
1 

 

€  

 

 

 

Verslag overleg CMR/CvB 

3 juli 2018 

14.30 – 16.00 uur 

 

Aanwezig: P. Claeys (p), G. Donga (p), M. van der Horst (p), C. Post (p), K. van der Putte (p), A. 

Tay (p), M. Thomas (p), H. Atahiri (s), B. Buskoop (s), R. Hagen (s), M. Abou Mandour (s), P. 

Schaap (s), U. Serik (s), T. Verduin (s)  

Afwezig: W. Brouwer (p), O. Hyati (s), F. Nieland (p), P. Oudijk (p), S. Stulp (p), E. Aydin (s), H. 

Bouzgou (s), A. El Khattabi (s), K. Stam (s),  

 

Gasten: P. Hofmann (communicatiemedewerker), M. van Leeuwen (hoofd juridische zaken) 

 

College van Bestuur: 

Aanwezig: H. de Jong (voorzitter CvB HvA), G. Meijer (rector CvB HvA), M. Lürsen (secretaris 

HvA), M. Kloek (studentassessor HvA), J. van der Stok (bestuurssecretaris HvA),  

Afwezig: H. Reuling (CvB HvA),   

 

Voorzitter:  R. Hagen 

Notulist: P. Brugmans 

 

1. Opening / Vaststellen agenda 

 

Hagen opent de vergadering. Hagen heet Geleyn Meijer welkom in zijn nieuwe functie als rector van 

de HvA. De agenda wordt vastgesteld. 

 

2. Mededelingen 

 

- De Jong meldt dat er een evaluatie van de medezeggenschapsverkiezingen heeft plaatsgevonden. 

Besloten is om het CSB alleen in de periode van de verkiezingen te bemensen. Er wordt gekeken 

hoe de verkiezingsapplicatie structureel kan worden onderhouden. De CMR wordt nader 

geïnformeerd.  

- De Jong geeft aan dat de Memorandum of Understanding met de VU nog niet is ondertekend. Op 

de VU vindt nog nader overleg met de medezeggenschap plaats. De beoogde samenwerking is 

andere vorm dan die tussen de UvA en VU. De Jong stuurt de MoU naar de CMR.  

- De Jong heeft met het volgteam kwaliteitsafspraken van de CMR thema’s voor de besteding van de 

studievoorschotmiddelen benoemd. Het betreft de thema’s onderwijslogistiek, roostering en 

functiebeperking. Gedurende de zomer worden deze thema’s uitgewerkt.  

- De Jong meldt dat het CvB heeft besloten om FT aan te merken als hoofdgebruiker van het 

Conradhuis. Hiermee is nog geen besluit genomen over de verdeling van de vierkante meters. 

- Van der Putte meldt dat de volggroep ITK bijeen is geweest. Er is gesproken over speerpunten en 

de thema’s vertrouwen en transparantie. De Jong verwacht na de zomer een concept reviewrapport 

met het volgteam te bespreken. 

 

3. Vaststelling notulen  

 

De notulen van 19 juni 2018 worden vastgesteld. 
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4. Adviesverzoek evaluatie studiekeuzecheck  

 

Claeys heeft samen met van der Putte op 28 juni de evaluatie studiekeuzecheck met Bastiaan van der 

Wulp en Jet Benjamins besproken. Claeys constateert dat de informatievoorziening richting de raad 

niet optimaal is geweest. Zo is de onderzoeksopdracht die aan het onderzoeksrapport ten grondslag 

lag niet van tevoren met de CMR besproken, terwijl deze sinds december beschikbaar was. Claeys 

zou graag zien dat er verdiepend onderzoek wordt gedaan over wat er bij de opleidingen aan SKC-

activiteiten wordt gedaan en welke best practices dit oplevert. Claeys mist een kwalitatieve 

doorvertaling van de evaluatie richting de opleidingen uitgesplitst in studiesucces en uitval. Ook ziet 

hij niet dat er aan kennisdeling wordt gedaan tussen faculteiten onderling. Van der Putte vindt het 

niet wenselijk dat er bij sommige opleidingen van FBE een persoonlijkheidstest aan de SKC 

gekoppeld is, terwijl deze geen direct onderdeel van de SKC uitmaakt. Van der Putte informeert naar 

de voorspellende waarde van de uitkomsten van de SKC’s. De Jong is bereid explicietere afspraken 

met de CMR te maken over de dossiers waarbij de raad intensiever betrokken wil worden. De Jong 

gaat met het lectoraat beroepsonderwijs bespreken welke gegevens er beschikbaar zijn om tot een 

kwalitatieve doorvertaling van de evaluatie te komen. Over de inhoud van dit vervolgonderzoek 

wordt de CMR geïnformeerd. Wel dient in het toegezegde onderzoek een zekere gelaagdheid op het 

gebied van medezeggenschap te worden aangebracht. De Jong gaat bij de herijking van de SKC met 

de decanen bespreken dat de SKC en de persoonlijkheidstest losgekoppeld dienen te worden. Op het 

niveau van contactpersonen vindt momenteel al uitwisseling van informatie en best practices.  

 

5. Instemmingsverzoek privacybeleid HvA 

 

Claeys geeft aan dat hij samen met Donga op 27 juni gesproken heeft met Marije van Leeuwen en 

Jochem van der Stok. Tijdens dit gesprek zijn de antwoorden én de wijze/manier van beantwoording 

op de door de CMR ingediende vragen nader toegelicht. Naar aanleiding van dit gesprek heeft de 

CMR nieuwe stukken inzake het privacybeleid ontvangen. In het gesprek is naar voren gekomen dat 

niet alle vragen beantwoord kunnen worden, omdat een deel te maken heeft met de uitrol De CMR 

zou graag voor de toekomst een volgteam privacybeleid willen inrichten, die nauwer betrokken 

wordt bij de nog op te stellen documenten. Ook dient dit volgteam in gesprek te kunnen treden met 

de verschillende projectleiders. De Jong constateert dat de zorgen van de raad vooral betrekking 

hebben op de implementatie en de casuïstiek van het privacybeleid. Hij is dan ook bereid om een 

volgteam bij het privacybeleid te betrekken. 

 

6. Instemmingsverzoek reglement cameratoezicht 

 

Claeys informeert hoelang camerabeelden bewaard worden. Van Leeuwen geeft aan dat de 

bewaartermijn voor de camerabeelden die door de instelling in de openbare ruimtes gemaakt worden 

vier weken is. Bij heimelijk cameratoezicht stelt zij voor om een termijn van twee maanden te 

hanteren, met hierbij de mogelijkheid om de gegevens langer te bewaren indien sprake is van een 

(gerechtelijk) onderzoek. 

 

7. Instemmingsverzoek aanpassen missie HvA 

 

De Jong geeft aan dat het CvB de missie heeft aangepast zoals op 19 juni is toegezegd. Donga is 

verbaasd dat de missie en visie al op de website zijn geplaatst, zonder dat daarbij de aantekening is 

gemaakt dat de CMR nog instemming dient te verlenen aan de missie. De Jong geeft aan dat de 

stukken op verschillende manieren de organisatie rondgaan om de discussie over de missie en visie 

binnen de gemeenschap te voeren.  
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8. Uitreiking certificaten CMR 

 

De Jong bedankt de leden van de CMR voor de inzet het afgelopen studiejaar en reikt certificaten 

aan de vertrekkende leden uit. 

 

9. Rondvraag 

 

- Van der Horst zou graag zien dat binnen meer aandacht komt voor jonge medewerkers om door te 

groeien en ze te behouden voor de HvA. De Jong neemt dat dit punt mee en wil hier ook in het 

diversiteitsbeleid aandacht aan besteden door middel van traineeships en intensievere begeleiding. 

Ook wordt nagedacht op welke wijze aandacht aan de oudere generatie kan worden besteed.  

- Van der Putte geeft aan dat de commissie gesproken heeft over de evaluatie van het 

besturingsmodel van de HvA en de rol van de hay-systematiek en de teamcoördinatoren hierin. Zij 

zou dit onderwerp graag na de zomer met het CvB bespreken. De Jong gaat graag na de zomer 

hierover het gesprek met de CMR aan. 

 

10. 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 en de facilitering van de medezeggenschap. 

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. 

180703-01 Het CvB stuurt de Memorandum of Understanding met de VU naar de CMR 

180703-02 Het CvB informeert de CMR over de ontwikkelingen rond het CSB. 

180703-03 De CMR en het CvB maken expliciete afspraken over de dossiers waar de raad  

  voorafgaand aan de formele instemmings- en adviesverzoeken intensiever bij  

  betrokken wil worden. 

180703-04 Het CvB informeert de CMR over de inhoud van het vervolgonderzoek op de  

  evaluatie SKC. 


