NOTULEN FMR FDMCI INGELASTE VERGADERING 26 JUNI 2017
Aanwezig: J. So, D. van den Noort, J. Piscaer, M. Vreeswijk, M. Kloek, I. Gloerich, G. Donga, R. Mohan,
J. de Groot, R. Stam, E. Oegema
Afwezig met bericht: S. Reusink, R. van Wees, K. Pieterson, J. de Jonge, M. Alders, E. Oegema, L.
Janssen, J. Turpijn
Gemachtigden: G. Donga (Pieterson), I. Gloerich (Alders), S. Aziz (Turpijn)
Afwezig zonder bericht: M. El Hallaoui
Datum:
maandag 26 juni 2017
Tijd:
13.00-13.15 uur
Locatie:
WBH 06A06
Technisch voorzitter: G. Donga
Griffier:
H. Powel

1. OPENING VERGADERING
De voorzitter opent de vergadering om 13.02 uur.
2. VASTSTELLEN AGENDA
De voorzitter vraagt of hij de agenda kan vaststellen. De raad gaat akkoord.
3. STEMMINGEN
De voorzitter legt uit dat er een aantal zaken zijn waar de raad over moet stemmen. Hij noemt het
Onderwijs- en examenreglement (OER) van de Master Digital Design (MDD), de brief van E. Oegema
over de gendervrije toiletten en de brief met een reactie op het concept HR-plan. Hij legt uit dat de
Taaktoedelingssystematiek niet ter stemming komt. Ondanks een één-op-één sessie met de decaan over
het meningsverschil 'extra voorbereidingstijd voor docenten voor nieuwe vakken'. De voorzitter doelde
hierbij op vak-uren, maar de decaan had daarbij slechts een enkel extra lesuur in gedachten. De decaan
wil in gesprek blijven, maar de voorzitter wil graag van de raad horen of hij een stap verder kan gaan als
hij en de decaan er vóór het zomerreces niet tot overeenstemming kunnen komen. Hij denkt daarbij aan
alternatieven zoals een geschillencommissie. Zijn drijfveer is dat de huidige situatie en onduidelijkheid
over de normen al zes jaar voortduurt. De raad is voortdurend aan het gedogen en er komt er geen schot
in de zaak. De decaan zegt nu dat de normen niet vastgesteld kunnen worden, omdat er geen ruimte is in
de begroting. Deze normen zijn nodig om het werk van docenten in te kunnen delen. De voorzitter vraagt
aan de raad het mandaat voor het dagelijks bestuur (DB) om een alternatief te onderzoeken om een
eventueel geschil te kunnen voeren, omdat de raad er genoeg van heeft.
D. van den Noort vraagt wat het struikelblok is.
Dat is de begroting volgens de voorzitter.
M. Vreeswijk vult aan dat er wordt beknibbeld op contacturen.
De voorzitter legt verder uit dat met het begrotingsbudget volgens de decaan de normen moeten worden
verlaagd. De raad zegt het tegenovergestelde.
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J. Piscaer vraagt of het DB de ruimte neemt om naar mogelijkheden te zoeken voor het geschil dat
eventueel het komende jaar gevoerd moet worden. Oftewel dat het DB op zoek gaat naar juridische
kennis en dat de raad in september de volgende sta zet.
De voorzitter beaamt dat het DB in de zomervakantie niet heel veel kan doen, maar hij zal de decaan wel
laten weten dat de raad alternatieven gaat onderzoeken.
M. Kloek stelt voor om de zaak vast voor te leggen aan het College van Bestuur (CvB).
De voorzitter is het daar mee eens.
De voorzitter vraagt of de raad het mandaat aan het DB geeft om alternatieven te onderzoeken voor een
eventueel te voeren geschil.
Voor - 13
De raad heeft het verzoek met algemene stemmen aangenomen.

De voorzitter vraagt of de brief met het verzoek om genderneutrale toiletten namens de raad kan worden
gestuurd aan de decaan en aan de Centrale Medezeggenschapsraad (CMR).
Voor - 8
Tegen - 5
Blanco - 0
Onthouding - 0
Het voorstel om de brief over genderneutrale toiletten naar de decaan en de CMR te sturen is
aangenomen.

De voorzitter vraagt of de reactie op het concept HR-plan naar de decaan met een c.c. naar het hoofd HR
kan worden gestuurd.
Voor -13
Het voorstel om de brief met de reactie op het concept HR-plan naar de decaan en het hoofd HR te
sturen, is met algemene stemmen aangenomen.
OER MDD
De voorzitter geeft het woord aan S. Aziz.
S. Aziz legt uit dat het OER er op zich goed uit ziet, maar er is nog één punt van overleg waar de
projectmanager helaas pas afgelopen vrijdag mee kwam. S. Aziz kon dit daarom niet vóór de vergadering
van vandaag afronden. Hij is vervolgens benaderd door de bestuurssecretaris met het verzoek om toch
met het OER in te stemmen onder de voorwaarde van een 'mits'. S. Aziz krijgt pas aanstaande vrijdag
aanvullende informatie van de projectmanager om een stemadvies te kunnen geven. Hij wil daarom op dit
moment nog geen advies geven aan de raad in afwachting van de aanvullende informatie.
I. Gloerich is gemachtigd door een raadslid die wil instemmen met het OER van MDD.
S. Aziz zegt dat hij, als hij nu advies zou moeten geven, dat het dan een negatief stemadvies zou zijn en
dat betekent dat de opleiding in september 2017 niet kan beginnen. Dat wil hij voorkomen. Daarom
vraagt hij aan de raad om het DB een mandaat te geven op basis van nog af te wachten informatie
alsnog een positief stemadvies te kunnen geven.
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De voorzitter brengt het volgende voorstel in stemming: wil de raad het DB het mandaat geven om
namens de raad in te stemmen met het OER MDD met de toevoeging dat over elke andere stemming de
raad moet besluiten en daarvoor zal dan een extra vergadering worden belegd.
Voor - 10
Tegen - 2
Blanco - 1
Onthouding - 0
Het voorstel is aangenomen.
4. RONDVRAAG
J. Piscaer verzoekt om de aanhef in de brieven niet langer namen te gebruiken, maar om net zoals in de
notulen alleen de titel en de functie van iemand.
De voorzitter zal zorgen dat de brief daar in wordt aangepast.(actiepunt)
5. SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 13.21 uur.
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