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Voorwoord 

 
Langzaamaan zijn we in het afgelopen jaar weer meer fysiek gaan vergaderen. Helemaal is dat nog niet 

gelukt; een flink aantal van de vergaderingen bleef toch nog deels online. Voor het komend jaar hoop ik 

dat wij vaker geheel fysiek kunnen vergaderen. De door anderen gedane suggestie om in het bijzonder 

de bijeenkomsten met het faculteitsbestuur geheel fysiek te laten plaatsvinden, omarm ik dan ook 

volledig.  

 

Voor de deelraad was het afgelopen jaar een jaar vol van reuring. In vergelijking met het vorige jaar 

hadden we relatief veel contact met het faculteitsbestuur. Dit contact verliep helaas niet altijd even 

prettig. Er was sprake van een behoorlijk stroeve samenwerking, die volgend jaar zeker verbetering 

behoeft. De informele bijeenkomsten die wij aan het einde van het jaar hebben gehad, zullen daartoe 

een aanzet geven. 

 

Aan het einde van het jaar wil ik in het bijzonder alle voorzitters van de commissies bedanken voor hun 

inzet. Dankzij hun enorme inspanning konden veel goede besluiten genomen worden. Daarbij 

veronachtzaam ik natuurlijk niet de belangrijke inbreng van de overige leden van de commissies.  Ook 

zij hebben met hun voorbereiding op en deelname aan vergaderingen van commissies en deelraad een 

essentiële bijdrage geleverd.    

 

Het komende jaar zal er weer één worden met de nodige uitdagingen. Laten wij hopen dat in ieder geval 

het dossier van de taaktoewijzing, inclusief strategisch personeelsplan, naar volle tevredenheid kan 

worden afgerond, samen met het portfoliobeleid. Dat er vervolgens een duidelijke relatie zal zijn tussen 

meerjarenplan, A3-jaarplan en begroting; wat mij betreft een heerlijk vooruitzicht. 

 

Ik wens iedereen een mooi en enerverend jaar toe. 

 

Marianne Cambridge – Albers 

Voorzitter deelraad 2021-2022 
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1. Over de deelraad 
 

1.1 Taken en bevoegdheden 

De deelraad van de Faculteit Business en Economie (FBE) vertegenwoordigt de belangen van alle studenten en 

medewerkers van de faculteit. De decaan is de gesprekspartner van de deelraad over beleidszaken die de faculteit 

aangaan. De bevoegdheden van de deelraad zijn advies-, initiatief- en instemmingsrechten. In het 

medezeggenschapsreglement van de HvA worden deze rechten uitgebreid beschreven.  

 

1.2 De werkwijze 

De deelraad heeft 24 zetels: twaalf voor studenten en twaalf voor personeelsleden. De personeelsleden worden 

voor twee jaar benoemd. Vanaf studiejaar 2021-2022 worden studentleden weer voor één jaar benoemd in plaats 

van twee. De deelraad startte in studiejaar 2021-2022 met één vacante zetel bij de studentgeleding. Door het 

vertrek van een aantal leden werd gekozen om tussentijds adviserende leden te werven. Dit zijn leden zonder 

stemrecht die tot het einde van het studiejaar zitting nemen in de deelraad. De werving resulteerde in totaal vier 

adviserende leden die allen zijn gestart in januari. Helaas vertrokken er meer leden waardoor de bezetting van de 

deelraad gedurende het studiejaar onvolledig bleef. Medewerkers en studenten van de faculteit konden zich van 

7 maart tot 3 april 2022 kandidaat stellen voor de medezeggenschapsverkiezingen. De uitslag werd in juni bekend 

gemaakt. 

 

Deelraad 

De deelraad vergadert tweewekelijks op de maandagmiddag. In het studiejaar 2021-2022 heeft de deelraad vijftien 

keer vergaderd. De decaan, directeur bedrijfsvoering en faculteitssecretaris waren één keer per maand bij de 

raadsvergadering aanwezig. Dit studiejaar hebben twee gesprekken plaatsgevonden met het faculteitsbestuur 

waarin informeel met elkaar is gesproken over de onderlinge samenwerking. Daarnaast zijn drie teammiddagen 

en twee trainingsmiddagen georganiseerd. Vier raadsleden waren ook lid van de Centrale Medezeggenschapsraad 

(CMR). De penningmeester en de griffier hebben namens de deelraad deelgenomen aan het Centraal 

Medezeggenschapsoverleg (CMO). In dit maandelijkse overleg zijn alle medezeggenschapsraden van de HvA 

vertegenwoordigd.    

 

Dagelijks Bestuur 

De deelraad heeft een Dagelijks Bestuur dat is samengesteld uit twee studentleden en twee personeelsleden, 

waaronder de voorzitter. Het Dagelijks Bestuur heeft een eigen tweewekelijks overleg waarin de raadsvergadering 

wordt voorbereid en lopende zaken worden besproken. Het Dagelijks Bestuur heeft maandelijks overleg met het 

faculteitsbestuur. Het afstemmen van de agenda’s van de deelraad en het faculteitsbestuur staat hierbij centraal.  

 

Commissies 

De deelraad werkt met vier commissies. Drie commissies komen overeen met de stafafdelingen van de faculteit: 

Financiën & Reglementen, Human Resources en Onderwijs & Kwaliteit. Het Studentenoverleg kan zich wenden tot 

het faculteitsbestuur. Door het contact met de stafhoofden worden commissies op de hoogte gehouden van 

relevante ontwikkelingen. De leden kiezen aan het begin van het raadsjaar in welke commissie(s) zij zitting nemen 

en kiezen uit hun midden een voorzitter. De commissies hebben eveneens tweewekelijks overleg en bereiden 

binnengekomen instemmingsverzoeken en adviesaanvragen voor die vallen binnen hun portefeuille, en adviseren 

vervolgens de deelraad. Aan het einde van het studiejaar heeft de deelraad besloten om het Studentenoverleg en 

de commissie Onderwijs & Kwaliteit samen te voegen tot de commissie Onderwijs, Studentzaken & Kwaliteit. 

 

De deelraad wordt ondersteund door een griffier die verantwoordelijk is 

voor onder andere de verslaglegging en de procesmatige voortgang van de 

medezeggenschap. De griffier is geen gekozen lid van de raad, maar een 

door de faculteit ter beschikking gestelde functionaris. De griffiers van alle 

medezeggenschapsraden van de HvA komen iedere zes weken samen in het 

griffiersoverleg voor afstemming en het delen van informatie en best 

practices. 

 De griffier verzorgt de verslaglegging 

https://icthva.sharepoint.com/sites/beleid/BeleidsdocumentenMWSTU/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fbeleid%2FBeleidsdocumentenMWSTU%2FMedezeggenschapsreglement%5FHvA%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fbeleid%2FBeleidsdocumentenMWSTU
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Flyer deelraad 

 

1.3 Communicatie 

De griffier ondersteunt de deelraad bij de communicatie. De deelraad heeft diverse communicatiemiddelen tot 

zijn beschikking. De griffier heeft toegang tot de verschillende programma’s en onderhoudt contact met de 

redactie van de faculteit. Hieronder een kleine greep uit de activiteiten die op het gebied van de communicatie 

hebben plaatsgevonden: 

 
o Een aanpassing van de flyer van de deelraad (zowel Nederlands- als 

Engelstalig) 
o De aanschaf van een nieuwe banner 
o De aanschaf hoodies voor (wervings)activiteiten van de deelraad 
o De aanpassing van de website 
o De organisatie van een verkiezingsmarkt, zowel in het Wibauthuis als 

op de Business Campus in het kader van de medezeggenschaps-
verkiezingen 

o De plaatsing van artikelen in de medezeggenschapsnieuwsbrief 
(verschijnt elke zes weken), digitale medewerkersnieuwsbrief Focus 
en studentennieuwsbrief faculteit 

o De plaatsing van berichten op het Instagram-account van de 
deelraad 

 
Zie bijlage 3.3 voor een overzicht van alle communicatie-uitingen van de 
deelraad in studiejaar 2021-2022. 
 
 
 

1.4 Begroting 

De deelraad werkt met een eigen begroting. De uitgaven van 

de deelraad worden door de griffier bijgehouden in een 

grootboek en door middel van het jaarverslag inzichtelijk 

gemaakt voor alle medewerkers en studenten van de faculteit 

(zie bijlage 3.1). In coronatijd hebben alle activiteiten van de 

deelraad online plaatsgevonden. Een aantal uitgestelde 

uitgaven op het gebied van communicatie vond in dit 

studiejaar plaats, zoals de aanschaf van een banner, nieuwe 

flyers en zaken ten behoeve van verkiezingsactiviteiten. 

Doordat de vergaderingen hybride plaatsvonden, zijn de 

uitgaven voor catering een stuk lager dan begroot. 

 

 

Facilitering raadsleden 

De raadsleden krijgen zes uur per week de gelegenheid om het raadswerk te verrichten. Bij personeelsleden wordt 

die tijd verrekend met de aanstelling en de taaklast. De studentleden worden in geld uitbetaald, de zogenoemde 

vacatievergoeding. De griffier voert de vergoeding aan het einde van elke maand in waarna de penningmeester 

van de deelraad controleert en accordeert. 

  

Verkiezingsmarkt op de Business Campus 

Flyer deelraad 
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1.5 Samenstelling van de deelraad 

 

 

Naam Functie Geleding Lidmaatschap 

Leonie Akkerman Voorzitter commissie Human Resources 

(vanaf 6 december) 

medewerker  

Faissal Ben Ali  student  

Han Boels*  medewerker  

Ruben Brendel  student  

Marianne Cambridge-

Albers 

Voorzitter deelraad medewerker  

Siham Chaara*  student Tot 16 mei 

Adriaan van Dijk Voorzitter commissie Onderwijs & 

Kwaliteit 

student  

Serge Gautier Penningmeester deelraad medewerker  

Jasper Hartman Voorzitter Studentenoverleg, secretaris 

deelraad 

student  

Gijs Huijpen  student Vanaf  

20 september, tot 9 

februari 

Mohamed Ibrahmi**  student Vanaf 17 januari tot 13 

juni 

Ralf Jacobs Voorzitter commissie Financiën & 

Reglement 

medewerker  

Micha Keijer Voorzitter commissie Human Resources medewerker  

Luke van Kempen  student Tot 20 september 

Bas Kitsz  student  

Robbert Kouthoofd  medewerker  

Peter Krak  medewerker  

Saskia Loots*  student Tot 1 januari 

Loredana Manca  student  

Richard Puyt**  medewerker Vanaf 17 januari 

Mohammed Skori Vicevoorzitter deelraad student  

Jeanine Spierings Voorzitter commissie Human Resources 

(tot 29 november) 

medewerker Tot 29 november 

Julia Tamerus**  student Vanaf 25 januari 

Agnes Tay*  medewerker  

Tim van der Velden**  student Vanaf 25 januari 

Yentl Verweij  student Tot 1 oktober 

Miguel Voigt  medewerker  

Zijian Wang  medewerker Tot 7 februari 

    

Wendy Buisman-Bos Griffier   

 

*   Tevens lid van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) 

** Adviserende leden 
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2. Jaaroverzichten  

 

2.1 Deelraad 

2.1.1   Advies- en instemmingsverzoeken decaan 

 

Faculteitsmeerjarenplan [september 2021 - 4 juli 2022]  

De raadsleden hebben tijdens de teammiddag in februari 2022 versie 0.9 van het faculteitsmeerjarenplan met 

elkaar en met het faculteitsbestuur besproken. De deelraad heeft aangegeven graag te worden betrokken bij het 

proces om te komen tot een meerjarenplan dat richting en toekomstperspectief geeft aan de faculteit voor de 

komende jaren. Het meerjarenplan dient volgens de deelraad een doorkijk te geven naar de ontwikkelingen in de 

maatschappij op het gebied van studentontwikkeling, Leven Lang Leren en waar de hogeschool en faculteit naartoe 

bewegen en voor welke uitdagingen de faculteit staat. De deelraad heeft in maart 2022 feedback gegeven op 

versie 0.9 van het faculteitsmeerjarenplan en een aantal zorgen uitgesproken. Deze input is grotendeels door het 

faculteitsbestuur overgenomen en dat heeft uiteindelijk geresulteerd in versie 1.2 van het plan dat 20 april 2022 

met de deelraad is gedeeld. De deelraad heeft 4 juli ingestemd met het faculteitsmeerjarenplan op de volgende 

voorwaarden dat: 

• een doorvertaling van het meerjarenplan volgt in het A3-jaarplan van de faculteit en de opleidingsplannen, 

maar ook in de budgetten, begroting en evaluaties. 

• een langere termijnplanning wordt gemaakt ook voor de jaren 2024, 2025 en 2026.  

• nieuwe versies en aanpassingen van het meerjarenplan tijdig met de deelraad worden gedeeld, zodat 

voldoende tijd is om feedback te geven.  

• de resultaten van tussentijdse evaluaties en bijstellingen van het meerjarenplan tijdig worden 

teruggekoppeld aan de deelraad. Deze toezegging is reeds opgenomen in de instemmingsbrief. 

• aan de doelstellingen (ook voor 2023 e.v.) concrete deadlines worden gekoppeld en duidelijk is welke 

medewerkers zijn betrokken bij de uitvoering. In verband met het juist kunnen evalueren van de plannen 

verwachten wij dat voor iedere doelstelling de PDCA-cyclus wordt doorlopen en de evaluatiemomenten 

bekend zijn. 

De commissie Financiën & Reglementen (F&R) van de deelraad heeft gedurende het studiejaar in nauw overleg 

met de directeur Bedrijfsvoering prettig samengewerkt aan de verbetering van de rapportage van de faculteit. De 

commissieleden blijven hieraan een blijvende en constructieve bijdrage leveren, zodat er een goede cyclus wordt 

doorlopen waarbij de langetermijnvisie wordt vertaald in een A3 jaarplan, een begroting en een hierbij passende 

kwartaalrapportage. 

 

NPO-AP middelen (Nationaal Programma Onderwijs-Aanvullende Post) [30 september - 25 oktober 2021] 

Het instemmingsverzoek inclusief bijlagen is in eerste instantie besproken in de commissie F&R. De commissie F&R 

heeft tijdens de raadsvergadering van 25 oktober 2021, in aanwezigheid van het faculteitsbestuur, het belang van 

een goede PDCA-cyclus (Plan Do Check Act) benadrukt. De besteding moet ten goede komen aan de gestelde 

doelen vanuit het ministerie en achteraf goed worden verantwoord. De commissieleden vonden niet alle 

aanvragen voldoende concreet en gaven aan graag betrokken te worden bij het monitoren van de diverse 

activiteiten. De deelraad heeft naar aanleiding van het advies van de commissie F&R ingestemd met het 

voorgelegde verzoek onder voorwaarden dat de deelraad goed betrokken wordt bij de voortgang, de uitvoering 

en de evaluatie (door middel van een gedegen verantwoording) van de activiteiten in het kader van de NPO-AP 

middelen, zoals door het faculteitsbestuur is toegezegd.    

 

Faculteitsbegroting 2022/A3-jaarplan 2022 [september-13 december 2021] 

De commissie F&R heeft regelmatig gesprekken gevoerd met de directeur Bedrijfsvoering en de controller over de 

begroting voor 2022 en het A3-jaarplan. Zie voor meer informatie over het proces op bladzijde 16. In december 

2021 heeft de deelraad op basis van het advies van de commissie F&R ingestemd met de begroting. 
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Blokindeling bij de opleiding Bedrijfskunde (BK) [13 januari 2021 - 29 april 2022] 

De commissie Onderwijs & Kwaliteit heeft in studiejaar 2020-2021 meerdere malen het onderwerp met elkaar en 

met de opleidingscommissie van BK besproken. Het faculteitsbestuur heeft op 29 april 2022 de deelraad 

geïnformeerd over de evaluatie van de blokindeling onder studenten en medewerkers van de opleiding en het 

besluit om met ingang van studiejaar 2022-2023 terug te keren naar de oude indeling. 

 

Wijziging overleg- en vergaderstructuur Amsterdam School of International Business (13 september 2021-  

8 november 2022) 

Tijdens de vergadering van de commissie Human Resources (HR) in september 2021 is het voorstel om de overleg- 

en vergaderstructuur bij AMSIB aan te passen voor het eerst besproken met de opleidingsmanager van AMSIB en 

het hoofd HR. De commissieleden hebben onder meer vragen gesteld over het functieprofiel van de Director of 

Education en een mogelijke precedentwerking van de wijziging voor andere opleidingen. Daarnaast zijn zorgen 

geuit over de mogelijke toename van het aantal coördinatie-uren. In de raadsvergadering is de conceptnotitie door 

het faculteitsbestuur en de opleidingsmanager van AMSIB vervolgens uitgebreid toegelicht. Conform afspraak zijn 

dezelfde week vragen en opmerkingen van de raadsleden schriftelijk voorgelegd. Deze vragen hebben niet meer 

geleid tot een wijziging van de notitie, maar wel tot aanvullende vragen die ook door het faculteitsbestuur zijn 

beantwoord. De deelraad heeft op 15 oktober 2021 het instemmingsverzoek, inclusief bijlagen, ontvangen. Tijdens 

de oordeelsvorming in de raadsvergadering van 25 oktober 2021, deels in aanwezigheid van het faculteitsbestuur, 

zijn verdiepende vragen gesteld of de functie van Director of Education nodig is om de versnippering van taken en 

bevoegdheden tegen te gaan of dat de oplossing moet worden gezocht in de huidige structuur van de opleiding. 

Hierbij is ook gesproken over de samenhang van de functie met de werkzaamheden van de Heads of Department 

en de bekostiging. Het belang van een goede betrokkenheid van de AMSIB-medewerkers en de 

opleidingscommissie is gedurende het gehele proces regelmatig benadrukt. Begin november heeft de deelraad 

schriftelijk verzocht om het conceptprofiel van de Director of Education vooraf voor te leggen. Het conceptprofiel 

is besproken in de raadsvergadering van 8 november 2021, maar niet meegenomen in de besluitvorming. De 

deelraad is van mening dat de vragen die tijdens het proces naar voren zijn gebracht voldoende zijn beantwoord 

en heeft voorwaardelijk ingestemd met de wijziging in de organisatie- en overlegstructuur van AMSIB. De 

voorwaarden zijn: 

1. dat de werking van deze structuur na twee jaar geëvalueerd door een externe partij (zoals is toegezegd), zodat 

eventueel kan worden bijgestuurd. 

2. dat de opleidingscommissie en de deelraad betrokken worden bij de evaluatie, ook met betrekking tot de 

criteria waaraan deze evaluatie moet gaan voldoen.  

De adviezen van de deelraad naar aanleiding van het conceptprofiel van de Director of Education zijn grotendeels 
door het faculteitsbestuur overgenomen.  
 

Wijzigingen Onderwijs- en Examenregelingen (OER’en) 2021-2022 

[doorlopend] 

De commissie Onderwijs & Kwaliteit van de deelraad heeft gedurende 

het studiejaar ingestemd met kleine wijzigingen in de OER’en van 

Bedrijfskunde, Commerciële Economie, Finance Tax and Advice en 

Human Resource Management. 

 

Wijzigingen toetsvormen Onderwijs- en Examenregelingen 2021-2022 
[3 februari - 2 maart 2022] 
Het faculteitsbestuur heeft in februari een overzicht voorgelegd aan de deelraad met daarin alle wijzigingen in 

toetsvormen die naar aanleiding van de coronacrisis hebben plaatsgevonden. Het betrof een zeer beperkt aantal 

wijzigingen op een totaal aantal van 321 toetsen. De commissie Onderwijs & Kwaliteit heeft de deelraad 

geadviseerd in te stemmen met de OER-wijzigingen.  
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Discretionair belonen [17 januari - 29 april 2022] 

De deelraad heeft begin januari kennisgenomen dat enkele medewerkers een gratificatie is toegekend in de vorm 

van een reis. Het deelraad heeft hierover meerdere malen met elkaar en met het faculteitsbestuur gesproken. Dit 

heeft uiteindelijk geresulteerd in een uitgebreide schriftelijke reactie. De raad begrijpt dat deze bijzondere vorm 

van belonen waarschijnlijk een grotere positieve impact op de betrokken medewerkers heeft dan een geldelijke 

gratificatie, maar heeft het faculteitsbestuur geadviseerd om niet af te wijken van standaard beloningsbeleid 

afkomstig uit: Richtlijn toekenning toelagen, vastgesteld op 17 december 2014. De deelraad heeft geadviseerd 

specifiek deze vorm van gratificatie niet te hanteren vanwege de volgende risico’s: 

1. Deze vorm van belonen wordt niet beschreven in het beloningsbeleid van de HvA. Dit maakt dat deze vorm 

van belonen moeilijker te verdedigen is richting derden (bijvoorbeeld de media).  

2. Deze vorm van belonen vindt de deelraad niet wenselijk bij een maatschappelijk instituut, juist niet bij de 

business faculteit. Wij vinden dat bij alle overheidsinstituten bescheiden beloningsbeleid past. In het 

beroepenveld ligt beloningsbeleid bij veel bedrijven onder een maatschappelijk vergrootglas. Deze 

combinatie maakt het voor de deelraad extra onwenselijk. 

3. Deze vorm van belonen is meer zichtbaar voor overige medewerkers en leidt eerder tot “scheve ogen” 

vergeleken met een geldelijke vergoeding, ook al is de gratificatie op een transparante wijze toegekend. Dit 

kan leiden tot verstoorde werkverhoudingen binnen een team. Het is niet voor niets dat deze specifieke casus 

onder de aandacht werd gebracht van de raad. 

4. Sommige medewerkers aan wie een gratificatie wordt toegekend geven wellicht de voorkeur aan een 

concrete geldelijke vergoeding, waarbij mogelijke groepsdruk het moeilijk maakt deze voorkeur uit te 

spreken. 

5. De fiscale afhandeling van deze vorm van belonen geeft mogelijk complicaties. Om bovengenoemde redenen 

vindt de raad het voordeel van het belonen van medewerkers met een reis, niet opwegen tegen de risico’s 

en ziet de raad deze vorm van belonen als onverstandig. Het staat medewerkers uiteraard vrij om zelf samen 

een reis te plannen, mogelijk gefinancierd uit een geldelijke gratificatie. 

 

De deelraad heeft de wens uitgesproken om nader tot elkaar te komen, zowel met betrekking tot de inhoud als op 

proces en relatie en heeft een aantal schriftelijke vragen voorgelegd aan het faculteitsbestuur: 

1. Wil het faculteitsbestuur motiveren waarom afwijken van standaard beloningsbeleid wenselijk is? 

2. Het faculteitsbestuur heeft aangegeven vaker te willen belonen met andere vorm van toelage dan tijd en geld 

conform Richtlijn toekenning toelage. Wat zijn de grenzen aan deze vorm van belonen? 

3. Wil het faculteitsbestuur onderbouwen waarom zij de bovengenoemde risico’s van afwijkend 

beloningsbeleid als niet materieel ervaren? 

Het faculteitsbestuur heeft 29 april 2022 gereageerd op de brief van de deelraad. Het faculteitsbestuur is van 

mening dat een extra beloning vanwege een geleverde bijzondere prestatie op drie manieren kan worden 

gehonoreerd, waaronder door het toekennen van een beleving om de medewerker een fijne herinnering mee te 

geven. De cao HBO maakt dit mogelijk, ook volgens de arbeidsjurist van de HvA. 

 

Interfacultaire master Sport Business and Leadership (SBL) [13 december 2021-…] 

De deelraad is in december geïnformeerd over de voorbereidende werkzaamheden voor de master SBL, een 

gezamenlijk initiatief van de faculteit Bewegen, Sport en Voeding (opleiding Sportkunde/sport Studies) en de 

faculteit FBE (opleiding Commerciële Economie Sportmarketing). Doordat de deelraden van beide faculteiten 

instemmingsrecht hebben op deze portfolio-uitbreiding is een gemeenschappelijke commissie, bestaande uit twee 

leden van deelraad FBE en deelraad FBSV ingesteld. De commissie zou een gemeenschappelijk advies formuleren 

waarna beide deelraden afzonderlijk een besluit zouden nemen over de master. De commissieleden hebben met 

elkaar gesproken, inhoudelijk advies gegeven en schriftelijke vragen gesteld aan de projectleiders om de business 

case te versterken. Uiteindelijk is er geen gemeenschappelijk advies geformuleerd en is de deelraad van FBSV tot 

stemming overgegaan. In de deelraad is het instemmingsverzoek (dd. 19 mei 2022) uitgebreid besproken. Een 

aantal gesprekken was met het faculteitsbestuur, onder meer over het portfoliobeleid van de faculteit. Aan het 

begin van het proces zijn twee vragen aan de deelraden voorgelegd: 

1. Past deze master bij de portfolio van de HvA/FBE/FBSV? 

2. Is het organisatorisch/financiële zoals geschetst een goede basis om mee verder te gaan?  
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Op basis van de informatie die de deelraad heeft ontvangen en het advies van de raadsleden die hebben 

deelgenomen aan de commissie SBL heeft de deelraad niet ingestemd met de interfacultaire master om de 

volgende redenen: 

• De ontwikkeling van een visie en kaders welke masters passen binnen FBE moet nog plaatsvinden. Er is geen 

substantiële focus op de 3D-profilering van de faculteit.  

• Gezien het HvA-beleid voor de masterportfolio ligt het voor de hand om een samenwerkingsverband aan te 

gaan met een andere onderwijsinstelling waar al een Business en Leadership master wordt aangeboden, 

bijvoorbeeld Northumbria University.  

• De faculteit draagt de helft van het financiële risico voor een master die minder aantrekkelijk is voor FBE-

studenten dan voor FBSV-studenten. De master is slechts voor een kleine groep interessant, namelijk 

studenten Commerciële Economie met een sportspecialisatie. 

Het faculteitsbestuur heeft de deelraad naar aanleiding van het niet-instemmen met de master uitgenodigd voor 

een gesprek om na te gaan welke informatie nog meer nodig is voor de deelraad om het genomen besluit te 

heroverwegen. In verband met het zomerreces is het gesprek verplaatst naar het nieuwe studiejaar. 

 

Master Economic Transformation (MET) [28 maart - 4 juli 2022] 

Het Dagelijks Bestuur is in maart geïnformeerd over de plannen voor de MET. De projectleiders hebben in de 

raadsvergadering een toelichting gegeven en vragen beantwoord. De deelraad stemde op 4 juli in met het 

instemmingsverzoek van de decaan. De volgende aandachtspunten zijn aan het faculteitsbestuur meegegeven: 

• Het gekozen onderwijsconcept komt in grote lijnen overeen met de MIBP van de Hanzehogeschool. De raad 

acht het raadzaam om een eigen uniek concept en bijbehorende  positionering te kiezen en zich daarmee te 

onderscheiden van de MIBP. 

• De raad adviseert om te kiezen voor een onderwijsvisie en concept, waarbij de kern van het curriculum is 

gericht op oplossen van praktijkproblemen in het werkveld (bijvoorbeeld PGO). Dit ontwerpcriterium kan in 

de toekomst worden doorgetrokken naar, bijvoorbeeld, een professional doctorate (PD) programma.  

• De raad wil de garantie dat de voertaal van master Nederlandstalig blijft, om geen onnodige barrières op te 

werpen en daarmee breed toegankelijk blijft. 

• Een verdere aanbeveling zou zijn om de naamgeving niet te verengelsen. Kies voor een Nederlandse titel 

bijvoorbeeld: Master transitie naar een circulaire economie. 

De deelraad heeft aangedrongen op een duidelijke toekomstvisie op de ontwikkeling van masters en Associate 

degrees binnen de faculteit. De opnieuw gestelde vraag is waar de faculteit naar toe beweegt en die vraag is 

volgens de deelraad nog onvoldoende beantwoord. Ook in het meerjarenplan in 3D is die toekomstvisie nog 

onvoldoende uitgekristalliseerd.  

 

Brede Economische Richting (BER) [21 maart - 9 juni 2022]  

Het faculteitsbestuur heeft het Dagelijks Bestuur van de deelraad in maart 2022 geïnformeerd over de plannen 

voor de BER. Na de presentatie van de projectleider in de raadsvergadering en de beantwoording van vragen heeft 

de deelraad op 8 april 2022 de adviesaanvraag ontvangen en conform het BOB-model met elkaar besproken. 

Vervolgens heeft de deelraad een oordeel gevormd over de aanvraag. De inhoudelijke discussie over de BER heeft 

invloed gehad op het proces van de Onderwijs- en Examenregelingen (OER’en) 2022-2023. De commissie 

Onderwijs & Kwaliteit van de deelraad heeft dd. 31 maart 2022 een aantal schriftelijke vragen en opmerkingen 

voorgelegd aan de faculteitssecretaris over de pilot, ook in relatie tot de OER’en van de vier betrokken opleidingen. 

Naar aanleiding van het gesprek van de commissieleden met de projectleider van de BER en de voorzitter van de 

examencommissie is besloten tot een aanpassing in de OER’en van de opleidingen Commerciële Economie, 

Finance & Control en Human Resource Management. De deelraad is met deze aanpassing akkoord gegaan. Het 

OER-proces heeft door de inhoudelijke discussie over de BER wel vertraging opgelopen. De deelraad heeft op basis 

van alle ontvangen informatie en gevoerde gesprekken een positief advies gegeven over de pilot BER, maar wel 

een aantal aandachtspunten aan het faculteitsbestuur voorgelegd: 

• Het (nog) eerder betrekken van de deelraad bij de pilot had vertraging in het OER-proces mogelijk 

voorkomen. 

• Wij hebben zorgen over de bemensing om de pilot goed te laten draaien, omdat de BER tegelijkertijd met de 

reguliere opleidingen start. 
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• Wij vragen aandacht voor het drempelloos doorstromen van de BER-studenten naar een afstudeerrichting 

van hun keuze. De studenten moeten goed geïnformeerd worden over het programma dat zij volgen en de 

gevolgen als zij overstappen naar een andere afstudeerrichting. Extra kosten en studievertraging voor de 

studenten moet worden voorkomen. 

• De BER wordt binnen acht maanden na de start van de pilot geëvalueerd om te bepalen of er wordt gestart 

met een tweede lichting studenten. Het is niet geheel duidelijk of meer evaluaties gepland staan op een later 

moment in de pilotfase. Kan de pilot niet beter beoordeeld worden wanneer de BER-studenten doorstromen 

naar de hoofdfase? 

• Wij vragen om de mogelijkheid te overwegen om na afloop van de pilotfase een Associate degree van de BER 

te maken, zodat het onderdeel wordt van de bachelor.  

• Wij zijn benieuwd naar de gevolgen voor de andere opleidingen binnen de faculteit in het geval de pilot een 

succes blijkt. Mocht een gemeenschappelijke eerste en tweede jaar ook voor de overige opleidingen worden 

overwogen dan willen wij graag bij de gesprekken hierover worden betrokken. 

 

 

Een overzicht van het doorlopen proces van alle instemmings- en adviesverzoeken aan de deelraad staat in bijlage 

3.4. 

2.1.2 Binnengekomen vragen bij de deelraad 

 
Vacature Informatiemanager en Faculteitssecretaris 

Ralf Jacobs heeft namens de deelraad deelgenomen aan het gesprek met kandidaten voor de functie van 

Informatiemanager van de faculteit en Micha Keijer voor de functie van Faculteitssecretaris. 

 

Innovatiefonds [doorlopend] 

De deelraad wordt door het faculteitsbestuur betrokken bij alle aanvragen voor innovatiegelden. Een aanvraag 

voor het Innovatiefonds moet bijdragen aan een flexibel onderwijssysteem en door minstens een manager, een 

docent en een student worden ondersteund. Wordt de aanvraag goedgekeurd dan is de toekenning eenmalig. Bij 

de beoordeling van een aanvraag wordt ook een lid van de deelraad betrokken. In studiejaar 2021-2022 zijn er vier 

verzoeken bij de deelraad binnengekomen om een lid af te vaardigen. In alle gevallen heeft een student- of 

medewerkerslid deelgenomen aan het gesprek. 

 

Associate degree (Ad) E-commerce  

De opleiding Commerciële Economie onderzoekt de mogelijkheden voor het starten van een Ad-opleidingstraject 

op het gebied van E-commerce. Vanuit de opleidingscommissie CE kwam hiervoor een verzoek (opgenomen in de 

Studievoorschotmiddelen). Een studentlid van de deelraad is uitgenodigd voor de portfolioraad bestaande uit een 

vast lid (de decaan) en afhankelijk van het initiatief een aantal gastleden hebben over het initiatief gesproken. 

Studentlid Mohammed Skori is bij het gesprek op 10 mei 2022 aangeschoven voor feedback vanuit 

studentenperspectief.  
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                        Professionalisering 

Het inwerken van nieuwe raadsleden en aandacht voor de 

professionalisering van raadsleden is elk studiejaar een 

belangrijk aandachtspunt. Nieuwe raadsleden worden 

gevraagd de online basiscursus voor deelraadsleden te 

volgen. Door meerdere keren per jaar teammiddagen en 

trainingen te organiseren wordt aandacht besteed aan 

teambuilding, uitbreiding van de kennis van het raadswerk 

en verdieping op actuele dossiers. Regelmatig worden ook 

leden van de opleidingscommissies uitgenodigd om aan te 

schuiven. Daarnaast kunnen raadsleden ook een beroep 

doen op het scholingsbudget van de deelraad om zichzelf 

verder in het raadswerk te bekwamen door een verzoek in 

te dienen bij de penningmeester van de deelraad.    

                                                                                               

Teammiddagen 
De deelraad heeft het afgelopen studiejaar drie teammiddagen georganiseerd.  

• Teammiddag van 29 november 2021: de deelraad heeft uitgebreid met het faculteitsbestuur gesproken over 

de onderlinge samenwerking en communicatie. Wederzijdse verwachtingen zijn uitgesproken. Daarnaast is 

gesproken over de faculteitsbegroting/het A3-jaarplan 2022 en de resultaten van de Medewerkers Monitor 

Werkbeleving (MMW). 

• Teammiddag van 10 januari 2022: De deelraad en het faculteitsbestuur hebben onder begeleiding van een 

trainer van het trainingsbureau TAQT gesproken over de onderlinge samenwerking en communicatie. 

• Teammiddag van 30 mei 2022: GreenOffice HvA heeft een workshop Duurzaamheid verzorgd voor de leden 

van de deelraad. In een aparte sessie heeft de deelraad nogmaals met het faculteitsbestuur gesproken over de 

onderlinge samenwerking. 

   
                         Kansenongelijkheidsspel 

  
                          Workshop Duurzaamheid              
  

 
Scholing raadsleden  

De volgende trainingen zijn georganiseerd:  

  

• 4 oktober 2021: Onder begeleiding van 

trainingsbureau TAQT hebben de raadsleden een 

training gevolgd over onderhandelstrategie, uitwerken 

speerpunten, en doelen en positionering in de raad. 

• 7 maart 2022: Onder begeleiding van een HvA-

medewerker hebben de raadsleden het 

kansenongelijkheidsspel gespeeld. Twee leden van de 

opleidingscommissies zijn uiteindelijk aangeschoven. 

• 30 mei 2022: Onder begeleiding van een medewerker 

van Green Office van de HvA hebben de leden van de 

raad en één lid van de opleidingscommissies een 

workshop Duurzaamheid gevolgd.  

 

Zie bijlage 3.2 voor een overzicht van de aanwezigheid van 

raadsleden bij de vergaderingen van de deelraad en de 

trainingen die raadsleden hebben gevolgd. 

Het inwerken van raadsleden blijft een aandachtspunt 
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2.2 Dagelijks Bestuur 

 

Samenstelling: Marianne Cambridge-Albers (voorzitter), Mohammed Skori (vicevoorzitter), Jasper Hartman 

(secretaris), Serge Gautier (penningmeester)                                                                                                                                   

 

 

 

Samenwerking met het faculteitsbestuur 

Het Dagelijks Bestuur heeft het afgelopen studiejaar      

maandelijks agenda-overleggen gehad met het 

faculteitsbestuur. De volgende onderwerpen zijn 

onder meer besproken: voortgang Finance Fast 

Forward, faculteitsbegroting/ A3-jaarplan, wijziging 

overleg- en organisatiestructuur Amsterdam School 

of International Business en de uitbreiding portfolio 

van de faculteit. Daarnaast was er aandacht voor de 

relatie met het faculteitsbestuur. Hiervoor zijn 

meerdere benen-op-tafelsessies georganiseerd om 

de zeggenschap en medezeggenschap nader tot 

elkaar te brengen en de samenwerking te 

verbeteren. 

Impact coronacrisis 

De deelraad startte het studiejaar met vergaderingen op locatie. Door goede vergaderfaciliteiten op de Business 

Campus was het ook mogelijk voor leden om online aan te schuiven bij de vergaderingen. De aanscherping van 

het thuiswerkadvies van de overheid in november zorgde ervoor dat de vergaderingen tot maart voornamelijk 

online plaatsvonden. In de praktijk bleek het hybride vergaderen, ondanks de aanwezige digitale middelen, niet 

zaligmakend. Het Dagelijks Bestuur adviseert om volgend studiejaar volledig op locatie samen te komen ten 

behoeve van het voeren van een goede discussie en teambuilding.  

 

Medezeggenschapsverkiezingen  

De deelraad heeft de afgelopen jaren regelmatig vacante zetels door tussentijds vertrek van raadsleden. Het 

studiejaar startte met een volledige raad, maar al snel namen een aantal leden afscheid onder meer studentleden 

die waren afgestudeerd of leden die werk en studie niet konden combineren 

met het raadswerk. De reservelijst van studentleden was begin december 2021 

uitgeput. Voor de medewerkersgeleding ontbrak een reservelijst. De werving 

van adviserende leden heeft de deelraad een mogelijkheid geboden om 

tussentijds de raad aan te vullen. Veel aandacht is uitgegaan naar de 

medezeggenschapsverkiezingen. Doordat de coronamaatregelen in maart 

werden opgeheven, was het sinds twee jaar weer mogelijk voor de deelraad om 

op locatie zichtbaar te zijn. In samenwerking met de Centrale 

Medezeggenschapsraad, een aantal deelraden en studievereniging is in het 

Wibauthuis een verkiezingsmarkt georganiseerd tijdens de 

kandidaatstellingsperiode. Een kleinschalige actie vond plaats in de hal van de 

Business Campus waar medewerkers en studenten werden aangesproken, 

flyers en croissantjes werden uitgedeeld. Ondanks de inzet van alle 

communicatiemiddelen die de deelraad tot zijn beschikking heeft, hebben 

weinig studenten zich aangemeld als kandidaat voor de medezeggenschaps-

verkiezingen. De deelraad start het nieuwe studiejaar met een tekort van zeven 

studentleden. Een oplossing voor het gebrek aan enthousiasme van studenten 

voor deelname aan de medezeggenschap wordt in samenwerking met de 

andere medezeggenschapsraden onderzocht. 

Van links naar rechts: Serge Gautier, Marianne Cambridge-Albers, 
Mohammed Skori. Op de foto ontbreekt Jasper Hartman. 

Verkiezingsmarkt Wibauthuis 



 

17 
 

Jaarverslag deelraad FBE 2021-2022 

2.3 Commissie Financiën & Reglementen (F&R) 

 

Samenstelling: Agnes Tay, Han Boels, Léonie Akkerman, Ralf Jacobs (voorzitter), Serge Gautier, Tim van der Velden 
 

De commissie F&R streeft naar een proactieve houding met betrekking tot: 

• het bewaken van de financiële positie van de faculteit en zal zich inzicht verschaffen op basis van een 

transparante en begrijpelijke rapportage vanuit het faculteitsmanagementteam, via een dashboard met 

KPI’s (kritieke prestatie-indicatoren). 

• het beoordelen van de vertaling van de financiële aspecten van het faculteitsmeerjarenplan, via het A3 

jaarplan, naar de jaarlijkse begroting, onderwijsjaarplannen en de terugkoppeling hiervan. 

• de navolging van de adviezen en het opvolgen van de vragen & verzoeken van de deelraad door het 

faculteitsmanagementteam. 

 

De commissie F&R heeft in het boekjaar 2021-2022 veertien keer vergaderd. In het afgelopen jaar heeft de 

commissie met name aandacht besteed aan de onderstaande onderwerpen:  

1. De begroting voor 2022 

2. De financiële rapportage door de faculteit 

 

Ad 1. De begroting voor 2022 

 

Proces  

Vanaf augustus 2021 hebben gesprekken over de faculteitsbegroting 2022 plaatsgevonden tussen de commissie 

F&R enerzijds en de directeur bedrijfsvoering en de controller anderzijds. De commissie heeft naar aanleiding van 

de faculteitsbegroting 2022 schriftelijk vragen voorgelegd aan het faculteitsbestuur. Deze vragen spitsten zich toe 

op de volgende onderwerpen: de brede economische richting (BER), de NPO – AP gelden (gegeven het tijdelijke 

karakter hiervan) en de risicofactoren in het licht van de meerjarenbegroting (o.a. verwachte studentenaantallen). 

 

Besluit  

Op basis van de verstrekte antwoorden, heeft de commissie F&R geconcludeerd dat er geen reden is om de 

begroting voor 2022 af te wijzen. Wel stelt de commissie dat zij in de toekomst graag in eerder stadium, bij 

voorkeur voor het zomerreces, op de hoogte wordt gebracht van de voornaamste beleidspunten in de nieuwe 

begroting. Ook ziet de commissie graag een heldere aansluiting tussen het meerjarenplan, het A3-jaarplan, de 

begroting en de integrale managementrapportage, die na kwartaalafsluiting wordt opgesteld. Tot slot vraagt de 

commissie aandacht voor het benoemen en behandelen van risico’s met een materiële impact op de 

bedrijfsvoering op middellange termijn, bijvoorbeeld: dalende instroom, wegvallen van de 

studievoorschotmiddelen/NPO gelden, interne financiering tussen clusters en de financiële huishouding met 

betrekking tot de minoren. 

 

Op 24 januari heeft de deelraad ingestemd met de begroting voor 2022, na instemming in december 2021 te 

hebben aangehouden, in afwachting van aanvullende informatie.  

 

Ad 2. De financiële rapportage door de faculteit 

De commissie F&R heeft in 2021-2022 heeft aangedrongen op een meer gedetailleerde verslaglegging door de 

faculteit, zowel in de toelichting bij de begroting als in de integrale managementrapportage. De commissie vindt 

de opzet van beide documenten momenteel te summier om de beleidskeuzes en implementatie en evaluatie ervan 

goed te kunnen volgen. In reactie hierop werkt de directeur bedrijfsvoering samen met de commissie aan een 

aanvullende rapportage die meer rijkheid biedt; de commissie ervaart de eerste resultaten als positief, aangezien 

de informatievoorziening over de beleidskeuzes in de begroting voor 2023 eerder dan voorgaande jaren op gang 

is gekomen door middel van een extra presentatie. Ook voor de integrale managementrapportage zou een 

dergelijke oplossing ertoe kunnen leiden dat de (financiële) ontwikkelingen binnen FBE inzichtelijk worden voor 

een bredere groep (bijv. ons achterban) geïnteresseerden. Hiervoor zal de commissie zich in 2022-2023 blijven 

inzetten. 
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2.4 Studentenoverleg (SO) 

 

Samenstelling: Jasper Hartman (voorzitter), Ruben Brendel, Adriaan van Dijk, Bas Kitsz, Peter Krak, Loredana 

Manca, Mohammed Skori 

 

Pizzasessies 

Het studentenoverleg heeft op 31 januari 2022 een pizzasessie georganiseerd voor de studenten van de faculteit, 

in aanwezigheid van het faculteitsbestuur. De studenten en het faculteitsbestuur hebben een open gesprek 

gevoerd over thema’s die studenten diep raken. Onderwerpen zoals het gemis van binding in de klas en opleiding, 

sociale veiligheid, motivatie en onduidelijke communicatie vanuit de organisatie kwamen aanbod. De tweede 

pizzasessie, gepland voor 23 mei 2022, moest helaas worden 

gecanceld wegens het gebrek aan aanmeldingen.  

 

Studievoorschotmiddelen (SVM) 

De studentgeleding heeft in februari een instemmingsverzoek 

ontvangen om in te stemmen met een wijziging in de besteding van 

de facultaire studievoorschotmiddelen. Dankzij de SVM zijn de 

licenties op een flink aantal e-Book-versies van verplichte literatuur 

verhoogd. Aan het einde van het studiejaar is ingestemd met het 

meerjarenplan 2023 en 2024 waarbij 1,6 fte aan ondersteuning 

komt voor de uitvoering van de Future Learning Spaces.  
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Artikel verschenen in de studentennieuwsbrief: 

 
Onderwijsinnovatie bij Universiteit Utrecht: de Learning Lab  
Studenten Bas Kitsz en Jasper Hartman gingen onlangs 'gluren bij de buren': ze brachten op  vrijdag 28 
januari als vertegenwoordigers van de FBE-deelraad een bezoek aan de Learning Lab van de Universiteit 
Utrecht. Learning Lab staat voor het ontwikkelen van een nieuwe vorm van onderwijs, samen met het 
effectief inzetten van technologische ondersteuning. Bas Kitsz viel daar twee dingen op die hij graag toelicht.  

Een nieuwe werk- en leeromgeving 
Hiernaast zie je een multifunctionele ruimte die zowel als 
leslokaal en als werkruimte voor projectgroepen dient. Wat 
meteen opvalt zijn de kleuren van de stoelen, die energie 
opwekken als je in de ruimte bent. Daarnaast kunnen de 
bureaus in hoogte worden versteld waardoor ze ook als sta 
bureaus dienen. Hierdoor neem je sneller een actieve houding 
aan en werk je effectiever. Verder heb je in deze ruimte 
diverse technologische middelen tot je beschikking, zoals 
mobiele schermen voor presentaties en een wand met 
projector die als een touchscreen op het scherm is te 
bedienen. De schermen zijn voorzien van camera en 
microfoon om online aan te sluiten. Met deze middelen wil de Universiteit Utrecht Blended Learning 
stimuleren. Persoonlijk denk ik dat er op de HvA winst valt te behalen wat betreft indeling en inzetten van 
technologische ondersteuning. Ik studeer zelf Bedrijfskunde en onze lokalen, die vaak op de klassieke manier 
zijn ingedeeld, stralen geen energie uit en hebben geen vergeli jkbare uitrusting en middelen. 
 
Korte kennisclips opgenomen in een studio 
De Utrechtse faculteit die met het initiatief Learning Lab kwam, beschikt over een studio waar hoorcolleges 
kunnen worden opgenomen. De docent heeft een green screen ter beschikking en wordt op een professionele 
manier gefilmd, desgewenst met autocue. Daarnaast vermijden zij lange hoorcolleges door vaak met korte 
kennisclips te werken die direct tot de kern komen. 

Niets ten nadele van de huidige vorm van doceren binnen de HvA, maar ze lf vind ik het lastig om bij lange 
online hoorcolleges mijn aandacht erbij te houden. Ik word daarom enorm enthousiast van deze vorm van 
online hoorcolleges. De boodschap wordt op een dusdanige manier gebracht dat je makkelijker gefocust 
blijft. 

                             Uitdagingen 
De Universiteit Utrecht is op dit moment ook bezig 
met een pilot en blijft doorontwikkelen. Waar zij nu 
tegenaan lopen zijn geluidsproblemen, vooral als er 
meerdere studenten online aansluiten in diverse 
projectgroepen. Hierdoor is er niet alleen ruis voor 
de online studenten, maar is het ook lastig om de 
aandacht centraal te houden als de situatie daarom 
vraagt. Zij zijn daarom continu aan het onderzoeken 
hoe dit optimaal kan worden afgestemd op de 
wensen van studenten. Ik denk dat het voor de HvA 
heel interessant is om dit te blijven volgen en 
uiteraard ook om te kijken hoe dit een bijdrage kan 
leveren voor de HvA in “Creating Tomorrow” 
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2.5 Commissie Human Resources (HR) 

 

Samenstelling: Leonie Akkerman (voorzitter vanaf 6 december ), Han Boels, Marianne Cambridge-Albers (vanaf 

11 oktober), Ralf Jacobs, Micha Keijer (voorzitter tot 6 december), Robbert Kouthoofd, Jeanine Spierings 

(voorzitter en lid tot 6 december), Agnes Tay, Miguel Voigt 

 

Deze commissie wordt ondersteund door de griffier. Gedurende het studiejaar zijn het hoofd HR en HR-

medewerkers meerdere malen aangeschoven om vragen van de commissieleden te beantwoorden en toelichting 

te geven op actuele onderwerpen. 

 

De commissie heeft aan het begin van het studiejaar een zestal speerpunten geformuleerd. Hierbij is gewerkt met 

een speciaal format waarin de ideeën en uitwerking per speerpunt zijn geplaatst en gekoppeld aan de jaarkalender 

van de deelraad-faculteitsbestuur, het jaarplan van de faculteit en het faculteitsmeerjarenplan.  Elke commissielid 

is gekoppeld aan één of meerdere speerpunten om te zorgen voor meer focus op de punten die de commissieleden 

van belang vinden en een betere monitoring van de voortgang.  

 

1. 70 (onderwijs)/ 30 (ondersteuning) regel 

2. Medewerkers informeren over hun rechten 

3. Welzijn/ duurzame inzetbaarheid docenten 

4. Diversiteit en Inclusie 

5. Duurzaamheid 

6. Professionalisering van docenten 

1. 70 (onderwijs)/ 30 (ondersteuning) regel (OP-
OBP) 
De commissieleden monitoren de verhouding OP-

OBP door het lezen van de kwartaalrapportage van 

de faculteit. De commissie Financiën & 

Reglementen is in overleg met de directeur 

Bedrijfsvoering voor een meer gedetailleerde 

kwartaalrapportage. De griffier van de deelraad 

heeft aan het einde van het studiejaar toegang 

gekregen tot HvA-data. 

 

 

3. Welzijn/ duurzame inzetbaarheid docenten 
 

Taaktoewijzing 

De commissie heeft dit studiejaar volop ingezet om het taaktoewijzingsdossier af te ronden. Hierbij was het voor 

de leden belangrijk dat de input van de docenten meegenomen werd in het gesprek met het faculteitsbestuur om 

te komen tot een nieuw/aangepast taaktoewijzingsbeleid binnen de faculteit. Hiervoor werd op 19 november 2021 

de enquête taaktoewijzing/inzetplanning gestuurd naar alle docenten in de faculteit. Uiteindelijk hebben 177 

docenten de enquête ingevuld. Via de nieuwsbrief zijn de resultaten gedeeld met de medewerkers. Naar 

aanleiding van de resultaten is een visual gemaakt en in posterformaat opgehangen in de docentenkamer van elke 

opleiding. De deelraad en het faculteitsbestuur hebben in juni procesafspraken gemaakt 

waarbij de commissie graag ziet dat de resultaten van de enquête taaktoewijzing en de 

adviezen aan de decaan in een nieuw voorstel worden meegenomen. De afspraak is 

gemaakt dat het instemmingsverzoek uiterlijk 15 november 2022 aan de deelraad wordt 

voorgelegd.  

 

 

 
 

2. Medewerkers informeren over hun rechten 

Naast de contacten die raadsleden onderhouden met de 

eigen collega’s binnen hun opleiding wordt ook gebruik 

gemaakt van de verschillende communicatiemiddelen die 

de deelraad tot zijn beschikking. De commissie HR heeft 

een aantal artikelen gepubliceerd via de digitale 

medewerkersbrief Focus en de zeswekelijkse  

medezeggenschapsnieuwsbrief, namelijk over 

professionalisering (“CAO-professionalisering als 

basisrecht”) en taaktoewijzing (“Heb je je takenplaat voor 

2022-2023 al afgestemd met je teamcoördinator?”).  
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Duurzame Inzetbaarheidsuren (DI-uren) en vakantieverlofuren 

Aan het begin van het studiejaar werd de vraag gesteld of de DI-uren goed in de inzetplanning van docenten 

worden opgenomen. Vanaf januari 2024 vervallen de opgespaarde DI-uren. De commissie Personeel & Organisatie 

van de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR) heeft de rapportage opgevraagd en met de deelraden gedeeld. Op 

verzoek van de CMR heeft het Dagelijks Bestuur op 13 juni 2022 het faculteitsbestuur bevraagd en uitgenodigd 

voor de raadsvergadering van 20 juni 2022 om dieper op het onderwerp in te gaan. In de raadsvergadering is 

afgesproken dat de voorzitter van de deelraad samen met het faculteitsbestuur een artikel over de DI-uren 

publiceren in de digitale medewerkersnieuwsbrief Focus. 

 

Werkdruk 

Op uitnodiging van de CMR hebben drie leden zich opgegeven voor een gezamenlijke werksessie over werkdruk 

onder begeleiding van een trainingsbureau. Er komt een procesvoorstel richting het College van Bestuur en 

decanen, zodat invulling wordt gegeven aan de CAO HBO. Hoe kunnen medezeggenschap en bestuur 

gestructureerd ‘werkdruk’ aanpakken? Bepalend voor werkdruk is onder andere de taaktoedeling: 

- Welke problemen spelen rond het toedelen van taken binnen een team?  

- Wat gaat goed bij taaktoedeling?  

- Welke uitgangspunten wil een deelraad terugzien in het taaktoedelingsbeleid? (elementen worden gebruikt voor 

het maken van een toetsingskader). Het idee is om themasessies in het jaar af te spreken met de decaan om zo 

werkdruk permanent op de agenda te houden.  

5. Duurzaamheid 

HvA GreenOffice heeft op verzoek van de commissie HR op 30 mei 2022 een workshop verzorgd voor de gehele 

deelraad. De leden kregen een uitleg over de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties en 

wat de HvA verstaat onder duurzame ontwikkeling. De donut economie van Kate Raworth kon uiteraard niet 

ontbreken. Vervolgens werd in groepjes een poging gewaagd om de 17 SDG’s te ordenen op belangrijkheid. Dit 

leidde tot een levendige discussie. Het doel “Partnerships for the goals” werd door velen gezien als een belangrijke 

basisvoorwaarde om de overige doelen te bereiken.  

 

De leden maakten ook kennis met het duurzaamheidsdashboard 

dat inzicht geeft in de mate waarin duurzaamheid in alle 

onderdelen van de HvA vertegenwoordigd is. Een tool die voor de 

deelraad, die het thema goed wil volgen, zeer interessant is. De 

workshop werd afgesloten met het opschrijven van ideeën hoe de 

deelraad kan bijdragen aan de eigen duurzaamheid en die van de 

faculteit. Deze ideeën worden verder uitgewerkt tot concrete 

actiepunten.  

 
                
                  

 

 
 
 
 

4. Diversiteit en Inclusie 

Een commissielid heeft vlak na haar vertrek uit de deelraad een uitgebreid artikel over Diversiteit & Inclusie 

binnen het onderwijs geschreven. Het artikel is gepubliceerd op de medezeggenschapswebsite en in de 

medezeggenschapsnieuwsbrief. Een raadslid van de deelraad Staven en Diensten heeft een presentatie over 

dit onderwerp gegeven in de Centrale Medezeggenschapsraad en de vergadering van de commissie HR. Het 

doel was om meer invulling en begrip van wat inclusie is en zou kunnen zijn. In maart 2022 hebben de 

raadsleden en twee leden van de opleidingscommissie onder begeleiding van een HvA-medewerker het 

kansenongelijkheidsspel gespeeld.  

 

Workshop Duurzaamheid 
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6. Professionalisering van docenten 
Het hoofd HR zou elk kwartaal naar aanleiding van de Integrale Management Rapportage worden gevraagd naar 
een evaluatie van het Strategische Personeelsontwikkeling (onder andere de uitputting van de 
scholingsbudgetten) per opleiding. Zo'n sessie heeft nog niet plaatsgevonden en wordt doorgeschoven naar het 
volgende studiejaar. 
 

Overige onderwerpen 

In de commissie zijn naast de eigen, geformuleerde speerpunten ook andere onderwerpen besproken: 

 

- Gesprek met de opleidingsmanager van International Business over het voorstel voor een 

managementwijziging bij het cluster; 

- Communicatie over de coronamaatregelen; 

- Op verzoek van de commissie heeft het hoofd Onderwijsbureau een uitleg gegeven in de raadsvergadering 

over de betrokkenheid van FBE bij de voortgang van het project Goed Georganiseerd Onderwijs en de 

verschillende deelprojecten; 

- Risico, Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) Werkplek & werkomstandigheden. 

 
Risico, Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) Werkplek & werkomstandigheden  

De commissie HR heeft in maart 2022 de samenvatting van de RI&E Werkplek & werkomstandigheden en het 

bijbehorende Plan van Aanpak ontvangen. De commissie HR heeft de documenten bestudeert en schriftelijk 

vragen voorgelegd aan het hoofd HR en de Arbocoördinator. De vragen betroffen onder meer de ventilatie, de 

status van de student in de RI&E, en de onderbouwing en motivatie van de tijdspaden in het Plan van Aanpak. Het 

hoofd HR en de Arbocoördinator hebben in juni 2022 de vragen in de commissievergadering beantwoord. Op twee 

vragen van de commissie HR is dieper ingegaan, namelijk: 

o De werkdruk en werkbeleving: onderwerpen die ook het komende studiejaar veel aandacht zullen krijgen van 

de commissie HR en tevens onderdeel zijn van het gesprek met het faculteitsbestuur over een nieuwe 

taaktoewijzingssystematiek. Het hoofd HR heeft uitgelegd welke activiteiten de HR-afdeling hierop 

onderneemt. 

o Het feit dat de RI&E (uitgevoerd in de periode januari 2020 – januari 2021) in een laat stadium aan de 

commissieleden is voorgelegd, heeft tot kritische vragen geleid. De deelraad heeft namelijk instemmingsrecht 

op het Plan van Aanpak van de verschillende RI&E-modules en verwacht tijdig te worden betrokken. De 

commissie HR pleit voor het maken van goede afspraken om een herhaling te voorkomen. 

De commissie HR heeft het belang onderstreept dat tijdig het gesprek wordt gevoerd over het Plan van Aanpak, 

zodat de deelraad zijn instemmingsrecht kan toepassen. In het nieuwe studiejaar gaat de commissie HR over tot 

besluitvorming. 
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2.6 Commissie Onderwijs en Kwaliteit (O&K) 

 

Samenstelling: Adriaan van Dijk (voorzitter), Ruben Brendel, Marianne Cambridge-Albers (tot 11 oktober),  

Jasper Hartman, Mohamed Ibrahmi (vanaf 17 januari, tot 13 juni), Bas Kitsz, Peter Krak, Richard Puyt (vanaf 17 

januari ) 

 

Deze commissie wordt ondersteund door de griffier. 

 
Opleidingscommissies (OC’s) 
 
Contactpersonen 

Elk commissielid is contactpersoon voor één of meerdere OC’s. Het overzicht is aan het begin van het studiejaar 

gedeeld met de OC’s en met het faculteitsbestuur. Gedurende het studiejaar zijn de contactpersonen en de griffier 

op bezoek geweest bij OC’s, namelijk bij Bedrijfskunde, Bedrijfskunde/Human Resource Management deeltijd, 

Commerciële Economie voltijd en deeltijd, Finance & Control deeltijd, Human Resources Management en 

International Business.  

 
Samenstelling OC’s 

Aan het begin van het studiejaar kwam een aangepast 

OC-reglement. Met het nieuwe reglement is het niet 

meer nodig dat de deelraad instemming verleent voor de 

samenstellingen van de OC’s. De griffier heeft de 

ledenlijst gedeeld met de commissieleden en de toegang 

tot de OC Teams-omgeving van de medezeggenschap 

bijgewerkt. De OC’s zijn meerdere malen geattendeerd 

om wijzigingen in de ledenlijst door te geven.    

 

 

OC-deelraadbijeenkomst 8 november 2021 en 28 februari 2022 

Tijdens de bijeenkomsten is onder meer gesproken over de  wijzigingen in het OC-reglement waarin ook een aantal 

taken van de OC’s zijn beschreven die betrekking hebben op de deelraad, een terug- en vooruitblik op het OER-

proces, werving van OC-leden, en de studievoorschotmiddelen waaronder een terugkoppeling van het gesprek 

met het faculteitsbestuur over het SVM-deel in de OC-jaarverslagen.  

 
OC Teams-omgeving 

Er wordt al een tijdje met een Teams-omgeving voor OC’s gewerkt. Via deze digitale omgeving kan de deelraad en 

HvA-participatie met alle OC-leden communiceren. Een flink aantal OC’s heeft inmiddels ook een eigen kanaal. De 

griffier van de deelraad beheert de machtigingen van de Teams-omgeving.  

 
Jaarindeling opleiding Bedrijfskunde (BK) 

De opleiding BK is in augustus 2020 begonnen met een nieuwe jaarindeling, namelijk 6 perioden van 6 weken. De 

commissie heeft hierover in januari 2021 schriftelijke vragen gesteld aan de faculteitssecretaris. Volgens het 

faculteitsbestuur voldeed de opleiding aan de Onderwijs- en Examenregeling (OER) en zou de pilot worden 

geëvalueerd. Tijdens het beoordelen van de OER’en 2021-2022 heeft de commissie wederom gekeken naar de 

pilot bij de opleiding BK in relatie met Artikel 2.4.1. van de OER en de kaders van het Onderwijsjaarrooster die 

worden vastgesteld door het College van Bestuur (CvB). De commissie O&K heeft daarop onafhankelijk advies 

ingewonnen waarbij werd aangegeven dat moet worden teruggevallen op de onderwijsjaarroosters, omdat in de 

WHW niets over dit onderwerp is opgenomen. Op basis van het onderwijsjaarrooster 2016-2017 t/m 2020-2021 

en 2021-2022 t/m 2022-2023 zou de onderwijsinrichting van BK niet voldoen. De commissie O&K heeft 

geconcludeerd dat de OER BK in orde is, maar dat het onderwijs mogelijk niet volgens OER richtlijnen wordt 

uitgevoerd. De deelraad heeft door middel van een brief de decaan gevraagd of de opleiding schriftelijk 

toestemming heeft van het CvB om van de kaders van het onderwijsjaarrooster af te wijken. Het antwoord op de 

brief kwam aan het begin van het nieuwe studiejaar. Gedurende het studiejaar heeft de commissie regelmatig 

OC-jaarverslagen 

Ieder studiejaar ontvangt de commissie de 

jaarverslagen van de OC’s. De commissieleden 

hebben 8 november 2021 een gesprek gehad met 

de decaan en de faculteitssecretaris over de 

verantwoording van de OC’s over de 

studievoorschotmiddelen. Naar aanleiding van het 

gesprek heeft de deelraad een addendum gemaakt 

bij het eigen jaarverslag 2020-2021. 
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contact gehad over dit onderwerp met OC BK. In april 2022 heeft de deelraad een memo ontvangen met de 

uitkomsten van de pilot. Vanaf studiejaar 2022-2023 gaat de opleiding terug naar een jaarindeling van 4 blokken 

van 10 weken. 

 
Toetsduur 

De studentleden van de deelraad hebben geconstateerd dat bij de opleiding Commerciële Economie een aantal 

tentamens wordt afgenomen die langer dan twee uur duren en waarbij studenten geen gelegenheid krijgen om te 

pauzeren. Tentamens zonder pauzes, zowel met als zonder proctorio, acht de raad onwenselijk en onderwijskundig 

onverantwoord. Studenten moeten in de gelegenheid worden gesteld om hun tentamen goed en in alle rust te 

kunnen maken. De raad heeft bij het faculteitsbestuur gepleit voor een maximale tentamenduur van 100-120 

minuten. Tentamens die om belangrijke redenen langer dan 120 minuten duren, moeten worden opgedeeld in 

twee blokken met daartussen een pauze, zodat studenten de gelegenheid hebben om naar het toilet te gaan. Bij 

het opstellen van de toets kan hier rekening mee worden gehouden. De raad heeft geadviseerd deze richtlijn 

faculteitsbreed in te voeren op een zo kort mogelijke termijn. 

 
Bezoek Onderwijsbureau 

De commissieleden brachten op 1 november 2021 een bezoek aan het Onderwijsbureau van de faculteit. De 

Teamcoördinator Toetsing en Roostering heeft een korte presentatie over het Onderwijsbureau gegeven over wat 

zij doen en waar hun werk het werk van de deelraad raakt. Daarnaast konden leden achter de schermen meekijken 

met de collega’s die de chat beheren tijdens een toets met proctorio.  

 

Onderwijs- en Examenregelingen 2022-2023 

Het OER-proces 2020-2021 is in november 2021 geëvalueerd. De griffier en de voorzitter van de commissie waren 

bij de bijeenkomst aanwezig. Hier werd door de belanghebbenden van het OER-proces bevestigd dat het gebruik 

van OER-Write goed is bevallen. Gekeken naar de standaardisering van toetsvormen in de lessentabellen die 

moeten OER-wijzigingen na goedkeuring van de OER’en voorkomen. 

 

Op 9 mei 2022 is ingestemd met een deel van de OER’en. De OER’en Bedrijfskunde (BK), Commerciële Economie 

(CE), Finance & Control (F&C) en Human Resource Management (HRM) zijn op een later moment aan de deelraad 

voorgelegd. De beoordeling van deze OER’en heeft vertraging opgelopen, omdat er nog vragen waren die 

betrekking hadden op de Brede Economische Richting (BER). De OER van Accountancy moest op  Artikel 3.4 nog 

worden aangepast. In de voorgaande jaren bleek het lastig om de deadline waarop de deelraad met de OER’en 

moest hebben ingestemd, te behalen onder meer door verplichte vrije dagen en de meivakantie. Daarom zijn in 

de jaarplanning 2021-2022 van de deelraad extra OER-overleggen opgenomen. Daarnaast is in overleg met de 

ambtelijk secretaris de deadline voor de instemming iets later gepland. De extra overleggen bleken in de praktijk 

hard nodig om alle OER’en goed te bespreken en worden dus ook voor het komende studiejaar ingepland.  
 

Het OER-proces voor de deelraad is gestart met de evaluatie van het OER-proces van vorig studiejaar in 

aanwezigheid van de commissievoorzitter, een commissielid en de griffier. Alle commissieleden hebben tijdig 

leesrechten gekregen voor het programma OER Write, en de commissievoorzitter en de griffier 

commentaarrechten. Het merendeel van de OER’en was toegankelijk op de afgesproken deadline van 18 maart 

2022. Een aantal OER’en volgde later, maar daarover is de deelraad tijdig geïnformeerd en was geen belemmering 

voor het werk van de commissie. Het werken in OER Write is wederom goed bevallen. Het commentaar is dit jaar 

rechtstreeks aan de schrijvers gericht, zodat de commissievoorzitter en de griffier direct via de e-mail een 

antwoord hebben ontvangen. De commissie O&K heeft de OC’s verzocht om vragen aan de deelraad in OER Write 

te plaatsen.   

 

De commissieleden hebben in zes sessies de OER’en doorlopen waarbij de aandacht met name is uitgegaan naar 

de volgende artikelen: 

• Artikel 2.3 Aanbod onderwijsprogramma’s  

• Artikel 2.5 Vormgeving van het onderwijs 

• Artikel 3.4 Inrichting en verplichte deelname praktische oefeningen  
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• Hoofdstuk 9 Toetsprogramma’s. In de OER’en van BK, F&C, HRM en CE is specifiek gekeken naar de tekst over 

de BER. Het belang dat de juridische consequenties correct worden verwoord in deze OER’en is onder de 

aandacht van het faculteitsbestuur gebracht. Vervolgens zijn een aantal vragen aan de faculteitssecretaris 

voorgelegd. Op 1 april jl. heeft de deelraad antwoord ontvangen op een aantal van deze vragen. Voor de 

beantwoording van de overige vragen is verwezen naar de adviesaanvraag voor de BER die 8 april jl. met de 

deelraad is gedeeld. Niet alle vragen werden hiermee beantwoord en daarom heeft op 9 mei 2022 een extra 

overleg plaatsgevonden met de projectleider BER en een lid van de examencommissie waarna de OER’en, 

met uitzondering van de CE, kon worden ingestemd. 

De commissie kwam niet tot instemming betreffende de OER van de opleiding CE in verband met de bijlage 

behorende bij het Artikel 3.4. Dit actiepunt wordt in verband met het zomerreces besproken in het nieuwe 

studiejaar. 

 

Functiebeperking 

De coördinator Functiebeperking heeft de commissie in 

juni 2022 bezocht en de leden bijgepraat. De 

commissieleden hebben onder meer vragen gesteld 

over de informatievoorziening richting studenten met 

een functiebeperking, inbedding van toetsvoor-

zieningen in de bestaande infrastructuur van de HvA 

(zoals scholing van docenten en examencommissies, 

Basiscursus Didactische Bekwaamheid (BDB), SKE 

(Senior Kwalificatie Examinering). Ook is stilgestaan bij student centred learning waarbij studenten zelf de regie 

kunnen voeren hoe zij hun toetsing willen organiseren. 

 

Empowermodule 

In april 2022 heeft de projectleider van de Empowermodule samen met een lid van de examencommissie de 

commissieleden bijgepraat over de doorstroomprogramma voor propedeuse studenten die vastlopen in hun 

studie en dreigen uit te vallen.  

 

Deeltijd master Global Sustainable Business Management (GSBM) 

De Director of Education van de Amsterdam School of International Business (AMSIB) heeft in juni de plannen voor 

een deeltijdversie van de master GSBM aan de commissieleden toegelicht. De volgende punten zijn meegegeven 

om in de business case die in het nieuwe studiejaar aan de deelraad wordt voorgelegd, mee te nemen: 

1. Duidelijk maken dat het programma op locatie in Amsterdam aangeboden wordt.  

2. Aandacht besteden aan de mogelijkheid van beurzen voor studenten.  

3. Aandacht besteden aan hoe de deeltijd joint master zich verhoudt tot het bachelor programma in termen 

van de inzet van middelen en docenten.  

4. Qua financiën aandacht besteden aan het break-even moment.  

5. Qua marketing aandacht besteden aan hoe de rekrutering van de juiste studenten zal plaatsvinden.  

 In studiejaar 2022-2023 vindt er in de deelraad besluitvorming plaats over deze master.  
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3. BIJLAGEN 

3.1 Begroting deelraad (januari 2022 – augustus 2022) 

 

  
  

Faciliteiten voor medezeggenschap 

                                                                                                                         Begroting          Uitputting        Resterend 

Catering vergaderingen 1100 € 399 701 

Inhuren expertise (extern en intern) 3000 € 0 3.000 

Kantoorartikelen 100 € 18 82 

Koffie-/thee en printfaciliteiten studentleden 1440 € 0 1.440 
  

  

Totaal Faciliteiten voor medezeggenschap € 5.640 € 417 5.223 
 

   

Representatie 
Communicatie 2500 € 952 1.548 

Geschenken/ kaarten/ bloemen etc 260 € 206 54 
   

 

Totaal Representatie  € 2.760 € 1.158 1.602 

    

Teambuilding/scholing 
Etentjes 1350 € 1.029 321 

Teammiddagen (3) 2000 € 1.188 812 

Trainingsdagen (2) 3000 € 115 2.885 

Congressen e.d.  250 € 48 202 

    

Totaal teambuilding/scholing € 6.600 € 2.381 4.219 

    

    

Totaal € 15.000 € 3.956 € 11.044 
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3.2 Afwezigheidstabel en gevolgde trainingen raadsleden 2021-2022  

 

 Naam Met bericht Zonder bericht 
Totaal  
Afwezig 

Gevolgde trainingen 

      

1. Leonie Akkerman 24/01  1 van 15 
Training TAQT 
Workshop duurzaamheid 

2. Faissal Ben Ali 22/11, 24/01 14/03 3 van 15 Basiscursus deelraadsleden 

3. Han Boels 22/11, 23/05  
2 van 15 Training TAQT 

Workshop duurzaamheid 

4. Ruben Brendel 28/02, 11/04  2 van 15 Training TAQT 

5. Marianne Cambridge-Albers 14/03  
1 van 15 Training TAQT, kansenongelijkheidsspel 

Workshop duurzaamheid 

 
Siham Chaara 
(gestopt) 

  
0 van 12 Kansenongelijkheidsspel 

6. Adriaan van Dijk 20/09, 25/10  2 van 15 Training TAQT, kansenongelijkheidsspel 

7. Serge Gautier   
0 van 15 Training TAQT, kansenongelijkheidsspel 

Workshop duurzaamheid 

8. Jasper Hartman 25/10, 04/07  2 van 15 Training TAQT 

 
Gijs Huijpen 
(gestopt 09/02) 

 08/11, 13/12, 24/01 
3 van 5  

9. 
Mohamed Ibrahmi  
(gestopt 13/06) 

 11/04, 23/05 
2 van 7  

10. Ralf Jacobs 25/10, 09/05  
2 van 15 Training TAQT, kansenongelijkheidsspel 

Workshop duurzaamheid 

11. Micha Keijer 25/10, 09/05  
2 van 15 Kansenongelijkheidsspel 

Workshop duurzaamheid 

 Luke van Kempen (gestopt)  06/09, 20/09 2 van 2  

12. Bas Kitsz 04/07  1 van 15 Training TAQT, kansenongelijkheidsspel 

13. Robert Kouthoofd 24/01, 23/05 28/02 3 van 15 Training TAQT 

14. Peter Krak 20/09, 08/11, 22/11  
3 van 15 Training TAQT, kansenongelijkheidsspel 

Workshop duurzaamheid 

 Saskia Loots (gestopt 08/11, 22/11, 13/12  3 van 6 Training TAQT 

15. Loredana Manca 
20/09, 25/20, 13/12, 
11/04 

 
4 van 15 Training TAQT 

16. Richard Puyt (vanaf 03/01) 14/03  1 van 7  

17. Mohammed Skori   
0 van 15 Training TAQT, kansenongelijkheidsspel 

Workshop duurzaamheid 

 Jeanine Spierings (gestopt)   0 van 5 Training TAQT 

18. Julia Tamerus   0 van 6  

19. Agnes Tay   
0 van 15 Training TAQT 

Workshop duurzaamheid 

20. Tim van der Velden 11/04, 04/07  1 van 7 Basiscursus deelraadsleden 

 Yentl Verweij (gestopt)  25/10 1 van 3  

21. Miguel Voigt 25/10, 08/11, 28/02  
2 van 15 Training TAQT, kansenongelijkheidsspel 

Workshop duurzaamheid 

 
Zijian Wang 
(gestopt 14/02) 

08/11, 22/11, 13/12, 
24/01 

 
4 van 7  
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3.3 Communicatie-uitingen 2021-2022 

 

Datum Onderwerp Communicatiemiddel 

7 september 2021 Start raadsjaar deelraad (met groepsfoto) Instagram (138 volgers) 

8 september 2021 Start raadsjaar deelraad (met groepsfoto) MijnHvA 

9 september 2021 Start raadsjaar deelraad Digitale medewerkersnieuwsbrief 
Focus 

17 september 2021 Kennismaking nieuw Dagelijks Bestuur (met foto DB) Instagram (144 volgers) 

30 september 2021 Aankondiging medezeggenschapsnieuwsbrief Instagram (148 volgers) 

4 oktober 2021 Medezeggenschapsnieuwsbrief (start raadsjaar, nieuwe voorzitter, 
column Leonie Akkerman etc.) 

Medezeggenschapsnieuwsbrief 

4 oktober 2021 Training deelraad Instagram (149 volgers) 

Oktober 2021 Artikel raadslid over diversiteit Nieuwsbrief opleiding HRM 

2 november 2021 Foto etentje (oud)raadsleden Instagram (160 volgers) 

19 november 2021 Enquête taaktoewijzing/inzetplanning docenten Via Qualtrics 

25 november 2021 Enquête taaktoewijzing/inzetplanning docenten Digitale medewerkersnieuwsbrief 
Focus 

2 december 2021 Reminder Enquête taaktoewijzing/inzetplanning docenten Mail aan alle docenten Commerciële 
Economie 

2 december 2021 Reminder Enquête taaktoewijzing/inzetplanning docenten Via Qualtrics 

8 december 2021 Medezeggenschapsnieuwsbrief (waarnemende leden, diversiteit en 
inclusie, pizzasessie studentleden) 

Medezeggenschapsnieuwsbrief 

24 december 2021 Fijne feestdagen wensen Instagram (172 volgers) 

18 januari 2022 Oproep waarnemende studentleden en pizzasessie studenten Studentennieuwsbrief faculteit 

20 januari 2022 Oproep pizzasessie studenten 31 januari Teams-omgeving opleidingscommissies 
en deelraad 

26 januari 2022 Oproep pizzasessie studenten 31 januari Instagram 

27 januari 2022 Oproep pizzasessie studenten 31 januari  Bright Space Commerciële Economie 

3 februari 2022 Medezeggenschapsnieuwsbrief Medezeggenschapsnieuwsbrief 

10 februari 2022 Oproep waarnemend medewerkerslid deelraad Digitale medewerkersnieuwsbrief 
Focus 

14 februari 2022 Promotie Week van de Medezeggenschap Instagram 

15 februari 2022 Terugblik bezoek studentleden aan Universiteit Utrecht in het kader 
van de studievoorschotmiddelen 

Studentennieuwsbrief faculteit en 
MijnHvA 

18 februari 2022 Terugblik pizzasessie studentleden MijnHvA, website medezeggenschap 

7 maart 2022 Kandidaatstelling medezeggenschapsverkiezingen Instagram (181 volgers) 

7 maart 2022 Flyers medezeggenschapsverkiezingen StudentInfo en bibliotheek 

8 maart 2022 Kandidaatstelling medezeggenschapsverkiezingen Studentennieuwsbrief faculteit 

10 maart 2022 Kandidaatstelling medezeggenschapsverkiezingen Verkiezingsmarkt Wibauthuis en 
Fraijlemaborg, Instagram 

10 maart 2022 Kandidaatstelling medezeggenschapsverkiezingen Digitale medewerkersnieuwsbrief 
Focus 

24 maart 2022 Kandidaatstelling medezeggenschapsverkiezingen Digitale medewerkersnieuwsbrief 
Focus 

24 maart 2022 Kandidaatstelling medezeggenschapsverkiezingen Instagram (183 volgers) 

29 maart 2022 Kandidaatstelling medezeggenschapsverkiezingen en ander nieuws Medezeggenschapsnieuwsbrief 

21 april 2022 Resultaten enquête taaktoewijzing, artikel taaktoewijzing vs. 
inzetplanning 

Digitale medewerkersnieuwsbrief 
Focus 

28 april 2022 Ophangen infographic n.a.v. enquête taaktoewijzing Posters in docentenruimtes FMB 

9 mei 2022 Pizzasessie voor studenten faculteit MijnHvA 

10 mei 2022 Ophangen infographic n.a.v. enquête taaktoewijzing Posters in docentenruimte WBH 

12 mei 2022 Cao-professionalisering Digitale medewerkersnieuwsbrief 
Focus 

12 mei 2022 Foto kandidatenbijeenkomst met aandacht voor stemperiode 
medezeggenschapsverkiezingen 

Instagram 

16 mei 2022 Pizzasessie voor studenten faculteit Instagram (184 volgers) 

17 mei 2022 Pizzasessie voor studenten faculteit Studentennieuwsbrief faculteit 

24 mei 2022 Stemperiode verkiezingen, taaktoewijzing, cao-professionalisering Medezeggenschapsnieuwsbrief 

30 mei 2022 Workshop Duurzaamheid Instagram (186 volgers) 

2 juni 2022 Uitslag medezeggenschapsverkiezingen Instagram 

10 juni 2022 Workshop Duurzaamheid MijnHvA 
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14 juni 2022 Workshop Duurzaamheid – prijsvraag Studentennieuwsbrief 

16 juni 2022 Workshop Duurzaamheid – prijsvraag Digitale medewerkersnieuwsbrief 
Focus 

4 juli 2022 Workshop Duurzaamheid – prijsvraag, vakantiegroet Medezeggenschapsnieuwsbrief 
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3.4 Overzicht instemmings- en adviesverzoeken 

 

Titel Fase  
(BOB model) 

Planning 
Contact-
persoon 

Bijzonderheden 
Afgerond 

      

Wijzigingen 
management AMSIB 
(15 oktober 2021) 

Beeldvorming 
 
Oordeelsvorming 
Besluitvorming 

Commissie HR 13 september 2021 
raadsvergadering 20 september 2021 
Raadsvergadering 25 oktober 2021 
Raadsvergadering 8 november 2021 

Cie HR Brief aan decaan 
10/11 

Ja 

Faculteitsbegroting/ 
A3-jaarplan 2022 

Beeldvorming 
 
 
Oordeelsvorming 
Besluitvorming 

Commissie F&R 30 augustus, 20 september, 22 
november 2021, raadsvergadering 20 
september, 22 november 2021 
Commissie F&R 13 december 2021 
Deelraad 13 december 2021 en 25 januari 2022 

Cie F&R Brief aan decaan 
10/11 en 15/12 
 
Brief aan decaan 
26/01 

Ja 

NPO-AP middelen 
(1 oktober 2021) 

Beeldvorming 
Oordeelsvorming 
Besluitvorming 

Deelraad 3 oktober 2021 
Deelraad 25 oktober 2021 
Deelraad 25 oktober 2021 

Deelraad Brief aan decaan 
26/10 

Ja 

OER-wijziging BK en 
HRM 
(15 oktober 2021) 

Beeldvorming 
Oordeelsvorming 
Besluitvorming 

Commissie O&K 18 oktober 2021 
Commissie O&K 18 oktober–28 oktober 2021 
Commissie O&K 28 oktober 2021 

Cie O&K Mail gestuurd naar 
ambtelijk secretaris 
28/10 

Ja 

Interfacultaire 
master Sport 
Business & 
Leadership 
(8 april 2022) 

Beeldvorming 
 
Oordeelsvorming 
Besluitvorming 

Deelraad 13 december 2021, Teammiddag 10 
januari 2022, deelraad 28 maart 2022 
Deelraad 9 mei 2022, 23 mei 2022 
Deelraad 20 juni 2022 

Cie SBL Het instemmings-
verzoek is 19 mei 
2022 voorgelegd aan 
de deelraad 
Brief aan decaan 
23/06 

Ja 

OER-wijziging FTA 
(19 januari 2022) 

Beeldvorming 
Oordeelsvorming 
Besluitvorming 

Commissie O&K 20 januari 2022 
Commissie O&K 20-25 januari 2022 
Commissie O&K 25 januari 2022 

Cie O&K Mail gestuurd naar 
ambtelijk secretaris 
25/01 

Ja 

Faculteits-
meerjarenplan 

Beeldvorming 
Oordeelsvorming 
Besluitvorming 

Deelraad 7 februari 2022 
Deelraad  
Deelraad 4 juli 2022 

Deelraad Brief aan decaan 
02/03 
Brief aan decaan 
07/07 

Ja 

OER-wijzigingen 
2021-2022 
(3 februari 2022) 

Beeldvorming 
Oordeelsvorming 
Besluitvorming 

Commissie O&K 4 februari 2022 
Commissie O&K 4-24 februari 2022 
Deelraad 28 februari 2022 

Cie O&K Brief aan decaan 
02/03 
 

Ja 

Wijziging besteding 
SVM 

Beeldvorming 
Oordeelsvorming 
Besluitvorming 

Studentgeleding 14 maart 2022 
Studentgeleding 14 maart 2022 
Studentgeleding 14 maart 2022 

Studenten-
overleg 

Brief aan decaan 
22/03 

Ja 

OER’en 2022-2023 
Deel 1 
(17 maart 2022) 

Beeldvorming 
Oordeelsvorming 
Besluitvorming 

Commissie O&K 21 maart 2022 
Commissie O&K 21-29 april 2022 
Deelraad 9 mei 2022 

Cie O&K Brief gestuurd naar 
decaan 10/05 

Ja 

Risico Inventarisatie 
& Evaluatie 
Werkplek & 
werkomstandig-
heden 

Beeldvorming 
Oordeelsvorming 
Besluitvorming 

Commissie HR 4 april 2022 
Commissie HR 19 mei 2022 
 

Cie HR  Nee 

Master Economic 
Transformation 
(18 maart 2022 

Beeldvorming 
 
Oordeelsvorming 
Besluitvorming 

Deelraad 28 maart 2022, 9 mei 2022, 23 mei 
2022 
Deelraad 6 juni 2022 
Deelraad 20 juni 2022, 4 juli 2022 

Deelraad Brief gestuurd naar 
decaan 12/07 

Ja 

OER-wijziging CE 
(23 maart 2022) 

Beeldvorming 
Oordeelsvorming 
Besluitvorming 

Commissie O&K 24 maart 2022 
Commissie O&K 24-28 maart 2022 
Commissie O&K 28 maart 2022 

Cie O&K Mail gestuurd naar 
ambtelijk secretaris 
28/03 

Ja 

Adviesaanvraag 
Brede Economische 
Richting 
(8 april 2022) 

Beeldvorming 
Oordeelsvorming 
Besluitvorming 

Deelraad 28 maart 2022, 9 mei 2022 
Deelraad 23 mei 2022 
Deelraad 23 mei 2022 

Deelraad Brief aan decaan 
09/06 

Ja 

OER’en 2022-2023 
deel 2 
(17 maart 2022) 

Beeldvorming 
Oordeelsvorming 
Besluitvorming 

Commissie O&K 21 maart 2022 
Commissie O&K 21-19 mei 2022 
Deelraad 23 mei 2022 

Cie O&K Brief aan decaan 
24/05 

Ja 
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Titel Fase  
(BOB model) 

Planning 
Contact-
persoon 

Bijzonderheden 
Afgerond 

      

Studievoorschot-
middelen 2023 en 
2024 

Beeldvorming 
Oordeelsvorming 
Besluitvorming 

Studentenoverleg 27 juni 2022 
Studentenoverleg 27 juni 2022 
Studentgeleding deelraad 4 juli 2022 

Studenten- 
overleg 

Brief aan decaan 
05/07 

Ja 

OER-wijziging AC 
(24 juni 2022) 

Beeldvorming 
Oordeelsvorming 
Besluitvorming 

Commissie O&K 27 juni 2022 
Commissie O&K 27 juni 2022 
Commissie O&K 27 juni 2022 

Cie O&K Mail gestuurd naar 
ambtelijk secretaris 
28/06 

Ja 

OER-wijziging HRM 
deeltijd  
(8 juli 2022) 

Beeldvorming 
Oordeelsvorming 
Besluitvorming 

Commissie O&K 11-13 juli 2022 
Commissie O&K 11-13 juli 2022 
Commissie O&K 13 juli 2022 

Cie O&K Mail gestuurd naar 
ambtelijk secretaris 
13/07 

Ja 

OER-wijziging HRM 
voltijd  
(13 juli 2022) 

Beeldvorming 
Oordeelsvorming 
Besluitvorming 

Commissie O&K 14 juli 2022 
Commissie O&K 14-15 juli 2022 
Commissie O&K 15 juli 2022 

Cie O&K Mail gestuurd naar 
ambtelijk secretaris 
15/07 

Ja 
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3.5 Toelichting besteding studievoorschotmiddelen (SVM) 

 

Proces besteding studievoorschotmiddelen (SVM) op facultair niveau 

 

Betrokkenheid deelraad 

De leden van het Studentenoverleg hebben gedurende het studiejaar meerdere malen overleg gehad met de SVM-

contactpersoon van de faculteit. De contactpersoon is aangeschoven tijdens vergaderingen van het 

Studentenoverleg in november en december 2021, en juni 2022. Daarnaast heeft er mailcontact plaatsgevonden. 

Twee studentleden hebben in januari 2022 samen met de SVM-contactpersoon een bezoek gebracht aan het 

Learning Lab van de Universiteit Utrecht vanwege het voornemen om een deel van de middelen te besteden aan 

Future Learning Spaces.  

 

Besluitvorming op faculteitsniveau 

In februari 2022 heeft de studentgeleding het verzoek ontvangen om met een wijziging in de besteding van de 

SVM in te stemmen. De studentgeleding heeft de wijziging met elkaar besproken en tijdens de raadsvergadering 

op 14 maart 2022 ingestemd om in 2022 en 2023 SVM-middelen te besteden aan Future Learning Spaces. Het 

Studentenoverleg heeft in juni 2022 gesproken met de SVM- coördinator over het meerjarenplan 2023-2024. Het 

plan dat is voorgelegd, kwam overeen met hetgeen dat eerder met de studentgeleding is besproken. De SVM 

worden niet meer besteed aan de ICT-adviseurs onderwijsvernieuwing, maar aan de adviseurs Future Learning 

Spaces. De ICT-adviseurs onderwijsvernieuwing die in eerste instantie werden betaald vanuit de SVM-middelen, 

worden voortaan vanuit de reguliere begroting van de faculteit bekostigd. Dit is conform de wens van de 

studentgeleding. 

 

Realisatie plannen 

De studentgeleding van de deelraad heeft instemmingsrecht op het meerjarenplan van de faculteit en heeft 

gedurende het studiejaar zowel mondelinge toelichtingen als schriftelijke rapportages van de SVM-contactpersoon 

ontvangen. De informatie over de realisatie van de plannen is tijdig gedeeld en was voldoende helder. De 

beleidsacties uit het meerjarenplan SVM van de faculteit zijn in voldoende mate gerealiseerd.   
 

Verantwoording SVM in OC-jaarverslagen 

De deelraad heeft de verantwoording van de OC’s gebaseerd op de OC-jaarverslagen. Op het moment van schrijven 

ontbreken twee jaarverslagen, namelijk die van Commerciële Economie en Finance, Tax and Advise. 

 

Betrokkenheid opleidingscommissies 

De deelraad constateert dat de OC’s van Bedrijfskunde en Human Resource Management, International Business 

en alle deeltijd OC’s voldoende betrokken worden door het opleidingsmanagement. Er vinden op regelmatige basis 

gesprekken plaats en er is ruimte om eigen ideeën voor de besteding van de SVM naar voren te brengen. Echter, 

de betrokkenheid van de OC’s van het cluster Finance & Accounting behoeft verbetering. De OC’s van Accountancy 

en Finance & Control wijzen op het gebrek aan betrokkenheid bij de ontwikkeling en de besluitvorming van de 

plannen. Bij het cluster heeft managementwijzigingen plaatsgevonden die het gesprek tussen opleidingsmanager 

en OC positief heeft beïnvloed, maar nog onvoldoende om de OC’s goed hun rol te laten vervullen.  

 

Besluitvorming en realisatie op opleidingsniveau 

De deelraad constateert dat het merendeel van de OC’s in voldoende mate betrokken is bij de besluitvorming van 

de SVM op opleidingsniveau en voldoende wordt geïnformeerd over de realisatie van de plannen al blijft dit 

volgens de deelraad een belangrijk aandachtspunt voor alle OC’s en opleidingsmanagers. Meerdere OC’s geven 

aan dat betrokkenheid bij de evaluatie niet vanzelfsprekend is, evenals het tijdig ontvangen van informatie over 

de realisatie om als OC een mening te kunnen vormen. Met name de clusters Finance & Accounting en 

International Business betrekken de OC’s nog onvoldoende bij de besluitvorming en realisatie. De OC van 

International Business geeft aan dat ze aan het einde van het studiejaar het aangepaste voorstel van 2023 nog niet 

hebben ontvangen en instemming hebben kunnen geven.  
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De bevindingen van de deelraad op basis van de OC-jaarverslagen worden onder de aandacht gebracht van het 

faculteitsbestuur. De OC-contactpersonen van de deelraad zullen in studiejaar 2022-2023 extra aandacht geven 

aan de OC’s van het cluster Finance & Accounting en kijken op welke wijze de deelraad de OC’s kan ondersteunen 

bij het SVM-proces. 


