NOTULEN FMR FDMCI – VERGADERING 12 MAART 2018
AANWEZIG: D. Suurling, J. de Vries, G. Donga, S. Aziz, R. Stam, I. Gloerich, K. Ramzi, B. Karmelk,
E. Oegema, J. Piscaer, M. Vreeswijk, B. Schrandt, W. Meys, P. Disco, L. Janssen, B. Kramer
AFWEZIG MET BERICHT: D. van den Noort, J. So, J. Turpijn
Datum:
Tijd:
Locatie:
Voorzitter:
Ambtelijk secretaris:
Toehoorders:
Notulen:

maandag 12 maart 2018
10.30 – 12 uur
BPH Raadszaal
S. Aziz
afwezig met bericht
B. Kramer

1. OPENING en VASTSTELLEN AGENDA
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Wijzigingen op de agenda: punt 4 gaat naar de volgende vergadering. Punt 6 wordt nu niet
behandeld. Toegevoegd wordt het punt “update van de verschillende commissies”.
2. MEDEDELINGEN DB/UPDATE CMR/INGEKOMEN EN UITGAANDE POST
- Er gaat een kaart voor A. Witte-Miete rond en de raad maakt een foto om via WhatsApp te
versturen.
- G. Donga: CMR-strategiesessie CvB over medezeggenschap regelement. Stemming over de
wijzigingen is op 20 maart. Zitting studentlid gaat van 1 naar 2 jaar.
- G. Donga: CMR bezig met gemeentelijke politiek i.v.m. aandacht voor studenthuisvesting
- G. Donga: volgende week CMO, iedereen is uitgenodigd
- G. Donga: een commissie gaat zich buigen over de wenselijkheid van het combineren van
lidmaatschap OC en MR
- OER-format is goedgekeurd. Per faculteit gaat het format nu ingevuld worden. Er zijn
meerdere volggroepen. S. Aziz zit namens O&O in een volggroep van OERWrite, maar
iedereen mag op persoonlijke titel in een volggroep.
- Het huishoudelijk regelement van de FMR van FDMCI wordt aangepast en dan ter stemming
voorgelegd aan de raad.
- Vandaag begint de kandidaatstelling voor lidmaatschap FMR.
- S. Aziz heeft gesprek gehad met Geleyn over taaklastsystematiek. FMR heeft formeel “nee”
gezegd tegen het feit dat de taaklast voor OC en FMR in de teamtaaklast zit. Dus niet
akkoord met het eerste voorstel, tenzij dit anders geregeld gaat worden. Moet in het DB
verder bediscussieerd worden.
Onderwijs, Personeel, Financiën (OPF)
Meeting gehad met FMT over studievoorschotmiddelen. OPF schrijft plan voor een project/
projectleden die de werkdruk van docenten gaan onderzoeken.
Onderwijs en Onderzoek (O&O)
OER is het grootste onderwerp geweest. Verder houden I. Gloerich en W. Meys zich bezig met
kleinschalig onderwijs.
Communicatie (COM)
De nieuwsbrief via mail is afgeschaft. Nieuwsberichten van de FMR worden via de elektronische
borden op de Amstelcampus verspreid.

3. INSTEMMINGSVERZOEK BESTEDINGSPLAN STUDIEVOORSCHOTMIDDELEN
Er ligt een nieuw instemmingsverzoek van Geleyn. Er wordt gestemd: alle aanwezigen op 1 na
zijn vóór, 1 persoon is tegen, dus instemming. Wel maakt de raad er twee opmerkingen bij: 1. Bij
punt 6 wordt gesproken over “HvA-beleid dat vrije ruimte in het studieprogramma niet toelaat”.
Vraag is Waar staat dat beleid dan? Want de raad denkt dat dat beleid er niet is en wil hier t.z.t.
verder op doorgaan en wel vrije studiepunten mogelijk maken. De tweede opmerking is dat de
raad graag wil evalueren aan het einde van het traject in december 2018. Actie: in september een
afspraak hiervoor maken: hoe en wanneer deze evaluatie.

4. Financiële afsluiting budget raadsjaar 2017
Dit punt schuift naar de volgende vergadering.
5. OER 2018-2019
O&O heeft de OER-planning doorgenomen: van 19 april-7 mei is erg krap om te kijken naar alle 8
OERen. O&O leest alle 8, maar er worden vrijwilligers gevraagd om te helpen mee te lezen. Op 14
mei moet er een voorstel liggen van de FMR. Indien er tijd tekort is kan O&O een mandaat krijgen om
te handelen namens de hele FMR waar het de OER’en betreft. De vergadering van 14 mei is samen
met de OC.
6. Notitie toekomstplan archiefonderwijs
Dit punt schuift naar de volgende vergadering. G. Donga moet het stuk nog schrijven en zal dat via
mail rondsturen.
7. Opstellen werkgroep training
Op 2 juli van 9-20 uur is de jaarlijkse “overdrachtstraining” en de afsluiting van het FMR-jaar. Het
budget voor deze dag is € 2.500,- . S. Aziz, M. Vreeswijk en L. Janssen gaan deze dag organiseren.
8. Opstellen werkgroep ouderenbeleid
Een nieuw op te richten werkgroep gaat met dit onderwerp aan de slag. Het is een initiatief van G.
Donga namens de FMR. De HvA heeft namelijk geen beleid voor oudere docenten (kennislek
opvangen, goede overdracht naar andere docenten, hoe houd je het personeel vitaal?, etc.). Het is
onbekend of de UvA hier beleid voor heeft. Dat is een van de dingen die de werkgroep moet
uitzoeken. In de werkgroep gaan zitten: G. Donga, J. Piscaer en B.Karmelk. Er mogen ook andere
mensen in dan raadsleden. Annemieke vd Mark zal gevraagd worden omdat zij dit heeft aangekaart.
9. Dit nummer ontbreekt op de agenda
10. Ingekomen verzoek CMR over verklaring studentenhuisvesting
Er wordt een stemming gehouden: de raad is unaniem vóór (niemand tegen of blanco en geen
onthoudingen). De FMR gaat dit ondersteunen.
11. VASTSTELLEN NOTULEN FMR FDMCI D.D. 19 FEBRUARI 2018
Die notulen waren laat opgeleverd en op een moeilijk vindbare plaats op de site gezet, daarom
hebben de leden het niet kunnen lezen. Dus pas volgende vergadering zullen deze notulen worden
vastgesteld.
12. ACTIE- en BESLUITENLIJST
Ook naar volgende vergadering.
13. W.V.T.T.K.
J. Piscaer: waarom de vergaderstukken zo laat waren en de agenda niet vlekkeloos is. Antwoord: per
ongeluk , drukte in het DB en ziekte/afwezigheid van de ambtelijk secretaris.
E. Oegema vindt dat nu de catering afgeschaft is, het halen van koffie te lang neemt en er te veel tijd
van de vergadering afgaat. Bovendien is het fijn iets te drinken te hebben tussendoor. Het DB gaat
het hier over hebben.
W. Meys vraagt naar de bedoeling van de kussengevechten. G. Donga is geweest. De setting was
wat onduidelijk, maar het ging over werving van kandidaten. Door verschillende leden wordt getwijfeld
aan de effectiviteit van deze actie en over of kussengevechten wel het juiste signaal zijn.
14. RONDVRAAG EN SLUITING
Niets voor de rondvraag.
Sluiting.

