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1.

Voorbespreking PMR

2.

Opening: De voorzitter opent de vergadering om 17.15 uur.

3.

Ingekomen stukken: bladen flipovers i.v.m. verlaging werkdruk

4.

Mededelingen: geen

5.

Vaststellen agenda: geen nieuwe agendapunten

6.

Werkdrukverlaging: Het idee van de PMR om collega’s van alle locaties te vragen om op
flipovers hun concrete voorstellen om hun werkdruk te verlagen op te schrijven, is niet
helemaal uitgepakt zoals de PMR gehoopt had. Op sommige locaties zijn de flipovers eerder
weggehaald, omdat gemeend werd dat er anders onrust zou ontstaan. De voorstellen
worden door de PMR geïnventariseerd en daarna voorgelegd aan de directie. Op 13
november a.s. vindt er nog een extra vergadering plaats om de inventarisatie af te ronden.

7.

Functiemix: Aangezien er momenteel veel nieuwe docenten zijn en er docenten zijn die nog
studeren, valt de ruimte voor de functiemix hoger uit dan verwacht. Er is nu ruimte voor 15
fte’s LC-docenten of 9 fte’s voor LD-docenten. Omdat De Vos als pilot een andere procedure
wil gaan volgen om van LB naar LC te gaan of van LC naar LD, dient er gesolliciteerd te
worden op een LC- of LD-functie. De diverse locaties zouden op dit moment geen behoefte
hebben aan bepaalde LC-functies. Het streven is echter wel deze LC-functies in te vullen
door middel van excellente docenten (denk bijvoorbeeld aan het aansturen gepersonaliseerd
leren bovenbouw, examensecretaris, roostermaker enz.) of behoefte aan bepaalde andere
functies binnen de locaties (waar eerder geen ruimte voor was). Op het directie-overleg van
24 oktober komt de functiemix ook aan bod. John koppelt de uitslag van het directie-overleg
terug naar de PMR.

8.

Rondvraag: Geen.
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9.

Sluiting
De voorzitter dankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid om sluit om 18.00 uur de
vergadering. De volgende ingelaste vergadering is 13 november a.s. om 15.00 u. Het enige
onderwerp is (ideeën) werkdrukverlaging.
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