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Notulen van de plenaire vergadering (38) 

Datum en tijd: 9 juli 2018, 15:00-17:00 

Locatie: B3.11 

 

Aanwezig: Geertje Hulzebos, Luca Coster, Clarie Duin, Judith Pietersma, Thom Ter Borg, 

Marnix Gerding, Javier Koole, Thijs Barendrecht. 

 

Afwezig (met bericht): Mark Dzoljic, Robin van den Hoek, Loraine Smith, Iris Kingma, 

Mitchel Sluis. 

 

1. Opening  

Geertje opent de vergadering. 

 

2. Post 

Geen post deze week.  

 

3. Actielijst  

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

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

20180702-1: Judith beantwoordt de mail over Canvas implementatie in de WC-krant en geeft 

dit door aan de nieuwe raad.  

20180702-2: Geertje geeft aan Pim door dat de FSR negatief blijft adviseren op de 

selectieprocedure van bachelor psychologie. 

20180702-3: Judith agendeert update CAS op de PV van 9 juli 2018.  

20180702-4: Alle raadsleden zetten hun OV- voorbereidingsstukjes in de thread voor de PV 

van 9 juli.  

20180702-5: Mark stuurt een mail naar Sterre over de brief en reactie voor het instemmen van 

het faculteitsreglement. 

 

4. Mededelingen 

• Verhuizing 

Raadsleden die waardevolle spullen op kantoor hebben moeten deze deze week 

meenemen, anders bestaat het risico dat het wordt wegegooid. 

• Jaarverslag 

In de thread staat een drive-link voor het jaarverslag, deadline is 19 juli. 

 

5. Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld. 

 

6. Vaststellen notulen PV 37 
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De notulen van 2 juli 2018 zijn vastgesteld. 

 

7. Update voorzitter 

Geen update deze week.  

 

8. Update afgevaardigde 

Geen update deze week.  

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

Geen update deze week.  

 

10. Update commissievoorzitter O&R 

Geen update deze week.  

 

11. Onderwerp 1: Instemming voorlopige besluiten (fase: besluitvormend) 

20180709-1: Judith agendeert de instemming van voorlopige besluiten opnieuw voor de PV 

van 16 juli. 

 

Er is vandaag helaas, net als vorige week, geen quorum. Er wordt besloten om het instemmen 

door te schuiven naar de PV (39) van volgende week: 16 juli 2018.  

 

12. Onderwerp 2: Drive up to date maken 

20180709-2: Iedereen zet zijn/haar stukken op de drive vóór 19 juli 2018.  

 

De Google Drive moet in orde worden gemaakt zodat de nieuwe raad vanaf 1 september op 

een prettige manier aan de slag kan. Er wordt afgesproken dat iedereen de stukken uploadt 

voor 19 juli.  

13. Onderwerp 3: OWI-overleg 

Op 12 juli vindt het OWI-overleg plaats. Hier staan honours, kwaliteitsafspraken en BoS-

studenten geagendeerd. Geertje en Mitchel zullen aanwezig zijn bij het overleg, de raad 

bespreekt wat zij kunnen inbrengen in het overleg.  

Honours: de FSR blijft bij zijn oorspronkelijke advies. De raad bespreekt eerst het advies en 

op de overlegvergadering (OV) met de decaan zal hij ook het proces bespreken: dat honours 

al in het onderwijsdirecteurenoverleg (ODO) is besproken.  

BoS-student: De raad doet het verzoek of Geertje en Mitchel aan Richard van der Wurff 

kunnen vragen hoe hij er tegenover staat als BoS-studenten de vergaderingen van de 

Onderdeelcommissies bij gaan wonen. Ook kunnen Geertje en Mitchel vragen hoe 

onderwijsdirecteuren de bekendheid van BoS- en Ombudsstudenten willen vergroten.  
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14. Onderwerp 4: Update CAS 

20180709-3: Thom zoekt uit of er toezeggingen zijn geweest over het onderbrengen van de 

CAS-vakken bij andere opleidingen. 

Rond de tijd van het afschaffen van CAS (Contemporary Asian Studies) is besproken dat 

vakken bij andere opleidingen kunnen worden ondergebracht zoals Politicologie en 

Antropologie. Dit was een idee, maar er ligt tot nu toe geen uitgewerkt plan voor volgend 

academisch jaar (’18- ’19).  

In de betreffende overlegvergadering met de decaan, waarin de toekomst van de vakken van 

CAS zijn besproken, zijn er waarschijnlijk nooit harde toezeggingen gedaan over het 

onderbrengen van de CAS-vakken bij andere opleidingen. Thom zal uitzoeken of dit 

daadwerkelijk zo is. 

15. Onderwerp 5: Profielschets decaan 

Er zijn geen opmerkingen over de conceptprofielschets voor in de vacature van decaan van de 

FMG. Het stemmen over de profielschets zal in de PV van volgende week (19 juli 2018) 

plaatsvinden.  

16. Onderwerp 6: Inwerkweek 

Van 29 augustus tot en met 31 augustus 2018 vindt de inwerkweek plaats. Conceptprogramma: 

 

Woensdag 

• TAQT- training: effectief vergaderen 

• Onderdeelcommissie structuur 

• Teambuildingsactiviteit 

 

Donderdag 

• Werkafspraken 

• Vergaderstukkentraining 

• Workshop ongevraagd advies (in groepjes een ongevraagd advies schrijven) 

• Witboekquiz 

 

Vrijdag 

• Dossieruitleg en dossierverdeling 

• DB-overdracht 

• OV-training 

• Overdrachts-PV 
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Onderwerp 7: Voorbereiding OV-voorbereiding 

20180709-4: Clarie schrijft OV-voorbereidingsstuk Honours, ook al in voorbereiding op 

OWI-overleg.  

OC-samenstelling (onderwerp 4): Eerder heeft de raad negatief gestemd op de OC-

samenstelling, hij wil graag weten wat de decaan hiervan vindt. En punt 2 (evaluatie van 

2019-2020) is niet nodig.  

Marnix kan zijn stuk over de BoS-student evt nog aanpassen na het OWI-overleg.  

17. Punten voor naar de CSR 

Geen punten voor naar de CSR.  

 

18. Promotie 

20180709-5:Thom en Judith delen de Pluim uit aan Cormet-medewerkers en maken foto voor 

op Facebook.  

 

• Folia-artikel publiceren over DIA.  

• Pluim uitreiken aan medewerker van Cormet beneden.  

 

19. W.v.t.t.k. 

Minor Duurzaamheid FEB is geaccepteerd.  

20. Rondvraag en sluiting 

Geertje sluit de vergadering.  

 

Actielijst 

20180719-1: Judith agendeert de instemming van voorlopige besluiten opnieuw voor de PV 

van 16 juli. 

20180719-2: Iedereen zet zijn/haar stukken op de drive vóór 19 juli 2018.  

20180709-3: Thom zoekt uit of er toezeggingen zijn geweest over het onderbrengen van de 

CAS-vakken bij andere opleidingen. 

20180709-4: Clarie schrijft OV-voorbereidingsstuk Honours, ook al in voorbereiding op OWI-

overleg.  

20180709-5:Thom en Judith delen de Pluim uit aan Cormet-medewerkers en maken foto voor 

op Facebook.  

20180709-6: Geertje mailt Richard van der Wurff over DIA-mail 

 

Pro Memorie 

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

uiterlijk 24 uur voor de PV verstuurd worden.       
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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.  

20180208-2: Iedereen die printjes wil in de PV, print zelf de stukken uit.     


