NOTULEN FMR FDMCI –VERGADERING 20 NOVEMBER 2017
AANWEZIG: D. Suurling, J. de Vries, G. Donga, S. Aziz, R. Stam, I. Gloerich, K. Ramzi, J. So, B.
Karmelk, E. Oegema, S. Aziz, J. Piscaer, M. Vreeswijk (verlaat)
AFWEZIG MET BERICHT: L. Janssen, D. van den Noort, J. Turpijn
Datum:
maandag 20 november 2017
Tijd:
10.30 – 12.30 uur
Locatie:
BPH Raadszaal
Technisch voorzitter: G. Donga
Griffier:
H. Powel
1. OPENING
De voorzitter opent de vergadering om 10.33 uur en heet de aanwezigen welkom.
2. MEDEDELINGEN DB/CMR/INGEKOMEN POST
De voorzitter meldt dat er een kaart voor J. de Groot rondgaat, die zijn enkel heeft gebroken en
vandaag wordt geopereerd. Al eerder had hij aangegeven dat hij zich terugtrok uit de raad.
De voorzitter zegt dat de verkiezingen ongeldig zijn verklaard vanwege onregelmatigheden. Daarom
worden ze van 11 tot 18 december 2017 opnieuw gehouden. De uitslag komt op 22 december dus
vlak voor de kerst is er een boodschap. De kandidaten zijn als toehoorder uitgenodigd en J. de Vries
heeft daar gebruik van gemaakt.
I. Gloerich wil bespreken wat er precies is voorgevallen en misgegaan rond de verkiezingen.
De voorzitter stelt voor om dat bij W.v.t.t.k. te bespreken.
Er is een e-mail reactie van decaan gekomen op het bericht over de huisregels informeel overleg, met
verzoek om uitleg. De voorzitter zegt het hem straks bij het faculteitsmanagement (FMT) overleg uit te
leggen.
Verder noemt de voorzitter dat het dagelijks bestuur (DB) nog niet is toegekomen aan het jaarverslag.
De pepernotenochtend is aangekondigd omdat de raad graag in gesprek wil met de achterban die ze
dan om een wensenlijstje zullen vragen.
Centrale Medezeggenschapsraad (CMR)
In het laatste overleg met de Financiële commissie lag er nog geen formele begroting en dus ook
geen instemmingsverzoek. Het College van Bestuur (CvB) heeft haar eerste instemmingsverzoek
over huisvesting ingetrokken en een nieuw verzoek afgegeven voor 19 december. Dat wordt dus een
heel belangrijke vergadering.
Centraal Medezeggenschapsorgaan (CMO)
De voorzitter kondigt aan dat het CMO, dat zijn alle deelraden samen met de CMR, adviserend kan
werken naar de CMR toe. De komende CMO staat in het teken van huisvesting.
3. VASTSTELLEN AGENDA
De verkiezingen worden besproken onder W.v.t.t.k.
J. Piscaer maakt een opmerking over punt 8. Hij zegt dat Amfi nog huisvestingsplannen ter
goedkeuring krijgt.
De voorzitter zegt dat deze huisvestingsplannen over herziene voorstellen gaan vanuit CvB. Het gaat
niet over interne verhuisplannen waar J. Piscaer aan refereert waarbij het Montaigne Koetsierhuis
met flexplekken wordt ingericht. De agenda wordt vastgesteld.
4. STAND VAN ZAKEN COMMISSIES
(Commissies Com, OPF, O&O)
Communicatie (COM)
De commissie is nog niet bij elkaar geweest. Er is wel afspraak over het jaarverslag gemaakt en de
commissie is druk met de pepernotenactie die binnenkort op de schermen verschijnt.
Onderwijs, Personeel, Financiën (OPF)
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R. Stam zegt dat de commissie heeft gesproken over de begroting en de A3. Daar ontbreekt hoe je
succes bepaalt. Werkdruk komt er niet in voor. Het is onbekend waar 700.000 euro voor de Digital
Society School vandaan komt nu de Hogeschool van Amsterdam het niet financiert. De koppeling
tussen A3 en de begroting is niet te maken.
De voorzitter vult aan dat er een brief is geschreven over de besteding van de 2,1 miljoen, gelden die
zijn vrijgekomen uit het leenstelsel en worden uitgesmeerd over alle HBO-instellingen.
R. Stam benadrukt dat het geld moet worden besteed aan onderwijs. Kort gezegd noemt hij 200.000
euro voor vier docenten om twee dagen per week werkdruk te bekijken en op te lossen. Het overige
geld moet naar rato van studenten worden verdeeld over de vier opleidingen en daar zouden de
Opleidingscommissies instemming op moeten hebben. De opleidingsmanager van Creatieve Media
en Design (CMD) wil noodgebouwen neerzetten, maar dat zijn randvoorwaarden, net als elektriciteit.
Het moet puur onderwijs zijn.
R. Stam merkt op dat de CMR nog steeds niet formeel heeft gereageerd op de e-mail van de raad
over de houding van de CMR ten opzichte van het begrotingsadvies. Vorig jaar hebben drie van de
acht deelraden de begroting afgekeurd, terwijl de CMR de begroting toch goedkeurt en dat frustreert
enorm.
De voorzitter kaart aan dat de CMR informeel heeft gezegd dat een probleem is van de faculteit en
dat het DB, de commissie Financiën en Reglementen (F&R) en de decaan dat samen moeten
oplossen. De voorzitter is het daar deels mee eens. Het wordt vervolgd onder punt zeven.
E. Oegema vraagt of er contact is gezocht met de andere deelraden die niet hebben ingestemd met
de begroting.
R. Stam zegt nee.
De voorzitter vindt het een goede vraag, en hij neemt die morgen mee in het CMO. (actiepunt)
Onderwijs en Onderzoek (O&O)
S. Aziz meldt dat er iets beter contact is met de OC's. Er is bijna een app groep. Hij heeft de vraag
naar een OC Master Digital Design (MDD) gesteld aan projectleider MDD en de faculteitssecretaris.
De commissie heeft vragen over de Digital Society School. Het gesprek met de projectleider was
verhelderend, maar er zijn nog wel wat vragen, die hij straks wil stellen. Hij wil het eerst over de
begroting hebben en dan pas inhoudelijk over DSS met het FMT. (actiepunt)

5. VASTSTELLEN NOTULEN FMR FDMCI D.D. 16 OKTOBER EN 6 NOVEMBER 2017
N.a.v. blz. in de notulen van 16 oktober 2017 onderaan 'boodschappenlijst', vraagt G. Donga of die er
al is voor de Kerstbrunch. R. Stam rekent 200 euro voor maximaal 50 personen. G. Donga kondigt
het morgen aan in het Centraal Medezeggenschapsorgaan dat iedereen zich kan aanmelden bij de
griffier met als deadline 12 december.
De notulen van 16 oktober en van 6 november 2017 zijn met de voorgenomen wijzigingen
vastgesteld, met dank aan de griffier.
6. DIGITAL SOCIETY SCHOOL
I. gloerich, E. Oegema en G. Donga hebben een gesprek gehad met de projectleider van DSS. De
brochure zijn verkooppraatjes naar de gemeente toe. In interne termen wordt de DSS een Medialab
plus die op internationale schaal groter zou kunnen worden. De genoemde 12.000 studenten zijn niet
slechts ingeschreven studenten bij de DSS, het overgrote deel bestaat uit studenten bij opleidingen
die beïnvloed worden door DSS.
De voorzitter zegt het gaat om 120 studenten per jaar met een looptijd van 10 jaar, dus 1200
studenten.
I. Gloerich noemt DSS een opleiding in ontwikkeling met veel impact op bestaande studenten.
Hoewel er veel relatie met onderzoek aangegaan wordt, herkent zij de rol van het al bestaande
onderzoek van het Kenniscentrum (KC) niet. Dat zou een gemiste kans zijn.
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E. Oegema vult aan straks zijn er vijf verschillende groepen studenten van verschillende leeftijden,
wel niet afgestudeerd, die Engelstalig onderwijs volgen. Iedere groep krijgt een PhD en een PDD
[AFKORTING] die de groepen begeleid en werken vanuit een case vanuit het bedrijfsleven die dat
betaald.
De voorzitter zegt dat het gaat om een periode van maximaal vier jaar, elk thema heeft maximaal drie
studentgroepen in een semester.
R. Stam begrijpt het niet en de voorzitter ook niet. Hij zegt dat het meer een stage activiteit is
gefinancierd door het bedrijfsleven, een opschaling van het Medialab, waar geen studiepunten aan
zijn verbonden.
I. Gloerich zegt dat de projectleider geen ambitie heeft om van DSS een aparte opleiding te maken,
maar decaan wil dat wel.
De voorzitter noemt dat DSS veel breder kan dan de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie
(FDMCI), zo kan Faculteit Techniek ook meedraaien of een bioloog die bezig is met water in
Amsterdam.
R. Stam vraagt of er geld vanuit FDMCI naar DSS gaat.
S. Aziz zegt dat die vraag voor straks is.
De voorzitter zegt dat de organisatorische kern van DSS nu wordt gefinancierd met geld van de
gemeente.
S. Aziz vraagt zich af wat de visie is als de projectleider en de decaan allebei iets anders zeggen. Kan
hij er nu al stage lopen, want het is een soort Medialab.
R. Stam zegt dat er al een Medialab is en het Kenniscentrum onderzoek doet.
De voorzitter zegt dat volgens de projectleider het Medialab overgaat in DSS, dat is een vraag aan de
decaan.
I. Gloerich zegt dat het KC praktijkgericht onderzoek doet. Nu lijkt straks KLM door middel van
investering te kunnen bepalen waar een heel onderzoek over kan gaan.
De voorzitter zegt dat 20% van de eigen studenten kan worden ingezet. Het is niet erg als er ook
geen geld van ons naartoe gaat.
E. Oegema vindt dat het vooral gericht is op buitenlandse studenten.
De voorzitter noemt 1200 kernplekken voor stage, terwijl er 12.000 beloofd zijn aan de gemeente.
De voorzitter vat samen dat de opmerking over de 700.000 euro een begrotingsvraagstuk is. De
projectleider DSS wordt uitgenodigd op de raadsvergadering van 4 december. Er is inhoudelijk nog
steeds veel verwarring over DSS. Is het nu een stageplek waar bedrijven grote vinger in de pap
hebben over de inhoud, of is het een aanzet tot een nieuwe opleiding binnen de faculteit? De raad wil
weten in hoeverre het KC hier inhoudelijk bij betrokken is.
7. BEGROTING 2018
De voorzitter zegt dat als begroting wordt goedgekeurd dat DSS dan ook wordt goedgekeurd. Eerst
wil hij een inhoudelijke discussie.
De voorzitter wil het volgende in stemming brengen:
Is de raad van mening dat de inhoudelijke discussie over DSS plaats moet vinden vóórdat een
instemming over de begroting kan worden genomen?
Er komt geen stemming.
Hij wil twee dingen vragen:
1. In hoeverre is dit een sluitende begroting met in begrip van de 7 miljoen voor ICTS en
2. in hoeverre is de DSS opgenomen in de begroting van de faculteit met alle financiële
consequenties van dien.
a. als vervolgvraag wil hij weten of op 30 november een definitief begrotingsverhaal
naar het CvB moeten worden gestuurd.
De voorzitter draagt het technisch voorzitterschap over aan S. Aziz.
Hij vervolgt dat voor de saamhorigheid van de deelraden heeft hij een commitment nodig van de CMR
dat ze iets met het advies doen in plaats van de deelraad terugsturen naar de decaan als zijnde een
faculteitsprobleem. Daarnaast wil hij de andere twee deelraden voorleggen wat er leeft binnen de
raad als het CMR niets doet als drie raden de begroting afkeuren.
Voor het CMO de vraag:
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•

de vraag van E. Oegema: contact leggen met de andere deelraden die ook de begroting
hebben afgekeurd.
Voor het CMR de vraag:
• Waarom heeft de CMR niet formeel gereageerd op de mail van de deelraad FDMCI?
Voor het FMT overleg:
• Wat is de samenhang van de A3 met de meerjarenplannen en deelplannen van de
opleidingen en de relatie met de begroting om tot een goed inhoudelijk oordeel te komen?
J. Piscaer vult aan met de vraag:
• Hoe wil het FMT de communicatie verzorgen rondom de begroting richting studenten en
medewerkers.
PAUZE TOT 11.55 UUR.
8. HUISVESTINGPLANNEN
De voorzitter heropent de vergadering om 11.57 uur. Iedereen heeft het gewijzigde voorstel van
het CvB gezien. Hij stelt dat:
• het onderwijs leidend moet zijn voor de invulling van het gebruik van de ruimte met twee
punten:
o huisvesten van de medewerkers is 0,7 m2 per 1 fte, waarbij ze er vanuit gaan dat
iemand anderhalve dag afwezig is en
o huisvesten van studenten en onderwijs.
Het advies is:
• kijk bij vergelijkbare instellingen hoe zij met onderwijskundige ruimten omgaan;
• kijk eerst hoe je je onderwijs inricht en hoeveel vaklokalen je nodig hebt;
• begin een experiment met een specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden
(SMART) building.
Het CvB vraagt op het volgende een akkoord op
• vier campussen: Amstelcampus, een Sportcampus, een Gezondheidscampus en
Economische campus (Fraijlemaborg) en op
• een extra gebouw voor de faculteit Techniek en faculteit Digitale Media en Creatieve
Industrie waarin vaklokalen worden gebouwd. Dit zal niet in eigen beheer zijn, maar
permanent worden gehuurd. Daarbovenop komen dan algemene lokalen en
bedrijfsruimte.
De voorzitter legt het volgende ter instemming voor aan de raad:
Het DB stuurt de leden een brief, opgesteld door het DB met aanvulling van de deelraad, voor de
CMR over de huisvesting. De leden krijgen een termijn van 48 uur om te reageren. Als er weinig
inhoudelijke discussie komt, is het DB gemachtigd om de brief door te sturen naar de CMR met
de inhoudelijke opmerkingen die zijn gemaakt. Als er veel inhoudelijke opmerkingen komen, dan
wordt dit besproken in de vergadering van 4 december 2017.
Het voorstel wordt unaniem aangenomen.
9. TAAKBELEID
De decaan en de faculteitssecretaris benaderen G. Donga steeds persoonlijk over het dossier
Taakbeleid. Dit zou via de raad moeten gaan. De voorzitter zegt dat hij nog een redactionele slag wil
doen op het document dat morgen de deur uit gaat om vervolgens weer alles via de raad te laten
lopen.
De voorzitter vraagt of de raad ermee akkoord gaat dat er een formeel instemmingsverzoek komt
over de taakbeleid en dat hij daar niet meer tussen zit.
Dee raad is van mening dat de voorzitter zijn intermediaire rol moet opgeven.
10. W.V.T.T.K.
De voorzitter zegt dat leden suggesties voor de alle reglementen naar de griffier kunnen sturen. Dit
wordt besproken in de CMR. De regie om reclame te maken voor de verkiezingen ligt bij de deelraad
zelf.
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De deelraad zal vóór 11 december een oproep doen dat er verkiezingen zijn (actiepunt). De
problemen (HBO-ICT die niet op MijnHvA zit) op technische gedeelte is opgelost. De niet verkiesbare
kandidaat is er afgehaald.
R. Stam doet een voorstel om een communiqué uit te laten gaan dat de ongeldig verklaarde
verkiezingen niet door de deelraad is veroorzaakt, maar door een technisch probleem.
De voorzitter zegt dat het DB volgende week namens de raad een mail zal uitsturen waar de
kandidaten worden aangemoedigd om campagne te voeren, de medewerkers om te gaan stemmen
(actiepunt) en dat de deelraad geen schuld heeft aan technische onregelmatigheden. (actiepunt)
Daarnaast stuurt het DB een e-mail naar het Centraal Stembureau (CSB) en het CMR dat deelraad
betreurt dat het CSB niet actiever is geweest in de communicatie naar de kiezer en de kandidaten toe
over de problemen bij deze verkiezingen en dat de deelraad verwacht dat ze dit op korte termijn
alsnog zullen doen. (actiepunt)
11. RONDVRAAG
E. Oegema meldt dat de studenten nu nog steeds geen vergoeding hebben gehad. De
penningmeester is er al twee keer op aangesproken.
De voorzitter zegt dat het DB het oppakt.
S. Aziz biedt aan deze taak over te nemen, net als het gratis printen.
De griffier heeft een verzoek van de Studentassessor om in gesprek te gaan met de
studentengeleding, maar hij wilde niet zeggen waarover.
De deelraad wil dat in het kader van de transparantie wil graag weten.
12. SLUITING
De voorzitter sluit om 12.30 uur de vergadering.
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