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Verslag CMR 

19 juni 2018 

13.30 uur 

 
Aanwezig: W. Brouwer (p), P. Claeys (p), G. Donga (p), M. van der Horst (p), P. Oudijk (p), 

C. Post (p), S. Stulp (p), A. Tay (p), M. Thomas (p), H. Atahiri (s), B. Buskoop (s), R. Hagen 

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

Afwezig: F. Nieland (p), K. van der Putte (p), E. Aydin (s), H. Bouzgou (s), O. Hyati (s), A. 

El Khattabi (s), P. Schaap (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. Voorbespreken overlegvergadering CvB 

 

2.1 Instemmingsverzoek kaderbrief 2019 

Post geeft aan dat de kaderbrief 2019 ter instemming is aangeboden. Er is naar aanleiding van 

overleggen van het BVO, CBO en de RvT een nieuwe versie van de kaderbrief toegestuurd. 

Het betreffen vooral tekstuele wijzigingen en geen financiële. De antwoorden op de hr-vragen 

volgen later omdat de tekst van de nieuwe cao pas sinds kort beschikbaar is. Post vindt dat het 

proces grotendeels netjes verlopen is ondanks de nazending op 18 juni jl. Hagen vindt het 

proces niet goed gelopen nu er een dag voor de vergadering een nieuwe versie van de 

kaderbrief is gestuurd en dat in deze nieuwe versie de antwoorden op vragen van de CMR 

over hr niet zijn bijgevoegd, terwijl vragen van het BVO, CBO en de RvT wel konden worden 

verwerkt. De wijze waarop de stukken op 18 juni verzonden zijn, heeft het DB extra 

werkdruk opgeleverd en ook hebben niet alle CMR-leden kennis van de stukken kunnen 

nemen. Van der Horst gaat tijdens het CMR/CvB-overleg informeren naar de antwoorden op 

de door de CMR gestelde vragen. Tay gaat informeren naar het huisvestingsplan 2019 dat 

volgens de kaderbrief voor de zomer zal worden vastgesteld. 

 

2.2 Instemmingsverzoek studentenstatuut 2018/2019 

Hagen geeft aan dat OSK graag zou zien dat het studentenstatuut in het vervolg eerder in het 

studiejaar wordt aangeboden of door middel van co-creatie kan worden voorbesproken, zodat 

deze niet tijdens de tentamenperiode voor het eerst hoeft te worden doorgenomen. OSK zal 

het oordeel over het studentenstatuut laten afhangen van de antwoorden op de vragen die zijn 

ingestuurd over het studentenstatuut. Het betreffen vooral vragen over de inschrijvingen van 

studenten na 1 september en het vertalen van het statuut in het Engels. Stulp geeft aan dat het 

zelfs voor hem als jurist een moeilijk leesbaar stuk is, waarbij de onderlinge samenhang 

tussen verschillende artikelen voor studenten niet duidelijk is. Van der Horst zou graag zien 

dat er een vertalingsslag ten faveure van de student gemaakt wordt. 

 

2.3 Instemmingsverzoek werkwijze besteding studievoorschotmiddelen 

Donga heeft tijdens de vergadering van 5 juni aangegeven dat hij graag zou zien dat SMART 

wordt aangegeven in welk tijdspad de besluitvorming over de besteding van de 
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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. Hij gaat hier bij het CvB om vragen. Abou Mandour gaat informeren waarom de 

rol van docenten expliciet in de infographic genoemd wordt bij de totstandkoming van de 

plannen voor de besteding van de studievoorschotmiddelen, maar in de aanbiedingsbrief niet. 

Thomas meldt dat hij zich als lid van het volgteam heeft aangemeld en dat hij de bijeenkomst 

van 25 juni zal bijwonen. Hij vindt het belangrijk dat de besteding van de 

studievoorschotmiddelen niet enkel gaat over de instemmingsvraag aan de medezeggenschap 

op het eind, maar dat de dialoog over waar de middelen aan besteed dienen te worden tijdig 

plaatsvind. 

 

2.4 Instemmingsverzoek aanpassen missie HvA 

Tay wil van het CvB weten wat zij zien als onderscheid tussen een onderwijsinstelling en een 

kennisinstelling. Ook wil zij weten waarom het CvB deze wijziging nu wilt aanbrengen. Zij 

zou 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 voor de zomer de missie 

van de HvA aan te passen. Hij betwijfeld of er veel draagvlak is om in de visie te spreken 

over een kennisinstelling. Hagen wil informeren of het CvB instemmingsrecht over lectoren 

wil geven in ruil voor aanpassing van de missie. Dit zodat de CMR controle kan houden over 

de aandacht voor onderzoek bij de hogeschool. 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. 

  

3. Mededelingen DB/CMR 

 

3.1 Dagelijks bestuur 

 Brugmans roept de leden op om per mail aan te geven of ze aanwezig zijn bij 

de jaarafsluiting van de CMR na afloop van de CMR-vergadering van 3 juni. 

 Hagen geeft aan dat na afloop van de vergadering er een 

introductiebijeenkomst voor de CMR-leden in nieuwe samenstelling 

plaatsvindt. 

 Donga is samen met Serik naar een bijeenkomst van de VMH geweest over 

de cao-afspraken en het sectorakkoord. Donga is bereid om ook na zijn 

lidmaatschap van de raad de VMH bijeenkomsten namens de CMR te blijven 

bezoeken, mocht de CMR geen afvaardiging naar de VMH kunnen sturen. 

Het onderwerp lidmaatschappen wordt in september geagendeerd. 

 

4. Vaststelling notulen 
 

Het verslag van 22 mei 2018. 

 

Naar aanleiding van: 

Stulp zou graag in het vervolg zien dat er een veiligheidsmechanisme wordt ingebouwd voor 

leden die interesse hebben om plaats te nemen in een sollicitatiecommissie, om zich daarna te 

moeten verschonen vanwege binding met de sollicitanten. De raadsleden denken na over een 

manier hoe dit in de toekomst voorkomen kan worden. 

 

5. Nabespreken overlegvergadering CvB  

 

5.1 Instemmingsverzoek kaderbrief 2019 

Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de overlegvergadering over de kaderbrief 2019.  
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5.2 Instemmingsverzoek studentenstatuut 2018/2019 

Hagen geeft aan dat de commissie OSK adviseert om in te stemmen met het studentenstatuut 

2018/2019. De commissie heeft mede gelet op de antwoorden van het CvB er vertrouwen in 

dat het proces van co-creatie volgend studiejaar beter gaat verlopen. 

 

5.3 Instemmingsverzoek werkwijze besteding studievoorschotmiddelen 

Thomas merkt dat Huib de Jong graag een sterke medezeggenschap op alle niveaus ziet en 

met deze werkwijze een sterke horizontale dialoog over de besteding van 

studievoorschotmiddelen regelt. Thomas wil dat de raad bewaakt en stimuleert dat de 

afspraken in het instemmingsverzoek ook in de praktijk worden uitgevoerd en niet enkel een 

papieren werkelijkheid creëren. Hagen zou graag zien dat in de mogelijke reactiebrief wordt 

verwezen naar de toezegging van het CvB dat de planning en het tijdspad na de instemming 

gespecificeerd worden en naar de CMR worden gestuurd. Stulp vindt dat een dergelijke 

verwijzing een bepaald wantrouwen wekt.  

  

5.4 Instemmingsverzoek aanpassen missie HvA 

Donga is blij met de uitleg van Huib de Jong over de missie, maar constateert dat het CvB bij 

zijn verhaal en tekst blijft. Een missie zonder toelichting is kwetsbaar als deze vervolgens 

binnen de organisatie wordt verspreidt en moet worden geïnterpreteerd door de faculteiten en 

het management. Oudijk is verrast dat de discussie over de term kennisinstelling nu pas 

binnen de raad gevoerd wordt, terwijl 10 jaar geleden met de komst van lectoren deze koers al 

is ingezet. Post sluit zich aan bij Oudijk. Thomas vindt het vanuit de CMR erg laat om op het 

punt kennisinstelling dwars te liggen, terwijl deze al een tijdje binnen de organisatie rondgaat 

en de CMR hier niet proactief de discussie over gevoerd heeft. Hij kan zich vinden in de 

missie en uitleg. Maar de communicatie richting de organisatie moet ook duidelijk zijn. Het 

tijdstip van aanpassing heeft vooral te maken met de ITK die aanstaande is. Door nu de missie 

aan te passen, kan de organisatie bekend worden met de nieuwe missie. Claeys gaat binnen 

zijn HvA-netwerk inventariseren wat zij van de term kennisinstelling vinden. Tay zou graag 

zien dat er duidelijkheid komt over de toezegging van het CvB om de term ‘praktijkgericht 

onderzoek’ aan de missie toe te voegen in plaats van enkel ‘onderzoek’. Het DB neemt 

contact op met het CvB over het herformuleren van de term ‘onderzoek’.  

 

6. Stemmingen 

 

Lid: Machtiging: 

E. Aydin U. Serik 

H. Bouzgou M. Abou Mandour 

B. Buskoop G. Donga 

O. Hyati Geen machtiging 

A. El Khattabi G. Donga 

F. Nieland Geen machtiging 

K. van der Putte M. van der Horst 

P. Schaap R. Hagen 

 

6.1 Instemmingsverzoek kaderbrief 2019 

 

Post roept de CMR-leden op om in te stemmen met de kaderbrief. Claeys geeft aan dat hij 

zich gaat onthouden van stemming omdat hij geen kennis van de aanvullende stukken heeft 

kunnen nemen. Van der Horst geeft aan dat hij na overleg met van der Putte voor wat betreft 

haar machtiging zich zal onthouden van stemming. 
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19 voor, 0 tegen, 0 blanco, 2 onthouding. De CMR stemt in met de kaderbrief 2019. De 

ambtelijk secretaris stelt een conceptbrief op en stemt deze af met de commissie F&R en het 

DB. 

 

6.2 Instemmingsverzoek werkwijze besteding studievoorschotmiddelen 

 

20 voor, 0 tegen, 0 blanco, 1 onthouding. De CMR stemt in met de werkwijze besteding 

studievoorschotmiddelen. De ambtelijk secretaris stelt een conceptbrief op en stemt deze af 

met het DB. 

 

6.3 Instemmingsverzoek studentenstatuut 2018/2019 

 

Renske roept de leden op om het advies van OSK te volgen en in te stemmen met het 

studentenstatuut. 

 

20 voor, 0 tegen, 0 blanco, 1 onthouding. De CMR stemt in met het studentenstatuut 

2018/2019. De ambtelijk secretaris stelt een conceptbrief op en stemt deze af met het DB. 

 

7. Rondvraag 

 

- Tay complimenteert de raad en de voorzitter met het verloop van de vergadering. 

 

8. 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 

3 juli 2018 

 

5)  Binnen eigen netwerk inventariseren welke student 

interesse heeft om in het SOL plaats te nemen. 

CMR-leden 18 juni 2018  

6)  Contact opnemen met CvB over term ‘onderzoek’ in de 

missie van de HvA. 

DB 28 juni 2018 

7)  Opstellen conceptbrief instemmingsverzoek kaderbrief 

2019.   

Ambtelijk 

secretaris 

28 juni 2018 
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8)  Opstellen conceptbrief instemmingsverzoek werkwijze 

besteding studievoorschotmiddelen   

Ambtelijk 

secretaris 

28 juni 2018 

9)  Opstellen conceptbrief instemmingsverzoek 

studentenstatuut 2018/2019 

Ambtelijk 

secretaris 

28 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 

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. 

Aandacht niet christelijke 

feestdagen 

Deelraad 

FOO 

14-jun-18 CMR-CvB Agenderen na de zomer. 

Verdelen lidmaatschappen 

CMR 

CMR 19-jun-18 CMR 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. Adhin1 3 okt, 9 jan, 20 feb, 6 mrt  4 van de 20 

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

feb, 20 mrt, 8 mei, 22 mei 

 9 van de 20 

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

mrt, 10 apr, 24 apr, 8 mei, 5 jun, 19 

jun, 

 

 11 van de 20 

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, 19 jun,  

 13 van de 20 

5.  W. Brouwer 5 sep, 7 nov, 9 jan, 6 mrt, 8 mei  5 van de 20 

6.  B. Buskoop 9 jan, 6 mrt, 10 apr, 8 mei, 5 jun  5 van de 20 

7.  P. Claeys    van de 20 

8.  G. Donga 6 feb, 10 apr  2 van de 20 

9.  R. Hagen    van de 20 

10.  M. van der Horst 3 okt, 5 jun  2 van de 20 

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

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, 22 mei, 5 jun, 19 jun,  

 15 van de 20 

14.  M. Abou Mandour 19 sep, 17 okt, 7 nov, 5 dec,  4 van de 20 

15.  F. Nieland 7 nov, 9 jan, 16 jan, 22 mei, 19 jun,  5 van de 20 

16.  N. Őzcelik3    van de 3 

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

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

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, 22 mei  3 van de 20 

21.  S. Spil 7 nov5  1 van de 11 

22.  S. Stulp 7 nov, 16 jan,  2 van de 20 

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

24.  M. Thomas 5 sep, 5 dec, 9 jan, 8 mei  4 van de 20 

25.  U. Serik6 5 dec, 6 feb, 20 mrt  3 van de 17 

26.  P. Oudijk7    van de 9 

27.  K. Stam8    van de 5 

28.  T. Verduin9 22 mei, 5 jun,  2 van de 5 

 

                                                 
1 Lid tot en met 17 juni 2018 
2 Lid tot en met 5 juni 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 


