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Notulen van de plenaire vergadering (14) 

Datum en tijd: 26 november 2018, 17:00-19:00 

Locatie: C2.07 

 

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

Freek Wallagh, Casper Colenbrander, Robin van den Hoek, Daniël Ellis. 

 

Afwezig: Rosanne Beentjes, Bibi van de Laar, Lise Lathouwers, Christian Manuputty. 

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 17:01 uur.  

 

2. Vaststellen notulen PV 13 

De notulen van 19 november 2018 zijn met een paar wijzigingen 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. 

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! 

 Waarschijnlijk is de printpas echt weg, Robin gaat kijken of ze printtegoed aan kan 

vragen bij het secretariaat. 

181119-7: Freek maakt de koelkast schoon.  

 

4. Mededelingen 

• Bibi heeft Evi gemachtigd. 

• Casper moet vanaf 18:00 weg, Freek vanaf 18:30.  

• De OC Politicologie gaat een brief schrijven over de afschaffing van Zeytun, Antonie 

gaat hier een vergaderstuk over schrijven.  

• De OV2-conceptnotulen zijn af, alle raadsleden krijgen tot 2 december 12:00 om met 

feedback te komen. 
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• Sterre heeft gemaild over de actielijst van OV2 en de notulen van OV1, we gaan dit 

donderdag bij het DB-overleg bespreken.  

 

5. Post 

• 20/11 Rianne Clayton: Narrowcasting training is vrijdag 30 november 15:30-16:30. 

• 20/11 CvB: Uitnodiging dies Natalis dinsdag 8 januari 15:00-17:00, voor 12 december 

laten weten weten als je komt. 

 

6. Vaststellen agenda 

Onderwerp 5 (masterselectie) gaat niet door omdat Lise vandaag niet aanwezig is. Dit 

onderwerp wordt nu vervangen door Numerus fixus van psychologie. De agenda is gewijzigd 

vastgesteld.  

 

7. Update voorzitter 

Vorige week dinsdag was het OWI-overleg maar ik kwam er steeds niet aan toe om de update 

te schrijven. Nu staat ie eindelijk in de bijlage! Daarnaast ben ik zoals jullie weten met Rinke 

druk geweest met HST afgelopen dagen, en ik heb na de OV de aavullende stukken 

doorgestuurd gekregen, inclusief de reactie van de decaan (ik heb deze ook naar jullie 

doorgestuurd). Ook heb ik vanochtend heb ik onze eerste reactie op het voorstel van de 

numerus fixus doorgestuurd naar de CSR. Voor de rest ben ik afgelopen week naar de KeBo 

van de FGW geweest en hebben Casper en ik vrijdag de laatste taqt technisch voorzitten 

training gehad. De laatste training ging over het motiveren van je raad en manieren van 

feedback geven. Ook hebben we leuke ideeën voor het evaluatieweekend gekregen! Ik vond 

de trainingen echt heel chill, heb er ook zeker wat aan gehad. Daarnaast was het ook chill om 

op deze manier andere vice-voorzitters en voorzitters te leren kennen, dat maakt de drempel 

lager als je een keer wat van elkaar nodig hebt. Morgen heb ik informeel overleg met de 

decaan. 

8. Update afgevaardigde 

Geen update deze week. 

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

Onderwerp 1: numerus fixus  

Toevoegen: in hoeverre gaat die 50 een verschil maken voor aanmelding? Gaan studenten 

zich dan echt eerder aanmelden? Wat zijn hun plannen voor als er daadwerkelijk 650 mensen 

komen studeren? Nu zijn er ca. 450 eerstejaars, heel groot gat dus. Melden 150 studenten zich 

dan gewoon af? Lise wil nog niet zeggen het is prima, totdat we antwoord hebben gekregen 

van de CSR. CSR heeft niet meer informatie dan wij. Dan kunnen wij dit aan de CSR 

doorgeven, dat wij eerst meer informatie hebben hierover. Dan gaat waarschijnlijk de CSR 

hiermee aan de slag.  



 

Pagina 3 van 9 

 

 

Onderwerp 2: nieuwe bachelor HST  

Rinke en Evi leggen de updates uit en standpunten van de OR. O&F neigt naar een negatief 

advies vooralsnog.  

 

Onderwerp 3: meeleesmemo conceptbegroting 

Meeleesmemo conceptbegroting 2019, vinden we allemaal goed.  

 

Onderwerp 4: adviezen OV3  

BSA – komt een rapport uit, maar onduidelijk wanneer, wordt hem wss naar OV3.  

Digitalisering – ligt nog een beetje stil, Daniel iets voor OV3? Internationalisering – Evi wil 

daar wat mee doen voor OV3, bij internationalisering komen kosten bij waar eigenlijk geen 

rekening mee wordt gehouden, studie-adviseurs, studie-decanen worden overbelast, zijn 

surrogaat-ouders. Die ene BoS-student met de baard wil kijken naar micro-aggression, Evi 

gaat kijken of daar iets mee kan. Inventariseren bij het psychologie en sociologie gaat? Het is 

heel breed, je kan er heel veel mee. Internationalisering, kwaliteit van onderwijs, hoe staat het 

daarmee? Dat hangt ook samen met voorbereiding van docenten. Hoe gaat het met verenigen 

van Nederlandse-Internationale studenten? Rinke wil daar in kader van studieadviseurs iets 

mee willen doen. Maar wel opletten dat dat niet te veel wordt  (voor 1 advies). Masterselectie 

– Lise gaat binnenkort zitten met masterstudenten/bos-studenten. Informatievoorziening wil 

Lise ook nog een stukje over schrijven. Begin dit jaar met Annette gezeten over 

informatievoorziening, aanmelddata waren onduidelijk, is nog steeds niet echt veranderd, en 

ook over toelatingseisen dat is ook nog steeds onduidelijk. Lise wil daar wel iets mee doen 

voor OV3. Numerus Fixus – goed contact houden met OC psy en CSR over dit onderwerp.  

Schakeltrajecten – is een beetje lastig, vorig jaar is daar een heel rapport over geschreven, 

beetje lastig wat je daar nu precies aan kan doen. Studentassistenten – is niet heel relevant 

voor OV3, Lise weet ook niet zo goed wat ze daar in het algemeen  mee moet doen.  

Studieadviseurs – Met internationalisering is wel een leuke klik. Idee om met mentoren te 

werken, om werkdruk te verlagen. Eerst kijken: hoe zit het met de werkdruk is ie echt zo 

hoog, zo ja dan kunnen we kijken wat we daar aan kunnen doen. Mentor in de vorm van een 

junior-docent of een ouderejaars die het leuk vindt om dat te doen. Voor inspiratie kun je ook 

kijken naar buddy-systeem bij internationalisering. BoS- en Ombudsstudenten – meer 

praktisch dossier, gewoon met hun zitten en kijken of ze ergens hulp mee nodig hebben. Vrije 

keuze ruimte minoren – Niet voor OV3, studenten gestimuleerd worden om buiten de faculteit 

te studeren, dat ze daar over geïnformeerd worden en niet dat het alleen ergens op een 

papiertje staat. Dubbele bachelor – Daniel gaat daar wat mee doen? 

Instellingscollegegelden – tarief voor elke student aan de FMG gelijk volgens Casper. Heel 

misschien, maar niet voor OV3. Opleidingscommissies? – Tijdje geleden ook in de CV over 

gehad, om een advies te schrijven over de uren van opleidingscommissies, dat ze eigenlijk 

nog steeds te weinig krijgen. OC POW had het daar laatst ook over. Al helemaal nu we de 
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OC’s ook meer taken geven. Het is alleen een beetje moeilijk te rijmen met de financiële 

situatie van de FMG. Het is handig om eerst de OC’s te mailen, om te kijken hoe ze zitten met 

uren. 

 

10. Update commissievoorzitter O&C 

Onderwerp 1: Brief duurzamer reisbeleid 

Marie heeft een afspraak gehad met Laura Burgers hierover, ze was enthousiast en alles is wel 

verteld (over brief etc.). Onwijs meedenkend en veel informatie van haar gekregen over o.a. 

kosten reisbeleid. Verder geen transparantie in hoeverre er veel reisjes worden gemaakt door 

UvA medewerkers. KU Leuven, UU en in Edinburgh hebben ze al soorten van duurzaam 

reisbeleid. Verder heeft Laura een aanbeveling gedaan over wat ze in de brief kan zetten, waar 

ze op drukte dat we docenten niet moeten limiteren om te reizen. We moeten duurzame 

alternatieven bieden, maar dat ze wel het vliegtuig kunnen pakken als dit nodig is. Antonie: 

Goed om te weten hoeveel reizen er worden gemaakt inderdaad. Ook heeft ze de 

correspondentie tussen Geert ten Dam en Laura zelf gestuurd, dit heeft ze 17 september 

gekregen. Gevraagd of Laura kon helpen, nooit antwoord gekregen. Marie: Is het een te radicaal 

besluit om meteen een brief te sturen? Kunnen we niet bellen of iets? Bibi: Hangt het niet van 

de insteek van je brief af? Als je hulp aanbiedt is het al heel anders dan dat je iets afdwingt. 

Eens. Bibi: Gaan ze het dan niet afwimpelen? 

Antonie: Wat willen we in de brief opnemen? De alternatieven? Marie: Ik ben alleen bang dat 

we hem terugkrijgen en dat er dan net duurzaam reisbeleid komt. Nina: Zou de CSR dan niet al 

weten van dit plan? Dat was namelijk niet zo tijdens het overleg. Antonie: Als we het positief 

framen en met een groot deel van de raden ondertekend ligt de druk wat hoger, maar je hoeft 

ze niet helemaal af te kraken. Bespreken in PV ivm nieuwe informatie. Wanneer de brief af is, 

moet hij naar Laura gestuurd worden. Daarna PV. Marie: We kunnen ook doen alsof we geen 

informatie van Laura hebben, zodat het lijkt alsof we zelf informatie hebben gewonnen. Dan 

gooi je het op de feiten zonder haar te benoemen. Antonie: We kunnen wel benoemen dat we 

weten dat ze ermee bezig zijn, maar navragen of het hoger op de agenda kan komen. 

  

Onderwerp 2: Wedstrijd Diversity Officer 

Marieke heeft het plan doorgestuurd wat er heel goed uitziet. 

 

Onderwerp 3: Canvas (Bibi) 

Wat is het nut van onze canvas pagina? Makkelijk om berichten te posten etc. Dus voor 

serieuzere dingen kan het wel handig zijn. Nuttig wanneer elke student enrolled wordt in de 

pagina, anders dan hebben we niet iedereen in onze pagina. Wel echt een sterk platform wanneer 

je het uitbouwt. Dingen als maandelijkse update en nieuwsbrief zou je hierop kunnen zetten, je 

wordt veel bereikbaarder. Nina wil wel helpen met het designen van de pagina 

 

Onderwerp 4: andere lopende zaken/updates? 
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Chris: Meeting CSR update over studeren met een functie beperking was een presentatie van 

een beleidsmedewerker wat voor oplossingen hiervoor zijn. Basic presentatie over wetgeving 

en wat de UvA hiermee doet. Zaten ook twee mensen bij van een studentenplatform voor 

studenten met een beperking, zit ook iemand van FGw bij om zo studenten te bereiken. 

Informatie was niet nieuw en baanbrekend, maar wel goed overzicht. Willen goed bereikbare 

lokalen extra weergeven in MapIQ, zodat zij ook geschikte lokalen kunnen boeken. Is het een 

idee om specifiek dossier voor Toegankelijkheid/Functiebeperking te hebben? Verder zijn ze 

bezig met een app voor doven waarbij ze ondertiteling tijdens hoorcolleges kunnen hebben. 

Marie: update sturen voor de mental health meeting. 

 

11. Onderwerp 1: OV-verbeterpunten 

De FSR bespreekt op welke vaardigheden hij in de OV-training van 27 november wil 

focussen: 

• Het bevestigen van toezeggingen en het concreet maken van een betekenis. 

• Afstemmen in/efficiënter worden in het aanvullen door en tussen verschillende FSR-

sprekers (rollenspellen) en communicatie tussen raadsleden. 

• Een discussie op een goede manier afkappen als dit nodig is. 

181126-1: Evi mailt naar de TAQT OV-trainer wat de leerpunten van de FSR zijn. 

 

12. Onderwerp 2: Nieuwe bachelor HST (fase: besluitvormend) 

De FSR bespreekt het instemmingsverzoek HST. Algemeen: 

Christiaan en Linda maken zich zorgen over het feit dat er eventueel teveel studenten op de 

stoep zouden kunnen staan, dit is iets wat de FSR niet geruststelt. Wat gebeurt er als er 

daadwerkelijk teveel studenten komen? De FSR vindt de motivatie achter de oprichting van 

HST wel goed. Van de geïnterviewde professionals was een redelijk groot deel negatief. Dit is 

misschien een indicator dat de vraag uit de maatschappij niet zo groot is als er gezegd wordt. 

Vervelend dat de informatieverstrekking zo laat pas voldoende was voor de FSR, dit is echt 

zonde. Temperature check: bijna alle raadsleden vinden de motivatie achter de oprichting van 

de nieuwe bachelor nu voldoende beargumenteerd 

 

Financiering:  

Het oprichten van een nieuwe bachelor (om te investeren in de toekomst) is begrijpelijk, maar 

het blijft moeilijk uit te leggen aan studenten dat tegelijkertijd bepaalde delen/vakken van hun 

opleiding wegbezuinigd worden. Michel zei in de OV dat het niet ‘of/of’ is, maar er blijft een 

ongemakkelijk gevoel hangen bij de FSR. De keuze om niet te investeren in bestaande 

opleidingen en om wel deze nieuwe op te richten is voor een student onbegrijpelijk. 

En is het wel goed dat de gemeente Amsterdam wil investeren in HST, zorgt dit niet voor 

belangenverstrengeling? 
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Het blijft bezwaarlijk dat we niet weten met wat voor een financiële regeling we in gaan 

stemmen, dat het nog steeds onduidelijk is hoe de regeling met CvB is. Eventueel instemmen 

tenzij …? Of volgend jaar goed kijken hoe HST in de begroting is opgenomen.  

 

Masteraansluiting: 

Het is goed dat er nu afspraken gemaakt worden, maar ook raar dat dit niet al eerder is 

geregeld. En er zijn 4/5 gebaande paden na deze bachelor, dat vindt Evi weinig. De FSR vindt 

dit punt nu wel voldoende beargumenteerd. 

 

Duurzaamheid: 

Rinke, Freek en Marie zijn ontevreden met het argument dat duurzaamheid niet in HST is 

opgenomen omdat de focus van HST technologie is. Duurzaamheid is iets wat hier alsnog in 

meegenomen kan worden, technologie en duurzaamheid zijn juist onlosmakelijk verbonden 

met elkaar. Het FSR-lid dat in de curriculumcommissie gaat moet goed op het onderwerp 

duurzaamheid letten. Op de VU en op andere instellingen zijn wél voorbeelden waarin 

duurzaamheid en business/technologie hand in hand gaan. Ook in HST: het hoeft niet eens per 

se een heel vak te zijn (mag natuurlijk wel), het zou ook als thema in elk vak even besproken 

kunnen worden.  

 

Bedrijfsleven en HST: 

De FSR vindt het goed dat er gezegd is dat een student eerst een eigen basis/visie moet 

ontwikkelen voordat hij/zij naar een bedrijf gaat. Er kan een ethische richtlijn komen van 

bedrijven waar de UvA mee samen gaat werken, zo’n richtlijn is echter wel moeilijk vast te 

stellen omdat hier heel snel een politieke voorkeur aan vastgemaakt/opgelegd kan worden. 

Wat een goed en wat een slecht bedrijf is subjectief. Vooral als student binnen de Faculteit 

voor Maatschappij- en Gedragswetenschappen is het belangrijk om objectief te kunnen 

blijven. Daarom is het op onze faculteit extra belangrijk om te letten op waar je je informatie 

vandaan haalt. Concluderend: in het advies komt een stukje waarin benoemd wordt dat op 

ethiek van opdrachtgevers en curriculum gelet moet worden.  

181126-2: Marie denkt na over de formulering in het HST-advies over ethiek in het 

curriculum.  

 

Verschil HST en Bèta-Gamma: 

De bezwaren die de FSR had zijn op de OV weggenomen. 

 

Werving: 

Er bestaat nog onduidelijkheid over of de werving zich nu nadrukkelijk richt op scholieren 

met wiskunde A of wiskunde B, dit gaat de FSR nog benoemen in zijn advies.  

 

Praktische vragen: 
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Huisvesting: de FSR is ontevreden met de antwoorden van het faculteitsbestuur. Zelfs 

al is er voldoende ruimte betreft leslokalen, extra studenten maken ook extra gebruik van 

kiosken, catering, wc’s, studieplekken, etc.. Huisvesting is nog steeds een punt van zorg. 

Tijdpad: Niet iedereen is tevreden met het argument dat het tijdpad redelijk kort is 

door de concurrentiepositie van de UvA, Freek en Daniël vinden dit wél een goed argument. 

Het argument dat het vervelend is om lang aan de opleiding te werken zonder daadwerkelijk 

te onderwijzen vindt Evi goed. Er zijn in principe geen problemen met dit tijdspad, als er 

maar concrete huisvestingsplannen komen. Nina zegt dat de promotie in eerste instantie onder 

Nederlandse studenten gedaan kan worden. Denk ook aan de kamernood onder internationale 

studenten en leer van het verleden, FEB heeft internationaal gepromoot met de gevolgen van 

dien.  

 

Stemming: 

De FSR-leden die negatief willen stemmen lichten hun mening toe: er is nog teveel 

onduidelijkheid en dan vooral in de financiën. En het proces met informatievoorziening was 

echt onvoldoende. De rest van de raad ziet deze argumenten en is het ermee eens. 

Stemvoorstel: De FSR FMG besluit om in te stemmen met het instemmingsverzoek nieuwe 

bachelor HST. De FSR FMG stemt tegen het stemvoorstel en wijst het instemmingsverzoek 

dus af. Wel gaat de FSR aan zijn brief toevoegen dat hij bereid is om de afwijzing te 

heroverwegen na betere informatievoorziening.  

 

Proces:  

Rinke en Evi gaan advies schrijven, redactionele ronde van 1 dag.  

De curriculumcommissie wordt een taakgroep, één raadslid zit bij de vergaderingen zit en 

deze informatie wordt wel besproken met de rest van de raad. Evi en Rinke spreken onderling 

af wie van hen in de curriculumcommissie gaat. 

 

13. Onderwerp 3: Faculeitsreglement (fase: besluitvormend) 

Op de OV bleek dat de FSR buiten de door de zeggenschap voorgestelde wijzigingen niks aan 

mag passen in het faculteitsreglement. De FSR besluit om wel in te stemmen met de 

wijzigingen.  

 

14. Onderwerp 4: Taakgroephoofd OER 

Intern blijven Rinke en Marie de zaken regelen, een raadslid (Casper of Antonie) blijft 

formeel gezien de coördinator. Als we dit gaan doen moeten er wel goede afspraken over de 

communicatie worden gemaakt tussen Casper, Antonie, Marie en Rinke. De ODC’s kunnen 

hierin ook gebruikt worden. Marie twijfelt omdat Marie pas vanaf februari met de OER’en 

aan de slag kan en omdat ze in februari ook nog een week op vakantie gaat. Antonie denkt dat 

het wel goed komt. Casper en Antonie maken het proces vanaf het begin mee en kunnen haar 

hierin helpen.  
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181126-3: Anton en Rinke nemen contact op met Sterre over de OER.  

181126-4: Taakgroep OER maakt een plan voor het OER-proces. 

 

15. Onderwerp 5: Numerus fixus psychologie 

Evi heeft Roeland (CSR) gemaild met de bezwaren van de FSR, de FSR vraagt zich af of die 

50 extra studentenplaatsen nu echt een verschil maakt. Daarnaast vraagt de FSR zich af of er 

überhaupt plek is voor 650 studenten en ten slotte zou de FSR meer informatie willen hebben 

over de verhouding tussen nationale en internationale studenten. 

 

Op 1 december moet de CSR al uitsluitsel geven, maar het is de CSR niet duidelijk of de FSR 

nu instemt of niet. Er is op dit moment in de PV geen quorum meer, daarom zal het besluit via 

een emailstemming verlopen. Het grootste deel van de FSR lijkt nu vóór te zijn, we kunnen 

misschien voor stemmen met een vraag om antwoord op onze vragen.  

181126-5: Evi stelt een emailstemming op voor de numerus fixus van psychologie.  

 

16. Onderwerp 6: Evenementen, P&M, financiën 

De FSR wil zijn zichtbaarheid vergroten met een banner en flyers etc. Er moet worden 

nagedacht over de overige 85 euro, misschien kan een ander evenement minder groot bedrag 

worden afgesproken zodat er meer ruimte overblijft voor algemene promotie. Lise is er 

vandaag niet en P&M gaat morgen pas vergaderen over het doel van de overige 85 euro en 

wat er nodig is aan algemene promotie. Dit onderwerp wordt volgende week (PV15) opnieuw 

geagendeerd. 

 

17. Promotie en Media 

Geen. 

 

18. Punten voor naar de CSR  

Geen.  

 

19. Vergaderstukevaluatie 

Daniël is kritisch op spelfouten in vergaderstukken, inhoudelijk vindt hij ze wel goed. Ook ziet 

hij dat er zowel vorig jaar als dit jaar vaak informeel taakgebruik in de vergaderstukken te 

vinden is. Hier zijn geen officiële regels voor. De FSR bespreekt dat er geen informele en 

nauwelijks genuanceerde stukken in vergaderstukken horen, maar dat het wel belangrijk is dat 

zo’n stuk prettig is om te lezen (een informele knipoog mag best). 

 

20. W.v.t.t.k.  

De brief van de CSR over het vergoeden van de reiskosten naar de conferentie in Minsk wordt 

besproken. De FSR vindt niet dat het nodig is om een reactie op de brief te sturen.  
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21. Rondvraag en sluiting  

Evi sluit de vergadering om 18:37 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. 

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

181119-2: Lise mailt Jamie terug over profileringsfonds. 

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

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

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

181126-1: Evi mailt naar de TAQT OV-trainer wat de leerpunten van de FSR zijn. 

181126-2: Marie denkt na over de formulering in het HST-advies over ethiek in het 

curriculum.  

181126-3: Anton en Rinke nemen contact op met Sterre over de OER.  

181126-4: Taakgroep OER maakt een plan voor het OER-proces. 

181126-5: Evi stelt een emailstemming op voor de numerus fixus van psychologie.  

 

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.  

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

verkiezingen’ moeten zitten. 


