CONCEPT NOTULEN NA-OVERLEG FMR FDMCI – VERGADERING 18 SEPTEMBER
2017
Aanwezig: G. Donga, D. van den Noort, M. Vreeswijk, E. Oegema, R. Stam, I. Gloerich, S. Aziz, J. So
Afwezig met bericht: J. Piscaer, L. Janssen
Afwezig zonder bericht: J. Turpijn, J. de Groot

Datum:
maandag 18 september 2017
Tijd:
14.00 – 14.30 uur
Locatie:
BPH Raadszaal
Technisch voorzitter: G. Donga
Griffier:
H. Powel

1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering om 14.06 uur.
2. NABESPREKEN VERGADERING
De voorzitter stelt voor om de brief met begrotingsadviezen 2018 te doen. De stemming is al
geweest.
R. Stam gaat daarmee akkoord.
De voorzitter zegt dat het hoofd Financiën, Planning & Control heel open was over het feit dat er
een aparte begroting is. Daarnaast kwam op tafel dat er heel langzaam onder de radar een
nieuwe opleiding komt. Hij stelt voor om even te overleggen. De decaan zal wel wachten op de
uitspraak van de gemeenteraad en dan een instemmingsverzoek indienen bij de raad.
Hij verbaast zich over de huisvesting voor de groeiende faculteit, het moeten bezuinigen in de
ruimte, terwijl ze de administratieve diensten van de Leeuwenburg naar het Wibauthuis halen.
Nu zitten de administratieve diensten ook niet vlakbij het onderwijs.
M. Vreeswijk vindt het wel goed dat stafdiensten dichter bij het onderwijs komen.
R. Stam zegt dat de nabijheid niet uitmaakt.
De voorzitter vindt dat samenwerken in de buurt wel kan maar niet noodzakelijk op de
Amstelcampus hoeft te zijn. Daarbij heeft het vroeger en later lesgeven consequenties.
R. Stam meent dat om 19.00 uur ‘s avonds nul procent van de studenten komt. Om 08.30 ’s
ochtends kan nog wel, maar studenten hebben ook een leven met baan, sporten enz.
D. van den Noort vult aan dat de aandacht het best is tussen 09.00 en 14.00 ’s middags en
daarna neemt het af.
E. Oegema vindt het wel goed om zoveel mogelijk de ruimtes bezetten.
De voorzitter zegt dat er een verschil is tussen HBO-studenten die over het algemeen thuis
wonen en naar colleges reizen en universiteitsstudenten die eerder op kamers wonen dus geen
reistijd hebben en makkelijk ’s avonds college kunnen volgen.
E. Oegema stelt voor om twee klassen te maken, één voor studenten die ’s avonds les willen en
één voor studenten die overdag les willen.
De voorzitter vraagt zich hardop af of als je studenten voor die randuren inroostert of die uren dan
ook worden bezocht.
R. Stam wil liever mensen die gemotiveerd zijn en niet die verplicht zijn om te komen.
S. Aziz vond deze keer het gesprek over begroting prettig.
R. Stam zegt dat een gesprek de ene keer positiever uitpakt dan de andere keer.
3. ACTIES FMR
Het DB gaat met de projectleider (tevens hoofd Medialab) van de Digital Society School (DSS) in
gesprek.
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E. Oegema stelt voor dat hij, de voorzitter en de projectleider DSS gaan praten.
De voorzitter somt op dat de raad documentjes krijgt van de opleiding, sheets van de decaan en
de directeur Bedrijfsvoering, de raad een mail naar de CMR stuurt (actiepunt).
4. RONDVRAAG
S. Aziz vraagt naar het jaarrooster en de griffier stuurt hem nog een keer naar hem op.
De voorzitter wil de kwartaalrapportages checken of ze de begroting volgen zoals die is
afgesproken.
5.

SLUITING
De voorzitter sluit de vergadering om 14.30 uur.
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