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Notulen van de plenaire vergadering (36) 

Datum en tijd: 26 juni 2018 15:00-17:00 

Locatie: C1.06 

 

Aanwezig FSR ’17-‘18: Geertje Hulzebos, Luca Coster, Mark Dzoljic, Clarie Duin, Loraine 

Smith, Judith Pietersma, Thom Ter Borg, Marnix Gerding, Javier Koole, Thijs Barendrecht, 

Mitchel Sluis, Robin van den Hoek. 

 

Aanwezig FSR ’18-’19: Bibi van de Laar, Christian Manuputty. 

 

Afwezig (met bericht): Iris Kingma. 

 

1. Opening  

Geertje opent de vergadering om 15:05.  

 

2. Post 

20180625-1: Judith agendeert de adviesaanvraag conceptprofiel decaan en de brief van de 

FGw aangaande investeringen in het Hoger Onderwijs op de PV van 2 juli. 

 

• 22/06 Michael Dijkstra (Coördinator Landelijk Overleg van Fracties (LOF)): Brief 

aangaande investeringen in het Hoger Onderwijs. Deadline is 2 juli, brief zal volgende 

week op de PV besproken worden.  

• 21/06 Suzanne von Meyenfeldt Adviesaanvraag conceptprofiel decaan FMG. Deze zet 

Judith voor volgende week op de PV-agenda.  

 

3. Actielijst  

20180611-1: Judith reageert op de mail voor TAQT-trainingen. 

20180611-2: Luca reageert op de mail betreft ITK selfreflection. 

20180611-4: Mark mailt de nieuwe raad informerend over onderdeelcommissies. 

20180611-5: Judith en Thom schrijven een vergaderstuk over de inhoud van de inwerkweek. 

20180618-1: Judith mailt Claire Slingby (student-assistent bij Sociologie) terug en promoot 

buddysysteem sociologie op Facebook. 
20180618-2: Marnix schrijft een opzet voor de reactie op de reactie BoS-studenten. 
20180618-3: Mark mailt Peter Hoekstra over het aanpakken van de vakevaluaties.    

20180618-4: Clarie stelt een brief op naar Micha van der Wal over honours. 

  
4. Mededelingen 

• Bibi en Christian van de FSR ’18-’19 zijn vandaag aanwezig als toehoorders. Evi kon 

er vandaag niet bij zijn.  

• Geertje heeft een perstelefoon van de LSVB, deze moet ze altijd opnemen en dit kan 

ook tijdens de PV gebeuren.  
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• Loraine is haar telefoon tijdelijk kwijt. 

 

5. Vaststellen notulen PV 35 

De notulen van 18 juni 2018 zijn vastgesteld na een aantal kleine wijzigingen. 

 

6. Vaststellen agenda 

WIM wordt vervangen door Faciliteiten. Stilteruimte gaat naar onderwerp 1 en OV-notulen 

naar onderwerp 2. Onderwerp Honours wordt weggehaald omdat Javier pas morgen een 

gesprek heeft hierover en instemming nieuwsbrief wordt toegevoegd. 

De agenda is vastgesteld. 

 

7. Update voorzitter 

Nieuwe afspraak gemaakt in de PV: in de weken dat Geertje niet bij de PV kan zijn schrijft de 

rest van het DB de voorzittersupdate.  

 

Deze week had ik 'vakantie'.  Wel naar meeting voor schakeltrajecten gegaan met Thijs. Erna 

is bezig met een advies naar CvB en dat is bijna af. Hebben we al reacties op de oproep voor 

schakelstudenten zich aan te melden? Meeting over schakeltrajecten met VU collegevz moet 

ik helaas afzeggen. Ik ben dinsdag en woensdag in Groningen voor duotraining. 

 

Voor de schakelbrief van Thijs en mij hebben we al flink wat ondertekeningen. Ben bezig met 

persbericht.  

 

Ook contact met de FSR FGw over investeringen in uni en deze brief is doorgestuurd aan 

jullie. Graag kijken of we deze kunnen ondertekenen! 

 

8. Update afgevaardigde 

GV: zie het verslag in de bijlage voor de beantwoorde vragen met betrekking tot de kaderbrief 

 

PV: - er is een ongevraagd advies verstuurd over collegegeldvrij besturen. Hierin wordt 

opgeroepen om alsnog naar de mogelijkheden te bekijken naar het kwijtschelden van het 

collegegeld bij mensen die een bestuursjaar volgen; 

UCO: er is een uco geweest, voor de recap, zie de bijlage, op de agenda stond: advies 

international classroom en taalbeleid, kwaliteitsafspraken, ITK,  

Diversiteit: Anne de Graaf zal worden uitgenodigd om bij de transferOV aanwezig te zijn op 

4 september, daar zullen we het hebben over: manieren om de samenwerking te verbeteren 

tussen Anne en de MZ (werken met meer documenten waar commentaar op kan worden 

geleverd en het opzetten van een centrale werkgroep), geld voor bottom up initiatives en 

facultaire DO's; 

Kwaliteitsafspraken: we hebben het gehad over welke verdeelsleutel onze voorkeur heeft, de 

keuzes waren: via studentaantallen, via de factor in het allocatiemodel en een mix tussen 

beide ''depending on the nature of the spending''. Er werd gekozen voor de studentaantallen, 

dit is met het verdelen van het geld mbt kwaliteitsafspraken het eerlijkste en dit pakt 
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overigens ook goed uit voor de FMG aangezien wij veel studenten hebben; 

 

OV: ik was er zelf niet bij aangezien ik naar de bijeenkomst van de nieuwe contracten van 

schoonmakers was. Maar wat er besproken is in de recap kwam naar voren dat het een 

redelijk chille ov was, er waren veel punten op de agenda die gewoon besproken moesten 

worden en niet echt harde toezeggingen uit moesten worden gehaald, zoals: 

ITK, duurzaamheid, privacy en instellingsplan. Bij ITK en duurzaamheid werden onze eerder 

opgestelde points of concern doorgegeven, bij privacy waren er voornamelijk vragen die 

beantwoord moesten worden en over het instellingsplan ging het voornamelijk over het proces 

en werden er punten toegelicht die nog aandacht verdienen. Ook is Honours besproken, maar 

kan me even niet meer voor de geest halen wat hier nou uit is gekomen, ik heb Michele een 

bericht hierover gestuurd.  

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

Geen update deze week.  

 

10. Update commissievoorzitter O&R 

Hebben het over de stilteruimte gehad. Inmiddels is er een voorstel gedaan om een werkgroep 

in te richten die kijkt samen met bepaalde actoren die expertise kunnen verlenen naar de ideale 

inrichting en promotie van de stilte ruimte. Voor de reactie van Tom zie de mail van Javier die 

ik heb doorgestuurd.  

 

De aanpassingen van het faculteitsreglement voor de onderdeelcommissies en verkiezingen in 

de vorm van kiesdistricten zijn alleen naar de wensen van Mark. Daar moet dus over gestemd 

worden.  

 

11. Onderwerp 1: Stilteruimte  

Inleiding: Javier heeft contact gehad met Tom Verhoek over inrichting en draagvlak creëren 

voor de stilteruimte. Er is voorgesteld om hier een commissie voor op te richten, maar Tom 

heeft graag dat er een ‘panel’ komt. Er is voorgesteld om de binnenhuisarchitect te vragen om 

hier een aantal schetsen voor te maken, maar dit lijkt de FSR geen goed idee.  

 

Discussie: Luca stelt voor om Tom Verhoek en Marieke Brandt uit te nodigen voor de OV en 

om een kort advies naar de decaan te schrijven. Daarnaast kan de raad dus een korte commissie 

instellen om draagvlak te creëren voor de stilteruimte en de inrichting. Wel wordt benadrukt 

dat het belangrijk is dat dit zorgvuldig gebeurt, als er draagvlak is voor de ruimte zal deze ook 

daadwerkelijk goed gebruikt gaan worden en dat is ons doel. Dit hoeft niet per se voor de 

zomervakantie rond te zijn: aan het begin van volgend jaar kan ook nog gewerkt worden aan de 

inrichting van de stilteruimte. In de zomer zal het waarschijnlijk moeilijk zijn om alle 

stakeholders en actoren met expertise bij elkaar te krijgen.  
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Conclusie: De FSR besluit om stilteruimtes te agenderen op de eerstvolgende OV. Ook gaat de 

FSR in gesprek met Tom Verhoek, Marieke Brandt en de decaan om te kijken of en hoe een 

commissie/panel voor het draagvlak en de inrichting voor de stilteruimte opgericht kan worden. 

Ten slotte neemt de raad contact op met de FSR FdR en FSR FEB om te overleggen over dit 

panel. Wel goed om te benadrukken dat die werkgroep echt alleen om de inrichting gaat en dat 

dit snel gebeurt.  

 

12. Onderwerp 2: OV-notulen  

20180625-2: Robin verwerkt de wel/niet geaccepteerde wijzigingen in de OV-notulen en stelt 

hierover een mail op naar de decaan en Sterre.  

 

De FSR bespreekt zijn mening over de wijzigingen van de decaan op de notulen van de OV van 

24 mei.  

 

13. Onderwerp 3: Reactie op reactie BoS-student (fase: besluitvormend) 

20180625-3: Marnix stuurt de reactie op de reactie BoS-studenten naar de decaan. 

 

Marnix heeft een ongevraagde reactie geschreven op de reactie van de decaan betreffende BoS-

student. Hij benoemt daarin drie punten: 

• Plaatsnemen bij de OC 

• Zitting nemen in de onderdeelcommissies 

• Terugkoppeling van onderwijsdirecteuren over uitbreiden bekendheid BoS-student. 

 

De raad geeft Marnix feedback op de brief. Hij kan bepaalde formuleringen verduidelijken 

(zoals ‘het is de wens van de FSR dat de BoS-student in de onderdeelcommissies plaatsneemt’). 

En het delen van de de board agenda nog toevoegen.  

 

Proces: er komt een redactionele ronde voor alle raadsleden tot donderdag 23:59, er kunnen 

vanaf nu geen inhoudelijke toevoegingen meer worden gedaan.  

 

Stemvoorstel: De FSR FMG gaat akkoord met de reactie op de reactie BoS-studenten na het 

doorvoeren van de wijzigingen die zojuist zijn genoemd.  

Voor: 11 stemmen.  

Tegen: 0 stemmen.  

Blanco: 0 stemmen.  

Onthouding: 0 stemmen.  

 

14. Onderwerp 4: Faculteitsreglement (fase: besluitvormend) 

20180625-4: Mark stuurt de instemming voor het wijzigen van het faculteitsreglement naar de 

decaan.  
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De FSR heeft het instemmingsverzoek voor het wijzigen van het faculteitsreglement voor 

subdistricten op de FMG ontvangen. 

 

Stemvoorstel: De FSR FMG is akkoord met het advies over het wijzigen van het 

faculteitsreglement. 

Voor: 10 stemmen.  

Tegen: 1 stem.  

Blanco: 0 stemmen.  

Onthouding: 0 stemmen.  

 

Proces: Mark stelt een reactie met daarin de instemming van de raad op. Er volgt een 

redactionele ronde van 24 uur, daarna stuurt Mark de instemming op naar de decaan.  

 

15. Onderwerp 5: Kwaliteitsafspraken (fase: besluitvormend) 

20180625-5: Mitchel stuurt het ongevraagd advies kwaliteitsafspraken naar de decaan. 

 

Mitchel heeft een ongevraagd advies aangaande de kwaliteitsafspraken geschreven. De raad 

geeft hem feedback op de brief, zoals een aanpassing in spelling.  

 

Sidenote: Sterre is bezig met een ander procesvoorstel. Dit zou op de OV besproken kunnen 

worden. 

 

Stemvoorstel: De FSR FMG is akkoord met het ongevraagd advies over kwaliteitsafspraken.  

Voor: 11 stemmen.  

Tegen: 0 stem.  

Blanco: 0 stemmen.  

Onthouding: stemmen.  

 

Proces: Er komt een redactionele ronde tot donderdag 20:00, daarna stuurt Mitchel het advies 

op naar de decaan.  

 

16. Onderwerp 6: Faciliteiten (fase: oordeelvormend) 

20180625-6: Mark stuurt de vraag voor facilitaire ondersteuning naar de decaan.  

 

Inleiding: De CSR heeft enige tijd terug een advies geschreven over hun faciliteiten en 

adviseerde de FSR’en om ook na te denken over de faciliteiten die zij aangeboden krijgen om 

het uitvoeren van hun werk te ondersteunen. Er werd een lijst met mogelijke faciliteiten 

aangedragen door de CSR. Mark stelt voor om deze punten op te nemen in een advies aan de 
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decaan met hierbij twee toevoegingen. Te weten: een account bij Cormet zodat de raad dingen 

kan bestellen en een intranet account zodat de raad documenten op het intranet kan raadplegen. 

 

Discussie: De raad bekijkt de lijst en concludeert dat hij een groot deel van de faciliteiten al tot 

zijn beschikking heeft. In plaats van het schrijven van een advies kiest hij ervoor om op 

informele wijze te vragen naar deze ondersteuning. Het gaat dan om het account bij Cormet, 

een intranet account en narrowcasting bij het kantoor.  

 

Proces: Mark stelt een mail op, deze gaat dinsdag ter goedkeuring naar de raad. Redactionele 

ronde tot donderdag 23:59, dan kan de mail op vrijdag naar de decaan.   

 

17. Onderwerp 7: Advies kaderbrief (fase: beeldvormend) 

20180625-7: Mitchel schrijft het advies kaderbrief. 

 

Discussie: Voor het eerst wordt dit jaar een facultaire kadernota vastgesteld. Hier heeft de FSR 

adviesrecht op. Een aantal punten van aandacht zijn capaciteit, schakelstudenten, bezuinigingen 

en instellingscollegegelden. De FSR is het eens met het belang van de benoemde punten. En 

heeft geen aanvullingen op Mitchels voorstel.   

 

Temperature check: de raad is voor het schrijven van een advies met een positieve insteek.  

 

Proces: Mitchel gaat het advies schrijven, we zouden deze volgende week al in kunnen stemmen 

en het advies op de OV van 19 juli kunnen bespreken.  

 

18. Onderwerp 8: Inwerkweek  

20180625-8: Thom vraagt aan de nieuwe raad welke TAQT trainingen zij willen volgen en wie 

van hen aanwezig is bij de OV op 19 juli.  

 

Thom doet een kleine update over de inwerkweek. 

• Planning: Niet de hele week, maar donderdag, woensdag en vrijdag.  

• Invulling tot nu toe: 

o 2 TAQT-trainingen,  

o Vergaderstukkentraining  

o Onderdeelcommissies uitleg 

o Werkafspraken  

o Dossiers verdelen 

o Overdrachts-PV op vrijdag 31 augustus van 15:00 tot 17:00 

 

19. Onderwerp 9: Adviesaanvragen in de zomervakantie (fase: besluitvormend) 
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Wat gebeurt er als een adviesaanvraag binnenkomt in de zomervakantie? Judith heeft een 

procesvoorstel geschreven.  

 

Het DB (behalve Geertje) neemt de verantwoordelijkheid voor het stand by staan in de zomer. 

Wanneer de aanvraag is opgepakt zet het DB-lid een mail uit voor een e-mailstemming. Positief 

of negatief voor een adviesaanvraag, instemmen of niet instemmen bij een 

instemmingsverzoek. Het quorum is en blijft 9 raadsleden. Daarom is het heel belangrijk dat 

iedereen zijn/haar mail blijft checken tijdens de vakantie! En als een raadslid naar het buitenland 

gaat moet hij/zij vóór vertrek per mail iemand machtigen.  

 

Daarna gaat het DB-lid met de brief aan de slag, waarna er nog een redactionele ronde 

plaatsvindt. Daarna kan het advies naar de decaan. Deadlines: één week per nieuwe stap in het 

proces. 

 

20. Onderwerp 10: Nieuwsbrief 

20180625-9: PR werkt de nieuwsbrief uit.  

Er zijn geen aanvullende onderwerpen op het bestaande concept. PR gaat deze verder 

uitwerken. 

 

21. Punten voor naar de CSR 

Geen.  

 

22. Promotie 

Hoe staat het met de ‘Schakelstudenten gezocht’-post op Facebook? Er zijn al reacties en deze 

zijn ook al doorgegeven aan Erna.  

 

23. W.v.t.t.k. 

20180625-10: Luca mailt Sterre om te vragen wanneer decaanbenoemingsproces gaat spelen.  

 

Het onderwerp decaanbenoeming gaat op de PV voor volgende week. Het is belangrijk om te 

weten wanneer het proces met decaan benoemen gaat spelen, zodat de FSR weet uit welk jaar 

(’17-’18 of ’18-’19) hij een afgevaardigde moet kiezen voor in de commissie.  

24. Rondvraag en sluiting 

20180625-11: Judith agendeert CAS en decaanbenoemingen op de PV van 2 juli.  

• De FSR ’18-’19 heeft nog geen afgevaardigde geselecteerd voor de CSR. 

• Wat gebeurt er met CAS? Judith zal ook dit agenderen voor de komende PV.  

 

Geertje sluit de vergadering om 17:48.  
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Actielijst 

20180611-1: Judith reageert op de mail voor TAQT-trainingen. 

20180611-4: Mark mailt de nieuwe raad informerend over onderdeelcommissies. 

20180618-3: Mark mailt Peter Hoekstra over het aanpakken van de vakevaluaties.    

20180625-1: Judith agendeert de adviesaanvraag conceptprofiel decaan en de brief van de 

FGw aangaande investeringen in het Hoger Onderwijs op de PV van 2 juli. 

20180625-2: Robin verwerkt de wel/niet geaccepteerde wijzigingen in de OV-notulen en stelt 

hierover een mail op naar de decaan en Sterre.  

20180625-3: Marnix stuurt de reactie op de reactie BoS-studenten naar de decaan. 

20180625-4: Mark stuurt de instemming voor het wijzigen van het faculteitsreglement naar de 

decaan.  

20180625-5: Mitchel stuurt het ongevraagd advies kwaliteitsafspraken naar de decaan. 

20180625-6: Mark stuurt de vraag voor facilitaire ondersteuning naar de decaan.  

20180625-7: Mitchel schrijft het advies kaderbrief. 

20180625-8: Thom vraagt aan de nieuwe raad welke TAQT trainingen zij willen volgen en wie 

van hen aanwezig is bij de OV op 19 juli.  

20180625-9: PR werkt de nieuwsbrief uit. 

20180625-10: Luca mailt Sterre om te vragen wanneer decaanbenoemingsproces gaat spelen.  

20180625-11: Judith agendeert CAS en decaanbenoemingen op de PV van 2 juli.  

 

Pro Memorie 

20160405-6: De updates van de voorzitter, afgevaardigde en commissievoorzitters moeten 

uiterlijk 24 uur voor de PV verstuurd worden.       

20160426-8: De AS stuurt mails over OWI-overleg door onder de noemer Vertrouwelijk.       

20160915-1: PR houdt intern een promotieschema bij en houdt de PV op de hoogte.       

20160929-6: PR-groep post een keer per week een weekupdate op de FSR Facebook. 

20161027-1: Iedereen machtigt iemand als zij afwezig zijn bij de PV met een mail aan het DB.        

20161013-3: Iedereen denkt na over een tijdspad van zijn/haar dossiers en bespreekt deze in de 

CV's.       

20162112: Als de FSR FMG iets bespreekt met onderwijsdirecteuren dat relevant is voor het 

domein, moet dat worden gecommuniceerd naar de desbetreffende OC.           

20170117-8: Iedereen let op het feit dat OC’s soms deels Engels zijn en dus alle communicatie 

met hen in het Nederlands én Engels moet.        

20170124-1: De AS beantwoordt iedere mail dat het wordt doorgespeeld aan de dossierhouder 

en deze hierop zal antwoorden.        

20170124-2: Iedereen zet de AS in de CC met terugmailen. 

20171013-7: Iedereen zet updates van werkgroepen in een reply to all in de PV agenda mail. 

20171107-7: Iedereen leest voor de PV de CSR-agenda. 

20171212-2: Iedereen houdt zijn/haar dossierarchief bij op de drive. 

20171212-5: Iedereen liket de FB posts.  
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20180208-2: Iedereen die printjes wil in de PV, print zelf de stukken uit.     


