NOTULEN NAOVERLEG FMR FDMCI – VERGADERING 12 JUNI 2017
Aanwezig: M. Vreeswijk, J. Piscaer, M. Kloek, S. Aziz, S. Reusink, E. Oegema, R. van Wees, J. de
Jonge
Afwezig met bericht: J. Turpijn, L. Janssen, R. Stam, G. Donga, K. Pieterson, M. Alders, I. Gloerich, J.
de Groot, R. Mohan
Datum:
maandag 12 juni 2017
Tijd:
14.00 – 14.30 uur
Locatie:
BPH 03B09
Technisch voorzitter: M. Kloek
Griffier: H. Powel
1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering om 14.00 uur
2. NABESPREKEN VERGADERING
De voorzitter geeft een ieder het woord.
E. Oegema zegt dat het FMT alles informeel wil.
M. Vreeswijk vult aan dat we er wel als raadslid moeten zitten.
R. van Wees zegt dat het FMT het doet voorkomen alsof iedereen verantwoordelijk is voor elkaar.
De voorzitter zegt dat het in het geval van de decaan ook zo is dat hij verantwoordelijk is voor zijn
opleidingsmanagers.
S. Aziz vindt dat het overleg redelijk ging, maar er blijft wel wat ruis achter in de verwachtingen tussen de
FMR en het FMT.
S. Reusink vond het een goede vergadering en ze was blij dat er zo goed op haar punt Afsluiting
studenten werd gereageerd.
3. ACTIES FMR
De mensen die over huisvesting willen praten, kunnen bij de directeur Bedrijfsvoering langs gaan.
(actiepunt)
S. Aziz zegt dat er een inventarisatie moet komen hoe het zit met het 10.000 euro project.
De voorzitter zegt dat dat een taak is voor de commissie O&O.
Op een vraag van E. Oegema antwoordt de voorzitter dat de opleidingsmanager HBO-ICT niet weggaat
maar gaat lesgeven.
4. STEMMINGEN OER MASTER DIGITAL DESIGN, TAAKNORMERING, GENDERVRIJE TOILETTEN
De stemmingen zijn doorgeschoven naar 26 juni.
5. RONDVRAAG
De voorzitter zegt dat de volgende bijeenkomst op 26 juni is en dat er leuke activiteiten en stemmingen
zullen zijn.
S. Aziz vertelt dat hij morgen een gesprek zal hebben met de projectmanager MDD en hij hoopt dat het
lukt. Eventueel vraagt hij om een mandaat voor het DB om er verder over te beslissen of om de raad per
e-mail te laten instemmen.
E. Oegema vraagt of er 10 juli vergadering is.
De griffier houdt een slag om de arm en de voorzitter gaat ervan uit dat er geen vergadering zal zijn.
E. Oegema somt op dat de taaklast informeel wordt afgehandeld en de rest wordt over gestemd op 26
juni.
6. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 14.20 uur.
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