NOTULEN NAOVERLEG FMR FDMCI – VERGADERING 15 MEI 2017
Aanwezig: G. Donga, J. Piscaer, M. Kloek, M. Vreeswijk. M. Alders, L. Janssen, S. Aziz, K. Pieterson
Datum:
maandag 15 mei 2017
Tijd:
14.00 – 14.30 uur
Locatie:
BPH Raadszaal
Technisch voorzitter: S. Aziz/M. Kloek
Griffier:
H. Powel
1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering om 14.10 uur.
2. NABESPREKEN VERGADERING
De voorzitter concludeert dat de vergadering niet heel dramatisch was, maar er was wel een
uitsmijter.
M. Kloek neemt het voorzitterschap over en vraagt een ieder wat ze ervan vonden.
K. Pieterson zegt dat de taaktoewijzing wel rond komt. Hij vond het een minder wij/zij-verhaal. Hij
verwacht geen breekpunt over een uurtje extra voor een nieuw vak. Nu ligt er een instrument om
verder te gaan met het hanteren van de werkdruk. De werkgroep Taaklast kan ophouden te bestaan.
Het lijkt hem prima dat G. Donga en de decaan het verder afmaken.
M. Vreeswijk vraagt of de werkdruk dan is ingebracht.
K. Pieterson legt uit dat er pas over werkdruk gepraat kan worden als er normen zijn. Pas dan kan
iemand zeggen of hij wel of niet met de norm toe kan. Zo niet dan is de werkdruk te hoog.
De voorzitter vraagt naar de huisvesting.
G. Donga stelt dat er een opleiding is met een probleem en dat is HBO-ICT. Er is een flexpool buiten
de faculteit. Er is nu een toewijzingsexperiment in drie stappen.
J. Piscaer verwacht van het FMT geen experiment maar goed management.
G. Donga zegt dat het geen experiment is vanuit het FMT, maar een nieuwe manier van invullen van
de Amstelcampus. Het is opgelegd vanuit de centrale huisvesting.
L. Janssen meldt een tweet van de opleidingsmanager CMD dat de raad geen student-lid wil. De
vraag is of en hoe erop moet worden gereageerd.
De voorzitter stelt dat het de persoonlijke mening van J. Piscaer is. Er lijkt sprake te zijn van framing
van de raad door de opleidingsmanager CMD.
G. Donga zegt dat de bedoeling is om overleg met elkaar te voeren en niet via twitter.
3. ACTIES FMR
Niet besproken.
4. ONDERZOEKSRAPPORT KLACHTENREGELING
G. Donga zegt dat het verzoek was om te kijken naar de conclusies en aanbevelingen. Er wordt
aanbevolen om eerst de bestaande structuren te versterken alvorens nieuwe structuren te beginnen.
De richting van de CMR is toegankelijk en open naar al het personeel, helder en laagdrempelig. Het

is onafhankelijk van de betreffende opleiding. Er is een probleem met gezagsverhoudingen. De HvA
is een beetje politieke organisatie.
5. JAARROOSTERVOORSTEL
De voorzitter stelt voor om deze te verplaatsen naar volgende vergadering.
6. RONDVRAAG
J. Piscaer wijst op noodzakelijk onderhoud van de Raadszaal.
G. Donga heeft in petit comité twee voorstellen voor de overdrachtstraining: de tentoonstelling
Leonardo da Vinci in de Beurs van Berlage of een stadswandeling over de geheimen van
Amsterdam.
L. Janssen wil reageren op de tweet van de opleidingsmanager CMD.
G. Donga wil wachten met een reactie tot na het Centraal Medezeggenschapsorgaanoverleg omdat
de status van een student-lid heel vaag is.
S. Aziz pleit er ook voor om niet te reageren in plaats van een reactie op twitter.
7. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 14.45.

