NOTULEN DEELRAAD FDMCI – VERGADERING 29 JANUARI 2018
Aanwezig: S. Aziz, G. Donga, L. Janssen, J. Piscaer, D. Suurling, M. Vreeswijk, I. Gloerich, B. Schrandt, B.
Kramer, W. Meys, P. Disco , E. Oegema, R. Stam
Afwezig met bericht: B. Karmelk, K. Ramzi, J. So, J. Turpijn
Afwezig zonder bericht: D. van den Noort
Datum:
Tijd:
Locatie:
Technisch voorzitter:
Ambtelijk secretaris:

maandag 29 januari 2018
10.30 – 12.00 uur
BPH Raadszaal
S. Aziz
A. Witte-Miete

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 10.35 uur en heet de aanwezigen welkom.
2. Vaststellen agenda
B. Kramer vraagt waarom de brainstorm over communicatie nu niet is geagendeerd. Dit zal het dagelijks
bestuur onder agendapunten 5 en 6 toelichten.
3. Mededelingen
Afwezig:
J. So heeft zich afgemeld en machtigt S. Aziz.
J. Turpijn is afwezig en machtigt S. Aziz.
B. Karmelk is afwezig en machtigt G. Donga.
K. Ramzi is afwezig en machtigt niemand.
Update CMR
Begroting HvA. Er is 16 januari jl. informeel overleg geweest tussen CMR en CvB en de CMR heeft alsnog
ingestemd met de begroting. De deelraden krijgen instemming op de besteding van de
studievoorschotmiddelen.
Huisvestingsplan. Er is nog geen consensus over de bouwplannen. Het CvB maakt een actielijst waarmee
inzichtelijk wordt gemaakt wat de achterliggende redenen zijn voor het huidige plan. De CMR heeft nog
niet ingestemd.
Huishoudelijk CMR. Er is een nieuw dagelijks bestuur gekozen. Er is ook een extra lid aan het dagelijks
bestuur toegevoegd als algemeen lid. Het nieuwe dagelijks bestuur stuurt een memo hoe het de
aankomende vergaderingen wil inrichten.
Update dagelijks bestuur
Medezeggenschapsverkiezingen 2018. De kandidaatstellingsperiode is van 12 t/m 23 maart 2018. Dit is
belangrijk omdat een van de taken van de deelraden is om deze verkiezingen te promoten. De ambtelijk
secretaris heeft informatie aan alle raadsleden gemaild.
Kick off bijeenkomst OER. S. Aziz en L. Janssen waren hierbij aanwezig. Er is en pilot waar FBSV en FDMCI
aan meedoen: OER Write, een samenwerkingsplatform waarin gewerkt kan worden aan de specifieke
OER-en.
W. Meys voegt zich bij de vergadering om 10.45 uur.
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4. Tussentijdse verkiezing dagelijks bestuur
B. Kramer is technisch technisch voorzitter voor dit agendapunt.
R. Stam, I. Gloerich en de ambtelijk secretaris vormen de kiescommissie.
J. Piscaer stelt voor eerst motivatie kandidaatstellingen te horen. De raad gaat hiermee akkoord en de
kandidaten lichten hun motivatie toe en enkele raadsleden geven ondersteuningsverklaringen.
B. Schrandt meldt dat zij zich kandidaat heeft gesteld en heeft gemeld dat dit is voor het geval er
onvoldoende kandidaten zijn. Dit is niet het geval, daarom trekt zij zich terug als kandidaat.
P. Disco meldt dat hij zich kandidaat heeft gesteld omdat hij zijn verantwoordelijkheid wil nemen en
bereid is een van de eventueel openstaande functies op zich te nemen. Daarom heeft hij zich kandidaat
gesteld voor alle functies.
De raad gaat over tot de verkiezing voor de functies in het dagelijks bestuur. Er is een stemronde per
functie. De kandidaten krijgen per stemronde de kans hun kandidaatstelling toe te lichten en de
raadsleden krijgen de kans een ondersteuningsverklaring voor een van de kandidaten af te leggen of
vragen aan de kandidaten te stellen. De raad stemt als volgt: S. Aziz wordt verkozen tot voorzitter. G.
Donga wordt verkozen tot vicevoorzitter. D. Suurling wordt verkozen tot secretaris. P. Disco wordt
verkozen tot penningmeester.
De raadsleden feliciteren het nieuwe dagelijks bestuur en de nieuwe voorzitter gaat over tot de
vergaderorde.
5. Stand van zaken commissies
OPF
Digital Society School.
In het informeel overleg heeft het dagelijks bestuur nogmaals aangegeven dat de raad graag de ruimte
wil om over twee jaar te evalueren. W. Meys vraagt waarom de gemeente 3.8 miljoen euro beschikbaar
heeft gesteld voor iets waar volgens de raad geen documenten over beschikbaar zijn. De commissie
geeft aan dat er wel documentatie is, maar dat de beschikbare documentatie voor de commissie niet
duidelijk en specifiek genoeg is. Daarnaast is het de commissie nog niet duidelijk hoe de kosten van deze
opleiding gaan drukken op de deelbegroting van de faculteit.
Verlofplanner in Digitaal Servicepunt Medewerkers (DSPM). De raad heeft een vraag ontvangen vanuit
de medewerkers over het registreren van overwerk. Overuren worden niet meer uitbetaald en moeten
een andere manier geregistreerd worden. Dat kan niet in DSPM. De commissie is van mening dat
hierover duidelijke afspraken gemaakt moeten worden.
Studievoorschotmiddelen.
Er zijn landelijk afspraken gemaakt door de LSVB met de VH, VSNU en de ISO over de voorwaarden
waaraan de bestedingen moet voldoen. Deze moeten o.a. ten goede komen aan zittende studenten. W.
Meys merkt op dat uit de beschikbare informatie blijkt dat 12 van de initiatieven wel ten goede komen
van de huidige studenten, en 10 niet. De commissie heeft 8 februari om 14.15 uur een overleg met het
faculteits managementteam (FMT) over dit onderwerp. Alle raadsleden zijn welkom tijdens deze (en
andere) commissievergaderingen.
Archiefonderwijs.
De commissie concludeert dat er beleid wordt gemaakt zonder onderzoek te doen en de commissie zal
het FMT aanraden dit onderzoek alsnog te doen.
Communicatie
Medezeggenschapsverkiezingen 2018.
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De commissie is bezig met het promotieplan voor de reguliere medezeggenschapsverkiezingen. De
kandidaatstellingsperiode start al op 12 maart.
Nieuwsbrief
De commissie O&O heeft een tekst aangeleverd voor de Nieuwsbrief. ‘Raadspraak’. L. Janssen nodigt
alle raadsleden uit om hun input te mailen.
O&O
Studentassessor/ studentlid.
De raad heeft enige tijd geleden besloten dat hij geen voorstander is van een studentlid en een
studentassessor. Vorig raadsjaar heeft de studentgeleding een brief gestuurd en die is door het FMT
weerlegd. De commissie stelt voor om dit onderwerp in de volgende raadsvergadering te agenderen. W.
Meys vraagt of er een inhoudelijk voorstel is vanuit de raad. L. Janssen meldt dat het FMT een voorstel
aan de raad heeft gevraagd en op een reactie vanuit de raad wacht. G. Donga stelt voor het te bevragen
in het CMO, hoe gaat de andere deelraden hiermee om. De raad gaat hiermee akkoord. L. Janssen stelt
voor om dit onderwerp voor een volgende vergadering weer te agenderen ter besluitvorming zodat de
mening van de nieuwe raadsleden ook meegenomen kan worden. De raad gaat hiermee akkoord.
Kleinschalig onderwijs.
I. Gloerich heeft de verdeling van de 10.000 euro voor het kleinschalig onderwijs in beeld en stuurt dat
door naar de raad.
6. Evaluatie deelraad tot nu toe inclusief training 15 januari 2018
Het vorige dagelijks bestuur heeft besloten dat de wijze waarop dit onderwerp behandeld gaat worden
aan het nieuwe DB wordt overgelaten. Het nieuwe DB stelt voor dit niet tijdens een reguliere
vergadering te agenderen, omdat de ervaring leert dat het onderwerp steeds niet behandeld wordt
wegens andere prioriteiten. Het DB stelt voor het onderwerp of 12 februari (in plaats van de reguliere
raadsvergadering) of 19 februari (in plaats van de geplande themabijeenkomst) te agenderen. De raad
geeft het dagelijks bestuur mandaat om het evaluatiemoment te bepalen.
7. Archiefonderwijs
G. Donga heeft twee gesprekken met de decaan gevoerd waarin hij heeft aangegeven dat de raad
onaangenaam verrast was door deze besluitvorming waarin de medewerkers niet eerder zijn gekend en
waarin de raad niet in is meegenomen. Hij heeft het FMT aangeraden om het proces van overgang te
temporiseren. Hij heeft twee gesprekken met medewerkers gehad van het archiefonderwijs en zij waren
ook onaangenaam verrast. Zij willen dat de toekomst van het archiefonderwijs wordt onderzocht. De
decaan heeft toegezegd een stuk toe te sturen (een communiqué), dat op dit moment nog niet is
ontvangen. P. Disco meldt dat de raad inspraak zou hebben als het aan alle normen van reorganisatie
voldoet. G. Donga meldt dat dit niet het geval is, omdat de werkgever (de HvA) niet wijzigt. G. Donga zal
woordvoerder voor dit onderwerp zijn tijdens de overlegvergadering.
8. Studievoorschotmiddelen (OCW-gelden)
L. Janssen meldt dat tijdens het informeel overleg is besproken dat er al aan de slag mee gegaan wordt.
Het FMT heeft aangegeven dat zij vandaag in gesprek willen met de raad over welke projecten wel of
niet de goedkeuring van de raad hebben. L. Janssen stelt voor dat de raad nu tijd besteed aan
beeldvorming. De raad besluit dit in de pauze tussen de raadsvergadering en de overlegvergadering te
doen. I. Gloerich stelt vast dat een aantal voorstellen van de raad door het FMT in het voorstel zijn
opgenomen. L. Janssen zal woordvoerder voor dit onderwerp zijn tijdens de overlegvergadering.
B. Kramer verlaat de vergadering om 12.00 uur.
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9. Digital Society School
L. Janssen vult aan: tijdens het informeel overleg is afgesproken dat de raad door het FMT betrokken
wordt bij de procesgang. Het FMT wil een vertegenwoordiging van de raad en van de OC’s meenemen in
het proces. E. Oegema heeft er moeite mee dat er iets besproken wordt in het informeel overleg en dat
het, doordat het nu in de raad besproken wordt, wordt vastgesteld, terwijl de raad er nog niet over
heeft overlegd. G. Donga meldt dat er te weinig inhoudelijk gesproken wordt. G. Donga stelt dat de
vraag aan het FMT moet zijn: waar zijn de onderliggende stukken. I. Gloerich meldt dat de decaan heeft
gezegd dat hij in kleine groepjes met onderwerpen bezig is, dat hij het moeilijk vindt de informatie met
zo’n grote groep te delen, en dat de raad zich bij de groepjes kan aansluiten. Er is een online formulier
waarbij je kunt aangeven dat je je wilt aansluiten bij de community om mee te praten over de
ontwikkeling van DSS, zij stelt voor dat de raadsleden dit doen. G. Donga is van mening dat het over
formele processen gaat waarin de medezeggenschap meegenomen moet worden in dit proces. E.
Oegema merkt op dat er een mits is gestuurd over DSS bij de goedkeuring van de begroting. R. Stam
antwoordt dat er nog steeds geen uitsluitsel is. De woordvoerders over dit onderwerp tijdens de
overlegvergadering zijn R. Stam voor het financiële deel en G. Donga voor het inhoudelijke deel.
10. Vaststellen notulen deelraad 15 januari 2018
N.a.v. J. Piscaer is van mening dat als tekstuele correcties schriftelijk toegestuurd moeten worden, dat
de raad dan van tevoren twee keer de conceptnotulen toegestuurd moeten krijgen: 1 keer in concept
zonder tekstuele correcties en 1 keer de conceptnotulen inclusief de tekstuele correcties, zodat deze
tijdens de raadsvergadering definitief vastgesteld kunnen worden. Het DB neemt dit mee.
N.a.v. J. Piscaer vraagt of het jaarverslag dan aan de hele achterban wordt gestuurd. Dit wordt 12
februari besproken.
N.a.v. G. Donga vraagt of de raad de trainer van 15 januari ook voor evaluatie van o.a. deze training op
12 februari uit wil nodigen. Hier zijn kosten aan verbonden. De raad geeft het DB mandaat om hierover
te beslissen.
De notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.
11. Actie en besluitenlijst 15 januari 2018
G. Donga stelt voor dit onderwerp voortaan wel te agenderen maar alleen te bespreken als er vragen of
opmerkingen over zijn. De raad gaat hiermee akkoord. De actie- en besluitenlijst wordt zonder
wijzigingen vastgesteld.
12. W.v.t.t.k.
Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt.
13. Rondvraag
B. Schrandt vraagt wie er naar het CMO toegaan en of je als raadslid kunt aansluiten. Elk raadslid mag de
raad in het CMO vertegenwoordigen. Normaliter is dit de voorzitter van de deelraad, maar het kan ook
een andere afgevaardigde zijn. Als er extra raadsleden gaan dan dienen deze dit van tevoren kenbaar te
maken aan het CMO.
B. Schrandt vraagt of het sharepoint waar het DB vanmiddag een bespreking over heeft met ICTS,
bedoeld is om als raadslid informatie en dossiers met elkaar te kunnen delen. Het DB bevestigt dit. W.
Meys vraagt waarom het zo lang duurt en stelt voor een Dropbox aan te maken. ICTS heeft aangegeven
dat dit tegen HvA-beleid ingaat. W. Meys meldt dat het erg vervelend is dat raadsleden nu niet op
simpele wijze informatie kunnen opzoeken en delen. Het DB meldt dat dit waarschijnlijk na de meeting
van vanmiddag met ICTS snel wordt opgelost.
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B. Schrandt wil graag bij meerdere commissies aansluiten en wil dat onderling met de commissies
regelen.
L. Janssen vraagt wat iedereen van de nieuwe lay-out en inhoud van de conceptagenda vindt, inclusief
uitgebreide toelichting over inhoud en doel per agendapunt naar wens van de raad. De raad is tevreden.
L. Janssen vraagt het nieuwe DB om na te denken over de opmerkingen van diverse raadsleden over de
gang van zaken rond het informeel overleg van het DB met het FMT, m.n. de insteek en terugkoppeling
daarvan naar de raad. Het DB zegt dit toe.
M. Vreeswijk heeft op persoonlijke titel een mail aan de CMR gestuurd over de OER AMFI, deze zat bij
de ingekomen stukken. Zij licht haar standpunt nog kort toe.
G. Donga vraagt aan de raadsleden om een uitdraai toe te sturen van hun teamtaken uit Weper4mens,
t.b.v. analyse door de commissie OPF. R. Stam vraagt of er in staat wat deze teamtaken dan zijn. Dat is
niet zo.
J. Piscaer merkt op dat alleen hij en sommige anderen nog geen computer hebben en vraagt of het niet
efficiënter is om digitaal te vergaderen dan is niemand meer locatieafhankelijk. Het DB neemt dit mee.
14. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 12.29 uur.
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