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Notulen van de plenaire vergadering (13) 

Datum en tijd: 19 november 2018, 17:00-19:00 

Locatie: C2.07 

 

Aanwezig: Antonie van Hulst, Evi de Rover, Marie de Vries, Nina Salomons, Rinke Ploeger, 

Lise Lathouwers, Freek Wallagh, Casper Colenbrander, Robin van den Hoek, Christian 

Manuputty. 

 

Afwezig: Rosanne Beentjes, Bibi van de Laar, Daniël Ellis. 

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 17:00 uur.  

 

2. Vaststellen notulen PV 12 

De notulen van 12 november 2018 zijn met een wijziging vastgesteld. 

 

3. Actielijst  

180925-6: Lise boekt een locatie voor het evaluatieweekend. 

181009-10: Freek schrijft vergaderstuk over het creëren van ruimte voor kunst op REC. 

181016-3: Freek neemt foto’s en schilderijen mee voor kantoor. 

101105-1: Christian maakt een afspraak met Lise voor een overleg over het promotiemateriaal.  

181105-3: Evi bespreekt in O&F wie de onderwijsfaciliteiten enquête gaat invullen. 

181105-8: Alle raadsleden denken na over een bank op het kantoor.  

181112-1: Freek schrijft een update over de stemapp. 

181112-2: Bibi deelt de Create a Course Challenge op Facebook. 

181112-3: Rinke maakt een nieuwe datumprikker aan voor het FSR-feestje in januari.  

181112-4: Evi bepaalt een moment (na de OV) om HST te bespreken. 

181112-5: PM en Lise gaan samen zitten voor de evenementen 

181112-6: Marie en Evi maken een afspraak met Kwak voor spelletjes spelen.  

 Dit wordt koffie en taart op dinsdag 4 december 11:00. 

181112-7: Marie en Bibi gaan zitten voor een eventueel ‘Dealen met stress’-evenement. 

 

4. Mededelingen 

• Daniël en Bibi zijn allebei afwezig. 

• Nina moet om 19:00 weg.  

 

5. Post 

• 16/11: docenten/onderzoekers van Psychologie, Pedagogische Wetenschappen en 

Communicatiewetenschappen zijn een aanvraag voor de Comenius beurs aan het 

samenstellen. Zij vragen aan de FSR of hij het voorstel voor de aanvraag wil 
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ontvangen op vrijdag de 23e en of de FSR feedback kan geven op uiterlijk de 27e of de 

28e. De FSR besluit om dit te bespreken op de CV van O&F.   

181119-1: Evi mailt Neeltje Huijing-Schrofer terug over de Comeniusbeurs.  

• 14/11 Jamie van de CSR: Profileringsfonds. Jamie wil graag de feedback van de FSR 

op de evaluatiecriteria van het profileringsfonds hebben.  

181119-2: Lise mailt Jamie terug over profileringsfonds. 

• 18/11 Koen Donatz (BoS-GSSS) is bezig met een GSSS-brede panelbijeenkomst voor 

internationale studenten om uit te vinden tegen wat voor issues zij aanlopen, Evi is 

betrokken bij de organisatie. 

181119-3: PM deelt het GSSS-panel op social media. 

 

6. Vaststellen agenda 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  

 

7. Update voorzitter 

Ik heb in de tussentijd weer een technisch voorzitten training gehad, was weer leuk, deze keer 

ging het over leiderschap en motivatie van je raad etc. Ook heb ik vorige week maandag het 

voorzittersoverleg gehad met voorzitters van andere FSR'en. Dit was best wel nuttig, het is 

leuk en ook wel leerzaam om te zien waar anderen mee bezig zijn. Kan inspiratie zijn voor je 

eigen werk. Ook willen we onze adviezen meer uitwisselen aan elkaar, zodat we van elkaar 

goed weten waar we mee bezig zijn. Uit dit overleg bleek dat wij als FSR FMG best wel goed 

bezig zijn! Ik heb het idee dat we goed op schema lopen, andere raden waren toen bijv. nog 

bezig met de conceptbegroting en kwaliteitsafspraken terwijl wij onze adviezen al ingeleverd 

hadden. Wij kregen dan ook vanuit de GV complimenten dat ons advies er zo goed uit zag, 

dus schouderklopje voor ons :).  

 

Inhoudelijk ben ik met name met Rinke bezig geweest met de nieuwe bachelor HST, waar we 

het deze PV ook over gaan hebben!  

 

8. Update afgevaardigde 

Geen update deze week. 

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

Onderwerp 1: Numerus Fixus  

Rinke: we hebben van de BoS-student gehoord dat Psychologie eigenlijk nu al te weinig lokalen 

heeft, we hebben gehoord dat soms studenten in een andere ruimte zitten dan waar de docent 

les geeft. Hoe worden die extra 50 (dus na drie jaar 150) studenten gehuisvest. Lise: hoe gaan 

die 50 extra plekken het ‘gat’ dichten van degene die wel komen en de ‘no-shows’. Lise: wat is 

de verhouding internationaal-Nederlands? 

 

Onderwerp 2: Afspraak financiën TOF met FGW  
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Evi: ik heb kort contact gehad met de financiële mensen van de FGw en het leek ons een goed 

idee om een keer binnenkort een afspraak tussen maken tussen TOF en hen. Lise: het lijkt mij 

handig om het niet alleen over de bezuinigingen te hebben, maar ook over de nieuwe bachelor 

(HST) en over de invulling van de kwaliteitsafspraken. 

 

Onderwerp 3: Nieuwe studie  

Evi: we willen de OV vooral informerend gebruiken, we gaan ervan uit dat we dan nog veel 

nieuwe informatie krijgen. Daniël: wat is de reden dat de FMG nu deze studie krijgt? Evi: dat 

komt omdat de FNWI de studie niet langer ziet zitten doordat ze nu een technische studie willen 

oprichten. Lise: we moeten eigenlijk ook aan meer onafhankelijke personen vragen over deze 

nieuwe bachelor. Daniël: vraag Marcel Mauser, die weet van alles wat. Casper: vraag Sharon 

of hij via de OR nog mensen kent die hier betrokken mee zijn. Lise: vraag ook even rond bij de 

FNWI, wat hun oorspronkelijke onderbouwing van dit was. Rinke: Tom Verhoek, want hij 

moet iedereen zien te huisvesten. Lise: ik had rondgevraagd bij de bachelordag aan personen 

die interdisciplinaire studies willen gaan doen: waarom willen zij dit doen, omdat ze dat leuk 

lijken. Maar wat garandeert deze studenten van een goede doorstroom naar de bachelors? Dit 

is iets waar we goed op moeten letten. Rinke: we moeten goed kijken naar de 

‘voorinvesteringen’ die nodig zijn, mogelijk wordt dit allemaal gedekt door die investering die 

het CvB bereid is te doen. Het geld is sowieso nog niet terug te zien in de concept begroting. 

Evi: het zou mooi zijn om naast beter geïnformeerd te worden ook al te kunnen discussen over 

de inhoud zelf, bijvoorbeeld over de aansluiting op masters. 

 

10. Update commissievoorzitter C&O  

Onderwerp 1: Duurzaamheid: advies reisbeleid 

Nina en Marie hebben onderzoek gedaan naar het reisbeleid. AP Nina en Marie: vrijdag 

duurzaamheidsstuk opsturen naar Evi. We gaan waarschijnlijk een brief sturen naar alle 

studentenraden en de CSR over het reisbeleid, vragen om ondersteuning en die sturen naar het 

CvB. 

 

Onderwerp 2: Bespreken tijdspaden OV 3 

Antonie: we kunnen waarschijnlijk 2 onderwerpen bespreken op de PV, Het dossier van 

Freek, en ook over diversiteit. We kunnen het hebben over de stilteruimte. Freek: waarom 

benaderen we het vanuit een diversiteitsoogpunt? Andere onderwerpen voor ov 3? Nee 

We hebben het even over Freeks advies. We moeten komende periode in de beeldvormende 

fase zitten. Dat moet eigenlijk begin december af zijn. Dan de oordeelvormende fase. Begin 

december tot kerstvakantie, dus alle argumenten dan verzamelen en een waardeoordeel 

vormen. Na de kerstvakantie gaan we het advies definitief rondmaken. Uiteindelijk advies 

moet 17 januari ingediend worden. 14 januari moet het advies ingestemd worden door de 

raad. Nina: op de agenda staat wel als onderwerp internationalisering. Dat is het dossier van 



 

  4 

 

Nina Chris en Evi. AP Nina Evi en Chris: plan van aanpak bedenken voor het agenderen van 

internationalisering. 

 

Onderwerp 3: Enquête studentbetrokkenheid 

Nina had een tijdspad gecreëerd. Ze ging ervanuit dat het lang ging duren met OWI’s etc. 

Voor de kerst nog gaan zitten met Bram Buskoop, dan in januari tijdens OWI overleg of 

tijdens OC’s bespreken, dan in januari de enquête aanpassen. Dan in maart de enquête 

uitvoeren en in april/mei inzetten bij de verkiezingen. Dan in juni/juli het rapport afmaken en 

dan alles verwerken. Moest de enquête niet sneller af? Nina vermoedt dat de enquête redelijk 

lang bij de OWI’s kan liggen. Misschien handiger dat de enquête afgenomen wordt in 

mei/juni, dan kunnen de mensen die zich verkiezen er meer aan hebben. Wanneer gaan we de 

enquête houden? Voor de verkiezingen: misschien wordt dan de opkomst verhoogd. Na de 

verkiezingen: dan zit het nog verser in het geheugen van mensen. Het tijdspad van Nina blijft 

op deze manier staan. Daardoor gaan we proberen mensen bewuster te maken van 

verkiezingen. Nina: misschien kunnen we om advies nog aan de OWI’s vragen wanneer zij 

denken dat we hem moeten doen. Zij weten dat denk ik wel. 

Bestand van Nina met tijdspad komt op de drive.  

 

Onderwerp 4: Diversiteit: update gesprek Marieke Brandt  

Chris heeft het met Marieke gehad over stilteruimtes en Diversity Officers. Over stilteruimtes 

moeten we nog goed met Tom in gesprek gaan. Stilteruimte komt nu in JK, maar dat is ver. 

Javier van vorige raad heeft er nog adviezen over geschreven. Tom zei dat JK  stilteruimte 

nog open zou gaan, maar ik heb nog niets voorbij zien komen. Oh, op de UvA website is het 

aangepast. B. 93. Marieke is Diversity Officer geworden dmv een sollicitatie, maar op andere 

faculteiten is het op andere manieren geregeld. Bij FgW is de diversity officer gestopt. Ze 

krijgt 1 dag per week betaald. Ze wil ook dat er een commissie komt en dat die commissie dan 

ook betaald krijgt enz. Micro aggression; als je iemand met buitenlandse afkomst ziet, dat 

iemand vraagt waar diegene vandaan komt. Dat schijnt een probleem te zijn op de UvA. Daar 

gaan ze het ook bij OC politicologie over hebben. Dat kan misschien ook samengaan met 

Sexual Harrasment. Er hangen kunstprojecten, en ze wil een wedstrijd om beeldend diversiteit 

te laten zien. Ze stuurt een plan naar de FSR en dat gaat doorgestuurd worden naar Freek -> 

kunstdossier. Eigenlijk zou het ook goed zijn om Tom Verhoek uit te nodigen op een OV om 

formeel vast te leggen of de stilteruimte wel of niet komt en waar. -> evt op de OV van 31 

januari. 

 

Onderwerp 5: andere lopende zaken/updates? 

Bibi had een vraag over de workshop over Stress. Goedkoopste is voor rond de 40 man, 250 

euro. Voor studieverenigingen: misschien pak je dan weer je eigen community. Je kan 

bijvoorbeeld doen dat je helft studenten en helft bestuursleden doen enzo. We gaan nu eerst 

even contact opnemen met de contactpersoon van mental health week en aan haar vragen of 



 

  5 

 

ze misschien hulp nodig heeft en een stress workshop nodig heeft. AP marie: contact 

opnemen met persoon van mental health week 

 

11. Onderwerp 1: Evaluatie Dag van de Afgezanten 

De FSR bespreekt de DvA na. Lise vond de middag zelf relaxed, ze merkte dat er een lage 

drempel was voor de afgezanten om van zich te laten horen. Chris vond de opkomst van de 

FSR-leden bij het evenement erg laag, dit is extra schrijnend omdat de datum al 2 maanden 

van tevoren aangekondigd was. Evi vindt dit een goed punt. Het evenement begon een beetje 

rommelig (lokaal, kaartjes…). En de promotie had beter gekund. Evi denkt dat de promotie 

niet heel goed ging omdat nog niet alle afgezanten bekend waren bij de FSR, daarom denkt ze 

dat de komende DvA wel beter gepromoot kan worden. Hierin kan ook gebruik worden 

gemaakt van social media. En de uitnodigingen kunnen een maand van tevoren al verstuurd 

worden, de OC-toehoorders kunnen dan ook pro-actief een reminder sturen naar hun OC’s.  

 

De FSR heeft weinig nieuwe input of tips gekregen die nog niet bekend waren. De FSR had 

zelf meer informatie kunnen geven (antwoorden op vragen nadat over deze vragen waren 

bediscussieerd), de raad had hier in de voorbereiding meer rekening mee kunnen houden. Het 

blijft bij afgezanten onduidelijk wat de FSR doet, dit moet beter uitgelegd worden. De FSR is 

uiteindelijk wel heel positief over de sfeer en over de bereidheid van de afgezanten om de 

FSR te promoten.  

 

12. Onderwerp 2: Faculteitsreglement 

Nina en Casper hebben hun meeleesmemo herschreven. De FSR heeft drie punten die hij 

graag besproken/toegezegd wil hebben. Daarna volgen twee vragen. 

1. Wat is nu inhoudelijk de toevoeging/waarde van inspraak van de FSR in de 

benoeming van OWI’s? Onderwijsdirecteuren hebben -indirect en direct- invloed op 

het onderwijs. Het is goed als studenten van tevoren al kunnen bepalen hoe een OWI 

tegenover studenten staat, of hij een hart voor de medezeggenschap heeft of niet. Het 

is beter om dit van tevoren al te weten dan pas bij een evaluatie na 5 jaar aan het werk 

te zijn geweest. Het is belangrijk dat de FSR op de OV goed motiveert waarom de 

inspraak van de FSR belangrijk is.  

2. Benoemingsprocedure van de derde bestuurslaag: het zou goed zijn om hier een 

tijdspad voor in te bouwen, dit zal de FSR toevoegen aan de memo of noemen op de 

OV. Ook hier is het belangrijk om te motiveren waarom de FSR dit graag wil.  

3. Derde punt: geen opmerkingen.  

Aan de vragen onderaan de meeleesmemo kunnen paginanummers toegevoegd worden, zodat 

duidelijker is waar de FSR naar vraagt.  

 

13. Onderwerp 3: OER 
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De FSR bespreekt het proces van OER en wie welke taken op zich gaat nemen. Rinke mag de 

rol van het hoofd van het dossier niet op zich nemen omdat ze een raadsassistent is.  

 

Het is een optie dat iemand anders het aanspreekpunt wordt en dat alle OER’en evenredig 

verdeeld worden over alle FSR-leden. Het aanspreekpunt heeft dan zelf geen OER’en om uit 

te zoeken, zodat hij/zij niet te zwaar belast wordt. Deze optie is wel lastig omdat we een 

OER’en training hebben ingepland en het waarschijnlijk niet zo is dat alle 12 raadsleden 

aanwezig kunnen zijn bij deze training. Echter, het is het moeilijk om een taakgroephoofd te 

hebben dat heel weinig lasten op zich neemt, omdat het faculteitsbureau graag contact houdt 

met één persoon en in principe al het mailcontact via één coördinator moet gaan. Voor nu 

werpen Antonie en Casper zich op als eventuele coördinatoren, ze vinden het nu nog moeilijk 

om een toezegging te doen omdat ze niet weten hoeveel werkdruk het coördineren met zich 

meebrengt.  

 

181119-4: Alle raadsleden nemen deze week het OER’endocument grondig door.  

 

14. Onderwerp 4: Nieuwe bachelor: HST 

Rinke en Evi hebben meer informatie verzameld over de bachelor Humans, Society and 

Technology. De FSR deelt de zorg over huisvesting: wat moet de faculteit doen met 50 

studenten meer als er nu (met 600 studenten) al problemen zijn?  

De OR is een constructie aan het zoeken waarin er ‘neutraal’ wordt ingestemd, puur 

zodat het faculteitsbureau meer duidelijkheid kan vergaren over de financiën omtrent deze 

bachelor en dat de OR dan later nog positief/negatief kan adviseren. 

Los van de financiën: wat vindt de FSR van een nieuwe opleiding onder de FMG? 

O&F vindt het principieel moeilijk dat er een nieuwe opleiding wordt gelanceerd in tijden van 

bezuinigen, O&F heeft veel vragen over de invloed van het bedrijfsleven op de studie en ook 

vragen over de masteraansluiting. Freek en Antonie hebben geen principiële redenen: zij zijn 

het er niet mee eens dat er in tijden van bezuinigingen geen nieuwe opleiding mag komen. 

Maar zij willen de vragen wel beantwoord hebben: wat hebben de andere (bestaande) 

bachelors aan de oprichting van HST? Lise noemt dat bij veel andere opleidingen problemen 

zijn waar in geïnvesteerd zou moeten worden, bijvoorbeeld bij Communicatiewetenschap.  

Wat moeilijk is: er kan op dit moment nog niet veel duidelijkheid aan de FSR gegeven 

worden betreft financiën. Belangrijk om mee te nemen is dat er bewezen is dat het jaren kan 

duren voordat een opleiding op een break even point gaat draaien. Echter: het is goed om in 

tijden van bezuinigingen te investeren in projecten die in de toekomst meer geld op gaan 

leveren, niet alles moet per se stil komen te liggen. De vraag is dan vooral: is dit een goede 

investering?  

En ook: Willen wij nu investeren in de toekomst of willen we dat dit een opleiding is 

waarmee de maatschappij beter kan worden en waarin studenten zich kunnen ontwikkelen? 

Freek noemt dat het een het ander niet uit hoeft te sluiten.  
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De FSR weet nog niet wat hij wil adviseren. De OR gaat ergens in het midden zitten maar 

men weet niet of dit echt een optie is in het proces. En komt er ook een onderzoeksinstituut bij 

de opleiding? Er zijn weinig onderzoekers die echt op het HST-raakvlak van disciplines 

zitten.  

Concluderend: de FSR is het er niet helemaal over eens of je een nieuwe bachelor mag 

starten als de FMG nog niet financieel gezond is. En het verschil tussen HST en bèta-gramma 

is onduidelijk, de FSR wil dit écht beantwoord hebben. Op de OV gaat de FSR nog niet 

positief of negatief adviseren, hij gaat donderdag vooral vragen stellen en wil graag een 

tweede adviesmoment inbouwen. Aan de hand van de antwoorden die de FSR krijgt op de OV 

gaat hij verder discussiëren.  

 

15. Onderwerp 5: Numerus Fixus 

Discussie: Ingmar Visser heeft een mail naar de FSR gestuurd met de vraag of de FSR het 

goed vindt als psychologie zijn numerus fixus verhoogt van 600 naar 650. De FSR vraagt zich 

af tot in hoeverre die 50 plaatsen langere lijst een incentive is voor afgewezen studenten om 

niet gelijk een andere instelling/studie te kiezen. En wat als die 650 plekken allemaal gevuld 

worden? Dit zou problemen opleveren in huisvesting. Het is belangrijk om te onderzoeken 

hoeveel internationale studenten zorgen voor welk aandeel van de ‘no-show’ers. 

Proces: de FSR levert dit vergaderstuk met de drie te bespreken punten af bij de CSR zonder 

een waardeoordeel. De FSR kan hier later nog een oordeel aan vastknopen. 

16. Onderwerp 6: Duurzaam reisbeleid 

Marie en Nina hebben een vergaderstuk geschreven over het reisbeleid. Er is gebleken dat 

Geert ten Dam al toezegging gedaan aan Folia dat er aan een duurzaam reisbeleid gewerkt 

gaat worden. Marie en Nina werken aan het plan om namens de FSR een brief te schrijven 

(eerst naar andere raden voor ondertekening) naar het CvB.  

 

Hoe zit het met een Skype-beleid? Dit wil de FSR wel opnemen in de brief, maar niet als de 

beste optie noemen, omdat fysieke aanwezigheid soms wel geprefereerd wordt. De FSR vindt 

het ook belangrijk om in de brief voorbeelden te noemen van acties die het reisbeleid 

duurzamer zouden kunnen maken. Zo kunnen we laten zien dat we hier al goed over hebben 

nagedacht.  

 

181119-5: Marie en Nina stellen de ‘duurzaam reisbeleid’-brief op. 

 

17. Promotie en Media 

P&M geeft aan dat hij niet helemaal snapt waarom de taak ‘evenementen’ toebedeeld is aan 

P&M. Lise geeft aan dat dit haar handig leek omdat P&M makkelijk overzicht kan houden, 

voor haar als penningmeester is het prettig als de financiën van evenementen en promotie bij 

dezelfde contactpersonen kunnen horen. P&M geeft aan dat het niet de bedoeling is dat P&M 
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de inhoud van alle evenementen (zoals de Pluim) gaan bedenken. De rest van de raad is het hier 

mee eens, P&M hoeft natuurlijk niet alles alleen te doen. 

 

P&M wil ook wat meer gaan posten op social media en vraagt of de FSR het hiermee eens is. 

De rest van de raad vindt dit goed en wil P&M graag veel creatieve ruimte geven om met leuke 

ideeën te komen.  

 

18. Punten voor naar de CSR  

Geen.  

 

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

• De FSR is uitgenodigd voor de decentrale medezeggenschap dag van het LOF 

aanstaande vrijdag. Rinke legt uit wat de dag inhoudt. Veel raadsleden kunnen niet, 

Rinke gaat vragen aan Bibi en Daniël of zij mee kunnen. 

• De OER’en training is op 10 december van 09:30 tot 11:30, het is belangrijk dat alle 

raadsleden beschikbaar zijn op dit moment.  

• Antonie heeft nog niet veel gehoord over de benoeming van een nieuwe decaan. 

 

20. Vergaderstukevaluatie 

Geen opmerkingen.  

 

21. PV-evaluatie 

De FSR is positief over deze PV, de tijd is efficiënt ingedeeld en inhoudelijk was het ook een 

sterke vergadering. Lise vindt dat Evi goed voorzit en Nina vindt dat de raad goed werkt met 

handen opsteken voordat je spreekt.  

 

22. Rondvraag en sluiting 

• Nina moet nog een verwachtingsgesprek inplannen met Casper.  

• Marie gaat morgen met een journalist van Folia praten over het duurzaamheidsbeleid 

op de UvA.  

• De Canvaspagina van de FSR is klaar. Dit zal worden besproken in de O&C-

vergadering. 

• Alle raadsleden vullen de sinterkerstennieuw-datumprikker in. 

• De FSR bespreekt wie er morgen naar de Kebo gaan.  

• De FSR bespreekt wie er woensdag naar de opleidingscommissiedag gaan. 

• Lise gaat de meeleesmemo voor de conceptbegroting (OV) nog iets aanpassen. 

• 181119-6: Alle raadsleden zoeken (in je tas/portemonnee/kantoor) de printpas! 
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• Evi wil er graag voor zorgen dat er minder nazendingen komen voor de PV, zodat er 

een volledig pakket uit kan op vrijdag. Alle stukken voor de komende PV moeten op 

vrijdag om 15:00 bij Evi liggen. 

• 181119-7: Freek maakt de koelkast schoon.  

Evi sluit de vergadering om 18:50 uur. 

 

Actielijst 

180925-6: Lise boekt een locatie voor het evaluatieweekend. 

181009-10: Freek schrijft vergaderstuk over het creëren van ruimte voor kunst op REC. 

181016-3: Freek neemt foto’s en schilderijen mee voor kantoor. 

181105-8: Alle raadsleden denken na over een bank op het kantoor.  

181112-1: Freek schrijft een update over de stemapp. 

181112-7: Marie en Bibi gaan zitten voor een eventueel ‘Dealen met stress’-evenement. 

181119-1: Evi mailt Neeltje Huijing-Schrofer terug over de Comeniusbeurs.  

181119-2: Lise mailt Jamie terug over profileringsfonds. 

181119-3: P&M deelt het GSSS-panel op social media. 

181119-4: Alle raadsleden nemen deze week het OER’endocument grondig door.  

181119-5: Marie en Nina stellen de ‘duurzaam reisbeleid’-brief op. 

181119-6: Alle raadsleden zoeken (in je tas/portemonnee/kantoor) de printpas! 

181119-7: Freek maakt de koelkast schoon.  

 

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.       

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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20180918-8: Alle raadsleden checken in hun eigen omgeving of ze gratis meubels/accessoires 

kunnen vinden voor het kantoor.  

180906-14: Casper werkt na de OV uit wie er in de werkgroep ‘Studentbetrokkenheid 

verkiezingen’ moeten zitten. 


