. Reuling wil graag meer rust in het 

besluitvormingsproces van de kaderbrief., waarbij zij opmerkt dat het een strak proces is met weinig 
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speling in tijd. Van der Horst waardeert het dat het CvB de CMR minutieus op de hoogte stelt van de 

wijzigingen in de kaderbrief, maar vindt het onhandig dat er een dag voor de vergadering een nieuwe 

versie van de kaderbrief is gestuurd en dat daarbij de antwoorden op vragen van de CMR over HR 

niet zijn verwerkt. Hij erkent dat er slechts kleine wijzigingen zijn aangebracht, maar dat de meeste 

raadsleden dit zelf niet binnen deze termijn hebben kunnen constateren. Ook constateert hij een 

patroon dat de vragen van de CMR niet snel beantwoord worden, terwijl het BVO, CBO en de RvT 

wel snel een reactie op gestelde vragen ontvangen. Reuling wil inventariseren of het mogelijk is om 

na het CBO een moment te plannen om de commissie F&R bij te praten over eventuele wijzigingen 

in de kaderbrief of de begroting n.a.v. dit overleg. Voor de vragen van de raad over HR werd 

gewacht op de definitieve tekst vanuit de cao, die pas sinds kort beschikbaar is. Tay informeert naar 

de inhoud huisvestingsagenda voor 2019 die in de kaderbrief genoemd wordt. Reuling geeft aan dat 

dit de in de werkgroep huisvesting besproken activiteiten uit de huisvestingsagenda 2019 betreft. 

Donga verzoekt het CvB om te evalueren of er meer tijd in het proces kan worden ingebouwd. De 

Jong zegt toe hiernaar te kijken en dat dit verzoek vanuit verschillende gremia is gekomen. 

 

5. Instemmingsverzoek studentenstatuut 2018/2019 

 

De Jong geeft aan dat het verplicht is om je als student voor 1 september van het betreffende studiejaar 

in te schrijven als student. In uitzonderlijke gevallen kan inschrijving ook na 1 september plaatsvinden. 

Inschrijving geschiedt op de eerste dag van de maand, al dan niet met terugwerkende kracht. De Jong 

zegt toe dat het studentenstatuut en de daar aan gelieerde stukken in het Engels vertaald worden. De 

Jong geeft aan dat de CMR is uitgenodigd voor een afstemmingsoverleg met JZ, maar dat hier geen 

reactie op is gekomen. Hagen geeft aan dat OSK graag zou zien dat het studentenstatuut in het vervolg 

eerder in het studiejaar wordt aangeboden en besproken, zodat het niet tijdens de tentamenperiode 

behandeld wordt. De Jong zou graag regelmatig met de studentgeleding van de CMR willen 

overleggen voordat stukken als het studentenstatuut en de OER formeel aan de CMR worden 

aangeboden. Stulp is bezorgd over de leesbaarheid en de toegankelijkheid van het studentenstatuut 

voor de student en medewerkers. De Jong meldt dat betrokkenen binnen de faculteiten specifiek 

worden geïnformeerd over de wijzigingen en dat veel informatie themagericht is te vinden via lemma’s 

(inschrijving, SKC, collegegeld, studentendecaan, bezwaar & beroep, e.d.) op de HvA-website.  

 

6. Instemmingsverzoek werkwijze besteding studievoorschotmiddelen 

 

Donga zou graag zien dat SMART wordt aangegeven in welk tijdspad de besluitvorming over de 

besteding van de studievoorschotmiddelen plaatsvindt. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt 

tussen de besluitmomenten en de momenten van dialoog. De Jong geeft aan dat de 

kwaliteitsafspraken eenzelfde traject als de begrotingscyclus kent, waarbij de medezeggenschap in 

het voortraject in de besprekingen wordt meegenomen. Bij opleidingen en OC’s wordt opgehaald in 

welke onderdelen wordt geïnvesteerd. Deze wensen worden geïnventariseerd en besproken binnen 

de faculteit. De Jong zegt toe een aangepaste planning te sturen.  

 

7. Instemmingsverzoek aanpassen missie HvA 

 

De Jong geeft aan dat er momenteel verschillende processen lopen omtrent het instellingsplan (IP) 

en de instellingskwaliteitstoets 2019 (ITK). De CMR heeft ingestemd met het huidige IP 2015-2020, 

onderdeel hiervan is de missie. Vanuit de faculteiten kwam, bij de actualisatie van de onderwijsvisie 

t.b.v. de voorbereiding op de ITK, de wens om de missie van de HvA te actualiseren. Deze 

(geactualiseerde) missie zal als drager gebruikt worden bij het ITK-proces dat nu start en waar in 

september 2018 het informatiedossier voor moet worden opgesteld. Vandaar nu het voorliggende 

instemmingsverzoek om de geactualiseerde missie vast te stellen. Op de onderwijsvisie heeft de 

CMR adviesrecht.  

Tot aan komend najaar vindt binnen de HvA de dialoog over de geactualiseerde onderwijsvisie 

plaats. In de CMR is deze in maart jl. besproken en naar aanleiding daarvan verfijnd (zie 

visie.mijnhva.nl).  Donga informeert naar het onderscheid tussen een onderwijsinstelling en de in de 

missie voorgestelde kennisinstelling. Voor De Jong ziet de strekking van onderwijs toe op drie 
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doelstellingen: kwalificatie, socialisatie en persoonsvorming. Met de voorgestelde missie kan de 

term onderwijs breder geïnterpreteerd worden dan de formulering ‘beroepsopleidingen’ in de 

huidige missie. Bij de HvA blijft onderwijs centraal staan. Er is gekozen om de term kennisinstelling 

te benoemen omdat het CvB van mening is dat onderzoek van belang is voor het onderwijs en 

bijdraagt aan de innovatie van de beroepspraktijk. Vanuit die optiek is het CvB, na afstemming met 

o.a. de primair verantwoordelijken in onderwijs en onderzoek, tot deze missie gekomen.  

Tay zou zij graag zien dat er over praktijkgericht onderzoek gaat worden gesproken in de missie, in 

plaats van over onderzoek. De Jong zegt toe ‘praktijkgericht onderzoek’ aan de missie toe te voegen 

in plaats van ‘onderzoek’.  

 

 

8. Rondvraag 

 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

9. Sluiting 

 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen en sluit de vergadering. 

 

Actie- en besluitlijst CMR-CvB 

 

Actielijst 

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. 

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

functiebeperking in het CMR. Planning: na het zomerreces. 

180619-01 Het CvB stuurt de Memorandum of Understanding met de VU naar de CMR. 

180619-03 Het CvB concretiseert het tijdspad over de werkwijze besteding 

studievoorschotmiddelen. 

180619-04 Het CvB voegt in de missie van de HvA de term ‘praktijkgericht onderzoek’ toe in 

plaats van de term ‘onderzoek’.  

 


