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Verslag CMR 

3 juli 2018 

13.45 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), K. Stam (s), T. Verduin (s)  

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

Bouzgou (s), O. Hyati (s), A. El Khattabi (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 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 te voren met de CMR-besproken, terwijl deze 

sinds december beschikbaar was. Claeys zou graag een verdiepend onderzoek zien over wat 

er bij de opleidingen aan SKC-activiteiten wordt gedaan en welke best practices dit oplevert. 

Van der Putte vindt het niet wenselijk dat er bij sommige opleidingen van FBE een 

persoonlijkheidstest aan de SKC gekoppeld is. Deze persoonlijkheidstest maakt geen direct 

onderdeel uit van de SKC, maar verschaft vooral informatie over welke begeleiding een 

student nodig heeft. Van der Putte zou ook graag zien dat er een verdiepende kwalitatieve 

analyse wordt uitgevoerd met betrekking tot de aanbevelingen uit de evaluatie. Daarbij dient 

te worden meegenomen welke instrumenten voorspellend zijn voor studiesucces en uitval. 

Van der Horst gaat bij het CvB informeren naar de belasting van OP’ers en OBP’ers in de 

organisatie van de SKC.  

 

2.2 Instemmingsverzoek privacybeleid 

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 op de door de CMR 

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

stukken ontvangen. Claeys geeft aan dat de nieuwe stukken brondocumenten betreffen die 

later dit jaar geïmplementeerd gaan worden. Hij zou graag zien dat de CMR een volgteam 

instelt die dit onderwerp na de zomer gaat monitoren en wordt aangesloten bij de 

verschillende projectleiders.  

 

2.3 Instemmingsverzoek reglement cameratoezicht 

Van der Putte informeert bij Donga en Claeys in hoeverre tijdens het gesprek met Marije van 

Leeuwen antwoord verschaft is op haar vraag over heimelijk cameratoezicht en de 

bewaartermijn van de camerabeelden die hieruit voortvloeien. Claeys geeft aan dat Van 
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Leeuwen hier in het gesprek niet op terug gekomen is. Van der Putte gaat de vraag tijdens de 

overlegvergadering nogmaals stellen. 

 

2.4 Instemmingsverzoek aanpassen missie HvA 

De ambtelijk secretaris meldt dat naar aanleiding van het verslag van 19 juni het CvB 

aanvullende stukken heeft gestuurd met betrekking tot de missie en visie van de HvA. Hagen 

heeft geconstateerd dat de nieuwe versie van de missie en visie inmiddels al op de website 

van de HvA geplaatst zijn, terwijl de CMR nog geen instemming over de missie heeft 

gegeven. Hagen gaat vragen naar de beweegredenen van het CvB om dit te doen. 

  

3. Mededelingen DB/CMR 

 

3.1 Dagelijks bestuur 

 Hagen geeft aan dat na afloop van de vergadering het raadsjaar bij Fest wordt 

afgesloten. 

 Van der Horst meldt dat de CMR een instemmingsverzoek heeft ontvangen 

betreffende het OC-reglement. Het DB heeft aan het CvB gemeld dat dit 

verzoek pas na de zomer in behandeling wordt genomen. 

3.2 Raadsleden 

 Post geeft aan dat er een subsidieaanvraag wordt ingediend voor 

doorstroming mbo-hbo. Dit verzoek dient voor september door de raad te 

worden afgehandeld. Hij zou graag zien dat de CMR deze instemming door 

middel van een mailstemming verleent, nu de raad niet meer voor september 

bijeenkomt. Donga stelt voor om het DB te machtigen om namens de CMR 

een reactie op het te verwachten instemmingsverzoek over de 

subsidieaanvraag op te stellen. De vijftien aanwezige leden geven bij wijze 

van hoge uitzondering unaniem het DB een mandaat om het 

instemmingsverzoek subsidieaanvraag doorstroming mbo-hbo af te handelen 

en van een reactie de voorzien. De reactie die het DB opstelt dient in de eerst 

volgende vergadering na verzending van de reactie te worden bekrachtigd.  

 

4. Vaststelling notulen 
 

Het verslag van 19 juni 2018 wordt vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van: 

4) Thomas stuurt het overdrachtsdocument professionalisering CMR uiterlijk 13 juli voor 

feedback naar het DB. 

 

5. Commissies en werkgroepen 

 

P&O heeft gesproken over de klachtenprocedure. De commissie heeft een conceptdocument 

ontvangen, welke in verschillende aspecten nog onvoldoende is. Voorbeelden zijn de positie 

van de ombudsman, maar ook die van de HR-medewerker. Het leiderschapsprogramma is 

besproken waarbij gekeken is naar de relatie tot de HR-agenda. Tot slot wacht de commissie 

nog op de antwoorden van de HR-vragen over de kaderbrief. De commissie heeft geëist deze 

uiterlijk 13 juli te ontvangen.  

OSK heeft het ondernemersreglement besproken en besloten hier geen verder vervolg aan te 

geven qua acties. Op 6 juli heeft de commissie de laatste bijeenkomst. 

Communicatie is niet bijeen geweest. 

F&R gaat een overdrachtsdossier inclusief planning voor het aanpassen van de verschillende 

reglementen schrijven.  
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6. Nabespreken overlegvergadering CvB  

 

6.1 Adviesverzoek evaluatie studiekeuzecheck 

Van der Putte stelt voor om een positief advies te formuleren, waarbij de doelstellingen van 

de SKC door de CMR worden onderschreven. Wel zou zij graag zien dat er naar aanleiding 

van de kwantitatieve analyse een kwalitatief vervolgonderzoek op faculteits- en 

opleidingsniveau komt. Bij dit kwalitatieve onderzoek dient onderscheid te worden gemaakt 

tussen uitval en studiesucces. In het geval van FBE dient de persoonlijkheidstest expliciet 

losgekoppeld te worden aan de SKC. Tot slot dient in het onderzoek de 

inspanningsverplichting van de gehele opleiding inclusief OP/OBP te worden meegenomen. 

De CMR neemt deze adviezen mee bij de stemming over het adviesverzoek. 

 

6.2 Instemmingsverzoek privacybeleid 

Claeys stelt voor om bij het instemmingsverzoek op te nemen dat de CMR kan instemmen 

met het privacybeleid mits er tussen de CMR en het CvB in september overleg plaatsvind. Dit 

overleg dient te gaan over het instellen van een volggroep privacybeleid en cameratoezicht, 

die de planning en documenten gaat bekijken. De volggroep dient toegang te hebben tot alle 

stakeholders binnen het project AVG. Van der Horst maakt zich zorgen over de communicatie 

richting de HvA-gemeenschap op dit dossier. Er is weliswaar een website ingericht, maar dit 

betekend niet dat ook daadwerkelijk van de website gebruik gemaakt gaat worden.  

 

6.3 Instemmingsverzoek reglement cameratoezicht 

Claeys stelt voor om bij het instemmingsverzoek op te nemen dat de CMR kan instemmen 

met het reglement cameratoezicht mits er tussen de CMR en het CvB in september overleg 

plaatsvind. Dit overleg dient te gaan over het instellen van een volggroep privacybeleid en 

cameratoezicht, die de planning en documenten gaat bekijken. Deze volggroep dient toegang 

te hebben tot alle stakeholders binnen het project AVG.  

 

6.4 Instemmingsverzoek aanpassen missie  

Claeys vraagt zich persoonlijk af of de HvA niet te snel overstapt van de term 

‘onderwijsinstelling’ naar ‘kennisinstelling’. Binnen de organisatie zijn nog voldoende 

medewerkers gehecht aan de term ‘onderwijsinstelling’. Thomas begrijpt de overweging van 

Claeys, maar constateert ook dat volgens de definitie die de overheid hanteert de HvA een 

kennisinstelling is. 

 

7. Voordracht leden COBEX en Geschillenadviescommissie 

 

7.1  Voordracht leden COBEX 

Van der Putte meldt dat de sollicitatiecommissie een selectie heeft gemaakt van de 

binnengekomen sollicitaties van de docent-leden. De sollicitatiecommissie heeft de 

kandidaten uitgenodigd voor een gesprek op 2 juli. Naar aanleiding van deze gesprekken heeft 

de commissie geconstateerd dat vijf van de gesproken kandidaten geschikt zijn om als docent-

lid van het COBEX te worden voorgedragen.  

 

De ambtelijk secretaris meldt dat voor de twee vacatures voor studentleden er één sollicitant 

is. Het is aan de raad om bij de stemmingen te bepalen of deze sollicitant kan worden 

voorgedragen. Voor de na de stemming eventueel openstaande vacatures start de CMR in 

september een nieuwe wervingsprocedure op. 
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7.2  Voordracht leden GAC 

De ambtelijk secretaris meldt dat voor de drie plaatsen voor studentleden er drie sollicitaties 

zijn binnengekomen en dat het aan de raad is om bij de stemmingen te bepalen of deze 

kandidaten kunnen worden voorgedragen. Voor de vacature van docent-lid van het GAC zijn 

geen sollicitaties binnengekomen. De CMR start hiervoor in september een nieuwe 

wervingsprocedure op.  

 

Thomas zou voor de volgende keer dat er kandidaten voor het COBEX en de GAC 

voorgedragen dienen te worden graag meer achtergrond informatie ontvangen over waarom 

dit een recht van de CMR is. Ook zou hij graag het gesprek met de raad aangaan in hoeverre 

men het belangrijk vindt om gebruik te maken van het recht om kandidaten voor het COBEX 

en de GAC voor te dragen gezien de tijd die de raad hieraan kwijt is. 

 

8. Stemmingen 

 

Lid: Machtiging: 

E. Aydin U. Serik 

H. Bouzgou M. Abou Mandour 

W. Brouwer Van der Putte 

O. Hyati Geen machtiging 

A. El Khattabi G. Donga 

F. Nieland A. Tay 

P. Oudijk C. Post 

S. Stulp  Geen machtiging 

 

8.1 Instemmingsverzoek privacybeleid HvA 

 

Claeys en Donga roepen de CMR-leden op om in te stemmen met het privacybeleid mits er 

tussen de CMR en het CvB in september overleg plaatsvind over het instellen van een 

volggroep privacybeleid en cameratoezicht, die de planning en documenten gaat bekijken.  

 

21 voor, 0 tegen, 0 blanco, 0 onthouding. De CMR stemt in met het privacybeleid. De 

ambtelijk secretaris stelt een conceptbrief op en stemt deze af met het DB 

 

8.2 Instemmingsverzoek reglement cameratoezicht 

 

Claeys en Donga roepen de CMR-leden op om in te stemmen met het reglement 

cameratoezicht mits er tussen de CMR en het CvB in september overleg plaatsvind over het 

instellen van een volggroep privacybeleid en cameratoezicht, die de planning en documenten 

gaat bekijken. 

  

21 voor, 0  tegen, 0 blanco, 0 onthouding. De CMR stemt in met het reglement 

cameratoezicht. De ambtelijk secretaris stelt een conceptbrief op en stemt deze af met het DB. 

 

8.3 Instemmingsverzoek missie HvA 

 

12 voor, 0 tegen, 2 blanco, 7 onthouding. De CMR stemt in met de missie HvA. De ambtelijk 

secretaris stelt een conceptbrief op en stemt deze af met het DB. 
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8.4 Adviesverzoek evaluatie studiekeuzecheck 

 

21 voor, 0 tegen, 0 blanco, 0 onthouding. De CMR adviseert positief over de evaluatie 

studiekeuzecheck en geeft de adviezen beschreven in 6.1 van dit verslag mee. De ambtelijk 

secretaris stelt een conceptbrief op en stemt deze af met van der Putte en het DB. 

 

8.5 Voordracht studentleden COBEX 

 

De CMR draagt Mike Kemperman voor om als student-lid in het COBEX plaats te nemen. De 

ambtelijk secretaris draagt zorg voor de communicatie naar de voorgedragen student en het 

COBEX.  

 

8.6 Voordracht docentleden COBEX 

 

De CMR draagt voor om als docent-lid in het COBEX plaats te nemen: 

- Wim Maessen 

- Sarita Sankatsing-Marapin 

- Hanneke Verhagen 

- Henrik-Jan Walrave 

 

De ambtelijk secretaris draagt zorg voor de communicatie naar de voorgedragen docenten en 

het COBEX.  

 

8.7 Voordracht studentleden GAC 

 

De CMR draagt Yoda de Bruin, Mike Kemperman en Amy Leeflang voor om als student-lid 

in de GAC plaats te nemen. De ambtelijk secretaris draagt zorg voor de communicatie naar de 

voorgedragen studenten en de GAC.  

 

8.8 Ondertekenen brandbrief participatie actieve studenten 

 

Hagen stelt voor om het DB het mandaat te geven om de brandbrief participatie actieve 

studenten zodra de inhoud bekend wordt te beoordelen en namens de CMR te ondertekenen. 

14 van de 15 aanwezige leden besluiten het DB het mandaat te geven om de brandbrief 

participatie actieve studenten te beoordelen en te ondertekenen. 

 

9. Rondvraag 

 

- Het is Post opgevallen dat de CMR nog niet formeel geïnformeerd is over de uitslagen van 

de NSE. De ambtelijk secretaris doet navraag hierover bij het CvB. 

 

10. Sluiting  

 

De voorzitter sluit de vergadering. 

 

Actie en besluitenlijst 

 

Onderwerp Actie door Deadline 

 

  

1)  Volggroep klachtenregeling. Stulp Doorlopend 
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2)  Binnen eigen netwerk inventariseren welke 

student interesse heeft om in het SOL plaats 

te nemen. 

CMR-leden 18 september 2018 

3)  Reageren op instemmingsverzoek 

subsidieaanvraag doorstroming mbo-hbo + 

ter stemming agenderen op 4 september 2018 

DB + ambtelijk 

secretaris 

29 augustus 2018 

4)  Sturen overdrachtsdocument 

professionalisering CMR naar DB. 

Thomas 13 juli 2018 

5)  Opstarten wervingsprocedure voor werving 1 

student-lid COBEX en 1 docent lid GAC. 

DB + ambtelijk 

secretaris 

September 2018 

6)  Opstellen en versturen reactiebrief 

instemmingsverzoek privacybeleid. 

Ambtelijk secretaris 9 juli 2018 

7)  Opstellen en versturen reactiebrief 

instemmingsverzoek reglement 

cameratoezicht. 

Ambtelijk secretaris 9 juli 2018 

8)  Opstellen en versturen reactiebrief 

instemmingsverzoek missie HvA. 

Ambtelijk secretaris 9 juli 2018 

9)  Opstellen en versturen reactiebrief 

adviesverzoek evaluatie SKC. 

Ambtelijk secretaris 9 juli 2018 

10)  COBEX en kandidaten informeren over 

uitkomst sollicitatieprocedure. 

Ambtelijk secretaris 9 juli 2018 

11)  GAC en kandidaten informeren over 

uitkomst sollicitatieprocedure 

Ambtelijk secretaris 9 juli 2018 

12)  Uitslagen NSE opvragen bij CvB. Ambtelijk secretaris  9 juli 2018 

 

Agendaverzoeken CMR 2017/2018 

Onderwerp: Naam 

verzoeker: 

Datum 

ingediend: 

Type 

vergadering: 

Planning: 

Commissies DB Doorlopend CMR Doorlopend 

Voordragen student voor 

COBEX 

COBEX 3-jul-18 CMR Sollicitatieprocedure wordt in 

september hervat. 

Voordragen docent GAC GAC 3-jul-18 CMR Sollicitatieprocedure wordt in 

september hervat. 

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 

Instemmingsverzoek OC-

reglement 

CvB 27-jun-18 CMR Agenderen na de zomer 

Stavaza AD-opleidingen HvA-

community 

5-jul-18 CMR Agenderen na de zomer 
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college 

MoU HvA-VU CvB 4-jul-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. Adhin1 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 21 

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, 3 jul 

 

 12 van de 21 

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, 3 jul 

 14 van de 21 

5.  W. Brouwer 5 sep, 7 nov, 9 jan, 6 mrt, 8 mei, 3 

jul 

 6 van de 21 

6.  B. Buskoop 9 jan, 6 mrt, 10 apr, 8 mei, 5 jun  5 van de 21 

7.  P. Claeys    van de 21 

8.  G. Donga 6 feb, 10 apr  2 van de 21 

9.  R. Hagen    van de 21 

10.  M. van der Horst 3 okt, 5 jun  2 van de 21 

11.  O. Hyati 6 feb, 20 feb, 20 mrt, 22 mei, 3 jul  5 van de 21 

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, 3 

jul 

 16 van de 21 

14.  M. Abou Mandour 19 sep, 17 okt, 7 nov, 5 dec,  4 van de 21 

15.  F. Nieland 7 nov, 9 jan, 16 jan, 22 mei, 19 jun, 

3 jul, 

 6 van de 21 

16.  N. Őzcelik3    van de 3 

17.  C. Post 17 okt, 20 mrt  2 van de 21 

18.  K. van der Putte 20 feb  1 van de 21 

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 21 

21.  S. Spil 7 nov5  1 van de 11 

22.  S. Stulp 7 nov, 16 jan, 3 jul  3 van de 21 

23.  A. Tay 20 feb, 6 mrt,   2 van de 21 

24.  M. Thomas 5 sep, 5 dec, 9 jan, 8 mei  4 van de 21 

25.  U. Serik6 5 dec, 6 feb, 20 mrt  3 van de 18 

26.  P. Oudijk7 3 jul,  1 van de 10 

27.  K. Stam8    van de 6 

28.  T. Verduin9 22 mei, 5 jun,  2 van de 6 

 

                                                 
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 


