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2. Vaststelling conceptnotulen OV 3 juli 2018 (bijlage) 24 

Kat vraagt of er opmerkingen zijn bij het conceptverslag. Postma heeft een aantal opmerkingen 25 

waar alle aanwezigen mee kunnen instemmen. Vervolgens worden de actielijst en de pro 26 

memori besproken. 27 

 28 

170518-05 Reijnen en Kroon plannen een afspraak met de FSR zodat het DB en de FSR 29 

in gesprek gaan over het rapport Studiesucces 2.0. 30 

180322-02 Weerman vraagt bij de evaluatie over ongeveer een jaar aan de FSR of de FSR 31 

tevreden is over de huidige diversity officer en de ontwikkelingen, en legt het 32 

plan voor een eventuele diversity officer voor aan de FSR. 33 

170914-22 De FSR en het DB gaan met elkaar in gesprek over de uitkomsten van de 34 

minorcommissie en toekomstcommissie in de herfst van 2018. 35 

171219-07 De FSR maakt een afspraak voor een gesprek met het DB en de OR over de 36 

centrale financiering van uren voor docentleden van OC’s.  37 

180125-02 Na het gesprek over de memo facultaire medezeggenschap en de relatie 38 

tussen het DB en de FSR (28 mei 2018) reageert het DB op de punten die 39 

tijdens eerdere OV’s en het gesprek zijn aangedragen door de FSR. Deze 40 

punten verwerkt het DB in een stuk en stuurt dat naar de FSR.  41 

180322-05 De FSR en het DB gaan in gesprek over de punten uit Sterke Medezeggenschap 42 

die niet aan de orde komen tijdens het gesprek van 28 mei. Het DB stuurt de 43 

FSR een uitnodiging voor het gesprek over Sterke Medezeggenschap.  44 

180517-01 Het DB organiseert een facultaire bijeenkomst over prestatiedruk.  45 

180517-02 Het DB beantwoordt de vragen over het student-lid die de FSR heeft gestuurd, 46 

zodat de FSR een voorstel kan schrijven. Op basis van dit voorstel gaan de FSR 47 

en het DB met elkaar in gesprek.  48 

180517-03 Het DB bedenkt of hij een format wil leveren aan de OC’s die zij in kunnen 49 

vullen wanneer zij af willen wijken van verkiezingen. Als er een format 50 

gemaakt wordt, dan bespreekt Weerman dit tijdens een FOCB.  51 

180517-04 De FSR stuurt toevoegingen of aanpassingen aan het voordelenlijstje van OC-52 

verkiezingen naar het DB.  53 

180517-05 Weerman neemt de toevoegingen of aanpassingen die de FSR aandraagt bij 54 

het voordelenlijstje van OC-verkiezingen naar de OC’s.  55 

180517-08 Het DB laat weten hoe de korte termijnproblemen omtrent deeltijd studeren 56 

aangepakt kunnen worden.  57 

180703-01 Zodra Weerman een reactie heeft van het CSB op zijn vraag of het mogelijk is 58 

om eerder naar studenten te communiceren of zij zich verkiesbaar kunnen 59 

stellen voor de OC-verkiezingen, laat hij dit aan de FSR weten.  60 
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180703-02 Het DB communiceert naar de OC’s dat zij ook gebruik kunnen maken van 61 

andere manieren van evalueren dan UvA-Q.  62 

180703-03 Het DB maakt een afspraak met de FSR voor een gesprek over of eindterm 63 

2.2.a.4 over het hebben van kennis van een tweede vakgebied opgenomen 64 

moet worden in de OER. Dit gesprek zal plaatsvinden wanneer de 65 

minorcommissie haar werkzaamheden grotendeels heeft afgerond.  66 

180703-04 Het DB communiceert naar studenten via voorlichtingswebsites, 67 

opleidingsdirecteuren en studieadviseurs dat de toelating voor masters niet 68 

uitsluitend afhankelijk is van cijfergemiddelden, maar vooral van de motivatie 69 

van een student.  70 

180703-05 Weerman zoekt uit of het technisch en juridisch mogelijk is om, net als in 71 

OER deel A, in de delen B van de OER op te nemen dat een student minstens 72 

twee keer de gelegenheid om de tutor te zien.  73 

180703-06 Het DB informeert t.z.t. de FSR over de (tussentijdse) bevindingen van de 74 

werkgroep die zich o.a. focust op de prestatiedruk in het eerste studiejaar.  75 

180703-07 Het DB informeert de FSR over de stand van zaken omtrent de matching voor 76 

internationale studenten.  77 

 78 

Bij actiepunt 180322-02 meldt Weerman dat hij binnenkort waarschijnlijk meer over 79 

de Diversity Officer kan vertellen. 80 

Met betrekking tot punt 171219-07 wordt opgemerkt dat deze afspraak zo snel 81 

mogelijk gemaakt zal worden. 82 

Wat betreft punt 180125-02 vindt iedereen dat er tijdens de heidag goede afspraken 83 

zijn gemaakt en dat er dus verder geen stukken hoeven te komen. Volgens Weerman geldt 84 

hetzelfde voor actiepunt 180322-05. Voorbergen lijk het echter goed om nog een keer naar de 85 

notitie te kijken. Weerman stelt voor om dan over specifieke punten te praten in plaats van over 86 

het stuk als geheel. Er wordt een nieuw actiepunt gemaakt: de FSR laat weten over welke 87 

specifieke punten uit Sterke Medezeggenschap zij nog zou willen spreken. 88 

De bijeenkomst over prestatiedruk, zoals genoemd in punt 180517-01, zal op 11 89 

oktober a.s. plaatsvinden. 90 

Het in punt 180517-03 genoemde format zal volgens Weerman worden aangepast. 91 

Bij actiepunt 180703-05 geeft Weerman aan dat dit niet mogelijk is. Het DB vindt het 92 

zelf niet zo’n probleem, omdat voorlichting niet via OERen gaat maar via gesprekken met 93 

studenten. In principe staat dit in deel A. Het staat dus op een plek in de OERen. Zantman vraagt 94 

of er is gedacht over een andere manier waarop wel goed naar de studenten gecommuniceerd 95 

kan worden, als dat niet via de OERen gaat. Weerman geeft aan dat de tutor hier een grote rol in 96 

speelt. Of dat goed wordt gedaan kan Weerman nu niet vertellen. 97 
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Bij actiepunt 180517-04 merkt Wilts op dat het prettig zou zijn om dit voordelenlijstje 98 

zo snel mogelijk te hebben. 99 

Met betrekking tot punt 180517-08 geeft Kroon aan dat op dit moment wordt gekeken 100 

of de informatie die op de website staat klopt. Verder is er een klein werkgroepje gestart dat 101 

hiernaar zal kijken. 102 

Punt 180703-02 komt tijdens aankomende FOCB vergadering aan bod. 103 

Bij punt 180703-07 meldt Wilts dat deze informatie binnenkort rondgestuurd zal 104 

worden. 105 

 106 

3. Mededelingen 107 

a. Dagelijks Bestuur van de Faculteit 108 

Weerman wil het graag hebben over de kwaliteitsafspraken. Waarschijnlijk komt daar via 109 

de overheid geld voor vrij. Met de oude Raad is op centraal niveau een aantal afspraken 110 

gemaakt. Het gaat om afspraken rondom infrastructuur, docent professionalisering en 111 

intensivering van het onderwijs. Over het laatste punt moeten afspraken op facultair niveau 112 

gemaakt worden. Het DB is nu bezig met een plan. Er moet nu vooral focus worden aangebracht 113 

in dat plan. Een ander punt dat het DB graag wil oppakken, is het omgaan met de balans tussen 114 

te veel intensivering en te weinig (vergelijk bijvoorbeeld Hebreeuws met drie studenten en ES 115 

met 40 studenten). Dit voorstel willen zij in de volgende OV met de FSR bespreken. 116 

Voorbergen wil graag kijken naar de grote schaal waarop werkgroepen gegeven worden. 117 

Weerman geeft aan dat dit precies aangeeft waar het eerdergenoemde dilemma over gaat. De 118 

noden bij opleidingen met grote groepen zouden echter van een andere aard zijn. 119 

 120 

b. FSR 121 

Dijkman is wegens persoonlijke omstandigheden afwezig. 122 

4. Stand van Zaken 123 

a. COH 124 

Kroon geeft een update over het CoH. Vorige week voor het eerst dit jaar vergaderd. Daar 125 

was ook het nieuwe student-lid aanwezig. Zij studeert ES en daarnaast ook Italiaans. Er is een 126 

conceptnotitie van de minorcommissie besproken, met daarin vooral de hoofdlijnen van nieuwe 127 

minoren. Er wordt nu eerst een meer concrete uitwerking gemaakt van de hoofdlijnen, in 128 

samenspraak met de GSH en de toekomstcommissie. In dit traject wil Kroon graag ook praten 129 

met een FSR delegatie. Dit zal waarschijnlijk in november zijn.  130 

Er is ook gesproken over vak evaluaties, in het bijzonder over hoe de respons van 131 

studenten hoger kan worden. De resultaten zijn nu vaak te onbetrouwbaar door het gebrek aan 132 

respons. De CoH zou daar ook graag eens met de FSR over praten. 133 
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In het kader van studiesucces 2.0 is vlak voor de zomer een eerste notitie besproken. Er is 134 

gekeken naar de “studeerbaarheid” van het eerste jaar. De werkgroep heeft best practices 135 

verzameld. Opleidingen gaan nu zelf kijken wat ze met het advies kunnen en koppelen dat 136 

vervolgens terug. Daarnaast is bekeken hoe de “hijgerigheid” uit studieprogramma’s gehaald 137 

kan worden (8-8-4 systeem). Er wordt naar gekeken of dit kan worden aangepast en er meer 138 

rust kan worden gecreëerd door in de zevende week vrij van contacturen te maken. De Raad 139 

was hier verdeeld over en op 1 november worden nieuwe aanbevelingen van de werkgroep 140 

besproken.  141 

Zantman vraagt zich af wat de bezwaren waren tegen een contactuurvrije week. Kroon 142 

geeft aan dat de Raad vond dat het programma dan te zwaar gecomprimeerd zou worden en dat 143 

dit voor docenten erg lastig zou gaan worden. Postma vult aan dat de vakken nu juist goed zijn 144 

ingericht zodat het goed in acht weken past. Zantman wil weten of er studenten bij betrokken 145 

zijn. Kroon geeft aan dat dit Postma en het nieuwe student-lid zijn. 146 

Voorbergen wil weten hoe dit werkgroepje is samengesteld. Kroon zal bespreken met de 147 

werkgroep of zij wat informatie met de FSR kunnen delen, zoals de notitie of de belangrijkste 148 

punten. De werkgroep telt ongeveer vijf leden. De voorlopige resultaten van de werkgroep 149 

worden als een stand van zaken in het kader van studiesucces 2.0 gecommuniceerd door Kroon 150 

aan de FSR. [ACTIE] 151 

Tiel vraagt zich af of de werkgroep heeft gekeken naar good practices van andere 152 

faculteiten. Kroon geeft aan dat dit inderdaad het geval is. 153 

b. GSH 154 

Reijnen is afwezig en er is dus geen update. Het agendapunt komt te vervallen. Tijdens het 155 

volgende werkoverleg zal een update gedeeld worden. 156 

c. Opdrachten bestuurlijke clusters bezuinigingen en duurzaamheid (mondeling) 157 
Weerman deelt de stand van zaken. De opdrachten zijn voor de zomer verstrekt en er is 158 

aan gewerkt. Aan de opleidingsdirecteuren is gevraagd half september een update te geven. Dat 159 

is in alle gevallen gebeurd, behalve in het geval van ACASA. De eerste gedachten zijn dat als deze 160 

voldoende uitgewerkt worden, dat er dan een behoorlijke slag geslagen kan worden. Begin 161 

oktober komen de opdrachten echt binnen en dan kan de proef op de som gesteld worden. 162 

Oftewel, er kan dan gekeken worden of het binnen de begroting past. Vanaf oktober zal de 163 

medezeggenschap worden betrokken, nadat de plannen zijn goedgekeurd.  164 

Zantman vraagt zich af of de FSR betrokken wordt bij de inhoud. Weerman geeft aan dat 165 

alles wat effect heeft op onderwijs en examenregels per definitie in de OC’s zal komen. Op het 166 

moment dat de voorstellen binnen zijn, kunnen er updates gedeeld worden tijdens het 167 

werkoverleg van de FSR en het DB. 168 

Valkenburg wil weten wat de tijdlijn precies is. In oktober zal het DB samen de plannen 169 

goedkeuren. De OC’s worden eind oktober/begin november betrokken. 170 
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d. Openstaande brieven FSR 171 

i. Ongevraagd advies international classroom 172 

Zantman licht toe waarom de FSR het punt nog op de agenda wilde zetten. Weerman vindt 173 

het geen probleem om verder met de FSR in gesprek te gaan over deze punten. De FSR zou 174 

graag nog een antwoord op deze brief willen. Kroon geeft aan dat er al een aantal reacties is 175 

gegeven op delen van het ongevraagde advies. Er zal nog een reactie gestuurd worden, maar er 176 

zal in dit antwoord ook verwezen worden naar eerdere reacties. 177 

ii. Brief opdracht bezuinigingen 178 

Weerman geeft aan het idee te hebben dat dit was afgesproken beantwoord te zijn tijdens 179 

het werkoverleg. Voorbergen zou toch graag enige houvast hebben. Valkenburg stelt voor er 180 

binnen de FSR nog even naar te kijken en dan er tijdens het volgende werkoverleg op terug te 181 

komen. [ACTIE] 182 

iii. Afschaffen facultair honoursprogramma 183 

Deze discussie wordt uitgesteld tot na de prestatiedruk bijeenkomst. 184 

 185 

iv. Positie student-lid DB 186 

De FSR gaat opnieuw bekijken wat zij precies wilde weten. [ACTIE] 187 

5. OERen deel B Masteropleidingen Filosofie 2018 – 2019  188 

Valkenburg vraagt aan het DB hoe zij het proces hebben ervaren. Weerman geeft aan dat 189 

het niet heel erg fijn was. Het DB was het niet eens met de opstelling van het OC. Het heeft veel 190 

tijd gekost voordat zij hebben ingestemd. Dit is uiteindelijk wel gebeurd, maar over de reden 191 

waarom dat niet eerder kon zal de FSR met het OC moeten spreken. Van Dinther geeft aan dat 192 

zij niet hebben ingestemd omdat zij te weinig uren hadden, en zij hebben nu ingestemd omdat 193 

zij meer uren zouden krijgen. Weerman geeft aan dat het DB die uren niet geeft, een opleiding 194 

kan zelf uren besteden aan ondersteunende taken. In dit laatste is nu dan ook de oplossing 195 

gevonden. Uit de opleidingsbegroting worden deze uren gehaald. Weerman vindt het jammer 196 

dat dit pas aan het eind van het jaar naar voren is gekomen, ondanks het feit dat de OC-leden 197 

aan het begin van het jaar hebben geaccepteerd om deze taken te vervullen. Weerman vraagt 198 

zich daarnaast af of dit wel een goede manier van werken is. Alle leden van de OC lezen nu alle 199 

OER’en. Dit is geen handige aanpak en er zouden lang niet zoveel uren nodig geweest zijn als 200 

het op een andere manier was gedaan. 201 

Valkenburg geeft aan dit perspectief te begrijpen, maar wil graag weten of Weerman het er 202 

mee eens is dat de regeling uit drie verschillende potjes nogal vreemd is. Weerman stelt dat dit 203 

het gevolg is van subsidiariteit. Als het anders geregeld moet worden, moeten er 8 fte van het 204 

onderwijs afgehaald moeten worden. Daardoor zou er gesneden moeten worden in het 205 

onderwijsaanbod. Er moet wel gekeken worden of met 41 OC’s werken een goed idee is. Het 206 
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functioneren van OC’s in het algemeen is vrij wisselend. Valkenburg gaat een afspraak maken 207 

met het DB en de OR om betaling door het college te laten plaatsvinden. Weerman benadrukt 208 

dat de FGw de enige faculteit is met zoveel OC’s.  209 

Zantman lijkt het goed om gezamenlijk te kijken naar hoe het beter kan worden geregeld 210 

voor OC’s. Het goed functioneren wordt hen namelijk ook niet makkelijker gemaakt. Weerman 211 

geeft aan dat dat ook het voorstel was van de FSR, om te kijken of er geld kan worden 212 

ontvangen van het college. 213 

Van Dinther geeft aan dat de deadline van het adviesverzoek zal worden gehaald. 214 

6. Verplaatsing tracks Ma Mediastudies 215 

Zantman wil alvast de vragen stellen die de FSR heeft, ondanks het feit dat Reijnen afwezig 216 

is. Wat opvalt, is dat de OC’s zich zorgen maken om de gezamenlijke en gedeelde vakken. Er 217 

wordt gesproken over een grondige herziening om gezamenlijke eindtermen en vakken te 218 

kunnen hebben. De OC’s zijn bang dat dit de inhoud van de opleiding schaadt. De FSR deelt deze 219 

zorgen en zou hier graag over spreken met Reijnen. 220 

Daarnaast is het plan om tot één OC te komen voor deze opleiding. Daar zijn ook zorgen 221 

over, in het bijzonder of iedere track dan wel goed vertegenwoordigd wordt. Zantman wil hier 222 

graag nog met Reijnen over spreken. Weerman stelt voor om op heel korte termijn een gesprek 223 

te organiseren, ook met opleidingsdirecteuren. Wilts zal deze bijeenkomst zo snel mogelijk 224 

regelen. [ACTIE] 225 

7. Samenvoeging tracks Ma Europese Studies 226 

Tiel geeft aan dat er nog maar een grote vraag rest. Zoals de FSR het heeft begrepen van de 227 

opleidingsdirecteur, is het plan om tot twee masters te komen, waarvan de een research master 228 

en de ander een duale master. De FSR vraagt zich af of er daarnaast nog een niet-selectieve 229 

master overblijft voor ES studenten die Europees beleid willen doen. Weerman stelt dat deze 230 

zorg in dit systeem niet speelt. Wilts geeft aan dat de master nu zelfs toegankelijker wordt. 231 

Postma geeft aan dat deze research master al langer is gewild door ES en deze zal dan ES-breed 232 

zijn, niet alleen Europees beleid. Voorbergen geeft aan dat het voor dit verzoek wel belangrijk is 233 

om te weten wat het uiteindelijke doel is van deze actie. Weerman zegt toe dat het niet de 234 

bedoeling is van het DB om aan de toegankelijke optie te komen. 235 

8. Rondvraag en sluiting 236 

Kroon heeft een stapeltje Vooruit magazines meegenomen voor de FSR. 237 

Van Dinther heeft nog een vraag over de OC e-mailadressen. Heeft het DB ook gemerkt dat 238 

veel OC’s niet of nauwelijks reageren op het OC e-mailadressen? Weerman geeft aan dat zij dit 239 

ook gemerkt hebben. Zoals eerder gegeven, verloopt het contact met de OC’s niet altijd even 240 

vlot. Dit ligt niet per se aan het al dan niet functioneren van het mailadres. Van Dinther geeft aan 241 

dat de ervaring van student-leden is dat het erg lastig is om OC e-mailadressen te koppelen aan 242 
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persoonlijke e-mailadressen. Weerman geeft aan hier verder niets van te weten. Valkenburg 243 

vindt dit een groot praktisch probleem. De OR merkt dit probleem ook. Het lijkt hem goed om 244 

daar met de OR en de FSR met Roos over te spreken. Weerman gaat het eerst zelf bij Roos 245 

checken en kan dan eventueel besluiten dat het handiger is om rechtstreeks contact te hebben 246 

[ACTIE]. 247 

Valkenburg vraagt op welke manier de adviezen die de OC’s sturen bij de OR en de FSR 248 

terecht komen. Wilts geeft aan daar nog mee bezig te zijn. Het gebeurt nu inderdaad niet, terwijl 249 

het wel zou moeten. Voor het volgende werkoverleg zal Wilts meer informatie verstrekken.  250 

Zantman had een vraag aan Nijsten over functiebeperking. Deze zal zij op een moment dat 251 

hij wel aanwezig is stellen. 252 

Tiel heeft een vraag aan Kroon naar aanleiding van het oude jaarplan en het kwaliteitsteam 253 

dat daarin genoemd wordt. Kroon geeft aan dat dit als is afgerond, een paar maanden geleden. 254 

Het was vooral bedoeld ter advisering en ondersteuning. 255 

De vergadering wordt om 12.48 uur gesloten. 256 

Besluiten 257 

170914-01 Het faculteitsbestuur en de FSR bereiken overeenstemming op de delen B van 258 

de OER’en van bacheloropleidingen. Het faculteitsbestuur geeft toe op het 259 

punt van de specialistische minor. De specialistische minor blijft behouden en 260 

dit wordt gecommuniceerd naar studenten. De FSR geeft toe op het punt van 261 

de verplichte minor bij TCR-opleidingen, mits er duidelijk wordt 262 

gecommuniceerd naar studenten dat zij kunnen kiezen voor een minor of een 263 

zelf samengesteld vakkenpakket en de wijziging binnen de TCR-opleidingen 264 

binnen een jaar wordt geëvalueerd 265 

Pro Memori 266 

180125-01 Zodra de discussie rondom nieuwe initiatieven voor Life Long Learning 267 

gestart wordt wordt de FSR hierbij betrokken.  268 

180322-01 Het DB stelt een plan op voor het vertalen van documenten.  269 

180517-01 De raadsleden die volgend jaar (2018-2019) in de studentenraad zitten, 270 

vragen aan het DB wat er met de aanbevelingen die de FSR het jaar daarvoor 271 

heeft gedaan in verband met studeren met een functiebeperking.  272 

Actielijst 273 

170518-05 Reijnen en Kroon plannen een afspraak met de FSR zodat het DB en de FSR in 274 

gesprek gaan over het rapport Studiesucces 2.0. 275 

180322-02 Weerman vraagt bij de evaluatie over ongeveer een jaar aan de FSR of de FSR 276 

tevreden is over de huidige diversity officer en de ontwikkelingen, en legt het 277 

plan voor een eventuele diversity officer voor aan de FSR. 278 
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171219-07 De FSR maakt een afspraak voor een gesprek met het DB en de OR over de 279 

centrale financiering van uren voor docentleden van OC’s. 280 

180517-02 Het DB beantwoordt de vragen over het student-lid die de FSR heeft gestuurd, 281 

zodat de FSR een voorstel kan schrijven. Op basis van dit voorstel gaan de FSR 282 

en het DB met elkaar in gesprek. 283 

180517-03 Het DB bedenkt of hij een format wil leveren aan de OC’s die zij in kunnen 284 

vullen wanneer zij af willen wijken van verkiezingen. Als er een format 285 

gemaakt wordt, dan bespreekt Weerman dit tijdens een FOCB. 286 

180517-04 De FSR stuurt toevoegingen of aanpassingen aan het voordelenlijstje van OC-287 

verkiezingen naar het DB. 288 

180517-05 Weerman neemt de toevoegingen of aanpassingen die de FSR aandraagt bij 289 

het voordelenlijstje van OC-verkiezingen naar de OC’s.  290 

180517-08 Het DB laat weten hoe de korte termijnproblemen omtrent deeltijd studeren 291 

aangepakt kunnen worden. 292 

180703-02 Het DB communiceert naar de OC’s dat zij ook gebruik kunnen maken van 293 

andere manieren van evalueren dan UvA-Q. 294 

180703-03 Het DB maakt een afspraak met de FSR voor een gesprek over of eindterm 295 

2.2.a.4 over het hebben van kennis van een tweede vakgebied opgenomen 296 

moet worden in de OER. Dit gesprek zal plaatsvinden wanneer de 297 

minorcommissie haar werkzaamheden grotendeels heeft afgerond. De FSR en 298 

het DB gaan met elkaar in gesprek over de uitkomsten van de 299 

minorcommissie en toekomstcommissie in de herfst van 2018. 300 

180703-05 Weerman zoekt uit of het technisch en juridisch mogelijk is om, net als in OER 301 

deel A, in de delen B van de OER op te nemen dat een student minstens twee 302 

keer de gelegenheid om de tutor te zien. 303 

180703-06 Het DB informeert t.z.t. de FSR over de (tussentijdse) bevindingen van de 304 

werkgroep die zich o.a. focust op de prestatiedruk in het eerste studiejaar. 305 

180703-07 Het DB informeert de FSR over de stand van zaken omtrent de matching voor 306 

internationale studenten. 307 

180927-01 De voorlopige resultaten van de werkgroep worden als een stand van zaken in 308 

het kader van studiesucces 2.0 gecommuniceerd door Kroon aan de FSR. 309 

180927-02 De FSR kijkt nog even wat zij precies wilde met de brief opdracht 310 

bezuinigingen en komt hier tijdens het volgende werkoverleg op terug. 311 

Hetzelfde geldt voor de positie van het student-lid DB. 312 

180927-03 Wilts plant een bijeenkomst om de Ma Mediastudies te bespreken met 313 

Reijnen, de FSR en de opleidingsdirecteuren. 314 
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180927-04 Weerman gaat met Roos de OC e-mailadressen bespreken, waarna hij 315 

eventueel kan besluiten de FSR en de OR rechtstreeks met haar te laten 316 

spreken. 317 

180927-05 De FSR laat weten over welke specifieke punten uit Sterke Medezeggenschap 318 

zij nog zou willen spreken.  319 
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