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1. Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering om 09.48 uur en heet de aanwezigen welkom.
B. Schrandt heeft graag dat de ingekomen brief van een medewerker behandeld wordt.
S. Aziz voegt het aan de agenda toe onder W.v.t.t.k. en stelt hiermee de agenda vast.
2. Mededelingen
Afwezig:
M. Vreeswijk is afwezig en heeft J. Piscaer gemachtigd.
R. Stam is afwezig en heeft G. Donga gemachtigd.
W. Meys is afwezig en heeft I. Gloerich gemachtigd.
B. Kramer is afwezig en heeft P. Disco gemachtigd.
K. Ramzi en L. Janssen zijn aanwezig en hebben beiden S. Aziz gemachtigd.
Update CMO
G. Donga: Op de agenda staat de aanpassing van het kiesreglement voor aanpassing: Studenten termijn
deelraad gelijkgetrokken wordt met medewerker. Namelijk 2 jaar. Maximaal 1x per jaar verkiezingen.
Huisvesting opnieuw ter sprake gekomen, een vervanging van het nieuw te gebouwen gebouw het
Conrad huis. Daar zit een termijn van 6 maanden op i.v.m. gemeente.
3. Instemmingsverzoek dd. 29 januari 2018 inzake experimenteerruimte Digital 09.35 uur Society
School (DSS)
De voorzitter licht de besluitvorming toe. G. Donga heeft geen bezwaar tegen de Digital Society School
testperiode alleen moet dan voor 2020 de evaluatie I.V.M. begrotings inhoudelijke discussies.
B. Schrandt voegt daarbij toe duidelijk in het najaar van 2019 deze evaluatie te houden. I. Gloerich
vraagt naar de inhoud van de volggroep. G. Donga geeft daarbij aan dat er inhoudelijk nog niet veel
bekend is. E. Oegema twijfelt of de raad mee moet werken in de volggroep door kans op verlies
onafhankelijkheid. Hij raad het duidelijk af. I. Gloerich geeft aan dat het de mogelijkheid geeft
Inhoudelijk informatie te vergaren. P. Disco reageert en geeft aan dat de positie van de raad adviseren is
en geen plannen uitwerken. De voorzitter wil door en rondt af zonder uitgesproken mening. I. Gloerich
geeft aan mee te willen werken in een volggroep. De voorzitter biedt de mogelijkheid om 10 min
inhoudelijk op dit punt in te gaan.
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Er zijn twijfels over de vorm van de volggroep. G. Donga interpreteert de laatste brief als een volggroep
die bezig is met alle aspecten die genoemd zijn in brief. In plaats van zoals eerder werd gesuggereerd
keuze uit een volggroep die een onderdeel behandelt. E. Oegema vraagt wat de meeteenheid van de
evaluatie is. G. Donga geeft aan dat dat onduidelijk is. J. Piscaer merkt op dat wanneer er met de brief
wordt in gestemd, er ook met deelname aan de volggroep wordt ingstemd. P. Disco reageert en zegt dat
er wordt in gestemd met het praten over de inhoud van de volggroep. B. Schrandt vind het positief dat
er doormiddel van Digital Society School wordt gekeken naar onderwijsvernieuwing maar ziet graag dat
die kennis door gaat naar de rest van de HvA. De voorzitter brengt de instemming als volgt: “de brief
gedateerd 29 januari 2018, verzoek experimenteerruimte ter positieve instemming in te brengen. Mits er
aan de laatste zin het volgende wordt toegevoegd; ‘Voor het studiejaar 2020-2021 stel ik voor opnieuw
afspraken te maken in september 2019.” De voorzitter stelt de brief ter stemming om 10:16 uur.
15 voor, 1 tegen. 0 onthouding, 0 blanco.
4. Instemmingsverzoek dd. 8 februari 2018 inzake leidraad taakbeleid
De voorzitter opent punt 4 om 10:19 en licht het punt toe. De voorzitter heeft kort overleg gehad met
de decaan: Het taakbeleid zoals hij er nu ligt is akkoord behalve op 1 punt. De decaan geeft aan dat deze
apart besproken kan worden en dan voor de zomer afgehandeld wordt. J. Piscaer: Nee tenzij in plaats
van ja mits. Hiervan aannemen kan niet voor de zomer want als je in stemt ga je akkoord met hun
invulling. Team taken opslag factor moeten over aanstelling worden toegekend. Nee, tenzij:
De voorzitter brengt de instemming als volgt: “De raad kan niet instemmen met het voorgelegde
document: leidraad taakbeleid tenzij in slide 13 (punt 7, pagina 9) toegevoegd wordt dat de opslagfactor
wordt berekent over de aanstelling.”
15 voor, 1 tegen, 0 onthouding, 0 blanco.
De voorzitter schorst de vergadering om 10:35 uur voor een korte pauze.
De voorzitter heropent de vergadering om 10:44 uur.
5. Notitie toekomstplan archiefonderwijs
G. Donga neemt het woord. Hij geeft aan dat binnen CMR de meningen verdeeld zijn. Meerdere opties
zijn besproken maar er is nog onvoldoende onderzoek gedaan om een beste optie aan te kunnen wijzen.
FMT is van mening dat het beste onder Hbo ICT past.
G. Donga geeft daarbij aan dat voor de beeldvorming van archivistiek breder is dan alleen ict. De
archiefschool heeft een belangrijke naam opgebouwd in het verleden. Hij zou het FMT nadrukkelijk
willen adviseren deze term niet van de hand te doen maar er een merknaam van te maken.
I. Gloerich merkt op dat wanneer dit doodbloed er geen andere mogelijkheid is om archivisitek diploma
B te bebehalen.
I. Gloerich ziet een mogelijkheid om Kvan ondersteuning te vragen zodat de archiefschool kan blijven
bestaan.
J. Piscaer verlaat de vergadering om 10.55 uur, er is geen quorum meer.
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G. Donga: Na de overdracht van ministerie van cultuur naar een onafhankelijke opleiding. Gehuisvest in
de HvA. De financiering werd geoormerkt, dus dat ging naar fdmci. In een herziening is dat oormerk van
de opleiding afgevallen en is dus de financiering vrij te besteden.
B. Schrandt wil een duidelijke koers.
P. Disco legt uit dat er een plan komt zoals het zou kunnen, met de vraag of Hbo ICT de oplossing is of
dat hbo ICT een van de oplossing kan zijn.
G. Donga: Kijk wat breder dan Hbo ICT.
E. Oegema vraagt zich af waarom hbo ICT een probleem is.
G. Donga reageert: het probleem is de manier waarop dit gegaan is. Dat deze mensen via de borden
lazen dat ze onder een andere werkgever zouden vallen. Daar ontstonden heel veel vragen. Daarom is er
een onderzoek gestart dat duidelijkheid moet geven waarom hbo ICT de oplossing is.
De voorzitter vraagt wie de formele brief wil opstellen. G. Donga zegt toe de brief op te stellen.
De voorzitter sluit de discussie af.
6. Vaststellen notulen vergadering deelraad dd. 12 februari 2018
Pagina 1. B. Schrandt meldt dat de ambtelijk secretaris haar heeft gevraagd om een aanvulling van de
stand van zaken van de commissie OPF in de notulen van 12 februari. B. Schrandt wil dit doen maar
weet niet goed wat er verwacht wordt en vraagt om verduidelijking. De voorzitter geeft aan dat een
paar regels voldoende is.
Pagina 2. G. Donga vraagt of er een brief uitgegaan is van het student-lid. De voorzitter geeft aan dat de
ambtelijk secretaris daar nog niet aan toegekomen is en dit zal in het DB-overleg van 20 februari worden
opgepakt.
De notulen van 12 februari worden vastgesteld met inbegrip van de besproken wijzigingen.
7. Actie- en besluitenlijst 12 februari 2018
8. W.v.t.t.k.
Ingekomen brief medewerker: vinden wij als deelraad dat er iets moet komen dat het kenniscentrum
een vorm van medezeggenschap geeft? G. Donga geeft aan dat de discussie wel gevoerd moet worden.
B. Schrandt geeft aan dat er veel kritiek is op de manier waarop het kenniscentrum nu gepositioneerd is.
Het staat los van vrijwel alles binnen de HvA. Het mist een controlerend orgaan. I. Gloerich voegt daar
aan toe dat er zo beter nagedacht kan worden over de visie van het kenniscentrum en dat dat ook beter
nageleefd kan worden. G. Donga neemt het mee in de CMO-vergadering.
9. Rondvraag en sluiting
B. Karmelk geeft aan mee te kunnen naar CMO.
G. Donga raadt aan zoveel mogelijk collega’s en studenten kennis te laten maken met de verkiezingen.
De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 11:19 uur.

Actiepunt: De griffier communicatie vraagt om de borden te gebruiken voor de verkiezingen.
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