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Notulen van de plenaire vergadering (39) 

Datum en tijd: 16 juli 2018 15:00-17:00 

Locatie: B3.11 

 

Aanwezig: Geertje Hulzebos, Luca Coster, Mark Dzoljic, Clarie Duin, Robin van den Hoek, 

Loraine Smith, Judith Pietersma, Marnix Gerding, Javier Koole, Thijs Barendrecht, Mitchel 

Sluis. 

 

Afwezig: Iris Kingma, Thom Ter Borg. 

 

1. Opening  

Judith opent de vergadering om 15:04.  

 

2. Post 

03/07 Idil Gnosti Overload and Invaders  Judith en Robin reageren op deze mail in de pauze.  

 

3. 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. 

 

4. Mededelingen 

• Mark moet om 16:00 weg 

• Declaraties voor reiskosten e.d. kunnen nog de komende 3 dagen worden ingediend bij 

de penningmeester, zodat Mark de begroting kan gaan afronden.  

• Er hangen nog truien op het kantoor. Raadsleden moeten deze zo snel mogelijk ophalen.  

• Annette Freyberg-Inan is kort aanwezig; ze bedankt de FSR voor de prettige 

samenwerking dit afgelopen jaar en neemt alvast afscheid van de raad.  

 

5. Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld (voorlopige besluiten toegevoegd als onderwerp 1).  

 

6. Vaststellen notulen PV 38 
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Na één wijziging zijn de notulen van 9 juli 2018 vastgesteld.  

 

7. Update voorzitter 

OWI-overleg onderwerp Schakelonderwijs: advies komt er binnenkort aan, dit is vooral 

interessant voor de nieuwe raad (FSR ’18-‘19). 

 

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: Voorlopige besluiten instemmen 

De voorlopige besluiten die in de PV (37) van 2 juli 2018 zijn gemaakt worden alle drie officieel 

ingestemd. Het gaat om de volgende besluiten: 

• Instemming met het versturen van het gevraagd advies kadernota, 

• Instemming met het ondertekenen van de brief van de FSR FGW aangaande 

investeringen in het Hoger Onderwijs, 

• Instemming met het aanstellen van Judith Pietersma als voorzitter van de FSR FMG 

tussen 2 juli 2018 en 31 augustus 2018.  

 

12. Onderwerp 2: Conceptprofiel decaan (fase: besluitvormend) 

Stemvoorstel: De FSR FMG stemt in met het versturen van de brief betreft het gevraagd advies 

op het conceptprofiel van de decaan van de FMG. 

Voor: 12 stemmen. 

Tegen: 0 stemmen.  

Blanco: 0 stemmen.  

Onthouding: 0 stemmen. 

 

13. Onderwerp 3: Actiepunten OV 

De FSR laat aan Robin weten wat er met de OV-actiepunten is gedaan, zodat zij dit door kan 

geven aan Sterre. 

 

14. Onderwerp 4: OV-voorbereiding 

• Onderwerp 1: Kennismakingsrondje 

20180718-1: Judith mailt de decaan met de vraag of hij er akkoord mee gaat om de 

interim decaan uit te nodigen voor de OV.  
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 De FSR bespreekt wie er aanwezig zullen zijn op de OV van 19 juli 2018.  

De FSR FMG 2018-2019 is aanwezig, iedereen zal zich kort voorstellen 

 

• Onderwerp 2: Instemmingsverzoek faculteitsreglement: kiesdistricten (5m) 

Geen toezeggenen meer te behalen, deze zijn in de reeds afgeronde onderhandelingen 

al behaald. 

 

• Onderwerp 3: Instemmingsverzoek wijze samenstelling OC’s (10m) 

Mark zal dit onderwerp inleiden door uiteen te zetten hoe de instemming tot stand is 

gekomen.  

Doel: De FSR wil dat de decaan in de OV bekrachtigt wat hij reedt informeel heeft 

toegezegd: Dat de decaan de voorzitters van de OC’s jaarlijks mailt met de vraag of ze 

willen verkiezen en dat dit beleid in 2019-2020 sowieso wordt geëvalueerd 

 

• Onderwerp 4: Ongevraagd advies honours-programma’s (15m) 

Bij SW is reeds besloten dat honoursvakken niet worden opengesteld voor reguliere 

studenten. Doel op de OV: toch nog wel proberen om in te zetten op psychologie, hier 

zou het openstellen van honoursvakken een pilot kunnen zijn.  

Eerst zal de FSR het advies zelf bespreken en inzetten op toezeggingen voor bij 

psychologie. Vervolgens wil het FSR het procesverloop van dit advies aankaarten. 

 

• Onderwerp 5: Ongevraagd advies ILO (10m) 

De FSR zal zijn adviezen ten aanzien van de Interfacultaire Lerarenopleiding bespreken. 

Verwachting is dat de decaan er nog niet veel mee kan omdat hij moet afwachten totdat 

dit in de bestuursraad is besproken, maar de FSR vind het toch belangrijk om dit advies 

vast te leggen in de OV.  

Geen toezeggingen verwacht, geen actiepunten verwacht.  

 

• Onderwerp 6: Presentatie huisvesting (10m) 

Tom Verhoek stelt de FSR op de hoogte van de aanpassingen in REC-BCD. 

 

• Onderwerp 7: Ongevraagd advies kwaliteitsafspraken (10m) 

De FSR heeft een voorstel om op lokaal niveau een horizontale dialoog te starten over 

de invulling van de kwaliteitsafspraken. De verwachting is dat de decaan met een 

concretere invulling van deze dialoog komt: een soort carrousel met daarin 2 FSR-leden 

en één OWI.  

Doel: sparren met de decaan over invulling van het dialoog. Hoe ziet het decaan het 

gesprek voor zich? Wie leidt het gesprek? Daarnaast wil de FSR toegezegd hebben dat 

de FSR op tijd betrokken zal worden.  



 

  4 

 

 

• Onderwerp 8: Gevraagd advies kadernota (10m) 

 Mitchel leidt dit onderwerp kort in. Het gaat om de kaders waar de begroting mee 

 opgesteld moet worden, geen  grote toezeggingen als doel dus. Wel even de 3 punten uit 

 de brief doornemen.  

 

• Rondvraag 

Diploma-uitreikingen 

 

15. Punten voor naar de CSR 

Geen.  

 

16. Promotie 

Geen.  

 

17. W.v.t.t.k. 

Geen.  

 

18. Rondvraag en sluiting 

• De raadsassistenten voor de FSR ’18-’19 zijn uitgekozen, moeten alleen nog worden 

ingestemd. 

• De eerste OV van het volgende jaar zal plaats vinden op 27 sept, deze OV kan niet 

verplaatst worden.  

• Mark gaat het overzetten van de FSR-rekening in de zomervakantie regelen.  

Judith sluit de vergadering om 16:11. 

 

Actielijst 

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. 

20180718-1: Judith mailt de decaan met de vraag of hij er akkoord mee gaat om de interim 

decaan uit te nodigen voor de OV.  

 

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.        



 

  5 

 

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.     


