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Notulen van de plenaire vergadering (24) 

Datum en tijd: 19 februari 2019, 15:00-17:00 

Locatie: B2.11 

Aanwezig FSR FMG ‘18/’19: Rinke Ploeger, Evi de Rover,  Bibi van de Laar, Freek 

Wallagh, Daniël Ellis, Casper Colenbrander. 

Afwezig FSR FMG ‘18/’19: Rosanne Beentjes, Antonie van Hulst, Christian 

Manuputty, Nina Salomons, Lise Lathouwers, Marie de 

Vries.  

Notulen:  Robin van den Hoek. 

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 15:01.  

 

2. Vaststellen notulen PV 22 

De notulen van 12 februari 2019 zijn zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

3. Actielijst  

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

190121-3: Lise mailt Jack om te vragen hoe informatievoorziening werkt.  

190205-4: Bibi inventariseert hoe het gaat met de Canvas-implementatie.  

190205-10: Chris reageert op mail van OC CW.  

190205-11: Alle raadsleden vullen Bibi’s drivedocument over OC-momenten in.  

190212-1: Robin reageert op de mail van Rianne Clayton over evenementen.  

190212-2: Evi schrijft een felicitatie aan Machiavelli. 

190212-3: Bibi reageert op de Commoning-mail (niet delen).  

190212-4: Lise en Evi maken een afspraak met Hanna Blom.  

190212-5: Lise zet O&F deadlines in de gemeenschappelijke agenda.  

190212-6: Lise spreekt af met P&M voor het verdelen van de verkiezingsgelden.  

190212-7: Alle OC-toehoorders vragen of de OC vanaf nu alle adviezen doorstuurt naar de 

FSR.  

190212-8: Freek mailt Green Office terug over de expositie.  

190212-9: Evi vraagt UvaSoc of ze kunnen reageren op Antonie.  

190212-10: Daniël vraagt DVS of ze kunnen reageren op Antonie.  

190212-11: Alle raadsleden bedenken activiteiten voor het teamuitje en sturen deze in de mail 

thread.  

190212-12: Lise stelt een datumprikker op voor het inwerkweekend.   

190212-13: Evi vraagt Sterre wanneer OV4 is.  

 

4. Mededelingen 

Er is geen quorum vandaag, veel raadsleden zijn afwezig i.v.m. andere verplichtingen.  
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5. Post 

Judith Romijn: Printpas FSR FMG.  

De manier waarop raadsleden kunnen printen is veranderd: er is geen ongelimiteerde 

printpas meer. In plaats daarvan krijgt elk raadslid elke maand 10 euro op zijn studentenpas 

(120 euro per maand voor de hele raad, dus). Eerst kon Robin met de ongelimiteerde pas alle 

stukken printen voor de raadsleden, dat kan nu dus niet meer.  

De FSR besluit dat alle raadsleden vanaf nu hun eigen stukken printen voor de OV. 

Zodra bekend is op welke datum de volgende OV plaatsvindt maken we een planning voor de 

vergaderstukken. Als Robin alle vergaderstukken binnen heeft zal ze een pakketje samenstellen 

met alle stukken in de juiste volgorde, het enige wat elk raadslid dan moet doen is dat ene 

bestand afdrukken. Dit is ieders eigen verantwoordelijkheid! 

 

Malou Sprinkhuizen: BSA 

De CSR wil de FSR vragen een mening te vormen over het BSA en een kort statement hierover 

naar de CSR te sturen. 

Ook wil de CSR een dossierhoudersoverleg organiseren. De CSR wil weten wie de 

dossierhouder is binnen de FSR FMG.   

190219-1: Lise zet BSA op de O&F-agenda.  

190219-2: Evi zet BSA op de agenda voor PV 25.  

 

6. Vaststellen agenda 

Er wordt een onderwerp toegevoegd aan de agenda: het FSR-teamuitje. Onderwerp 3 

(raadsfinanciën) wordt van de agenda af gehaald: Lise is niet aanwezig.  Onderwerp 5 (CSR) 

gaat van de agenda af aangezien er weinig raadsleden aanwezig zijn.  

190219-3: Casper schrijft een update over de CSR ins-en-outs. 

 

7. Update voorzitter 

Afgelopen week had het DB in de DB-vergadering nog wat voorbereidingen voor het 

halfjaarevenement getroffen (vandaar dat er geen notulen waren).  

Dossiers: voor het dossier internationalisering hebben we de opleidingsdirecteuren aan het 

benaderen om het te hebben over de evaluatie van internationaliseringstrajecten, wordt er 

contact opgenomen met de intreeweek om te vragen of ze masterstudenten ook betrekken (en 

hoe), en gaan we contact opnemen met de communicatie afdeling hoe internationale studenten 

geworven worden. Wat betreft de teacher assistants bij CW: Chris en ik hebben afgelopen 

vrijdag gesproken met AJ, een uitgebreidere update volgt nog. Tenslotte was ik vrijdag mee 

met Chris en Freek naar Marieke Brandt voor ideeën over de inclusive wall.  

 

8. Update afgevaardigde 

Geen update deze week.  

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

Aankomende maandag hebben we weer een vergadering. Er hebben dan dus 2 weken tussen 

onze vergaderingen gezeten. Maar zoals vorige week is verteld, hebben dit expres gedaan zodat 

iedereen een goed uitgebreid en geïnformeerd vergaderstuk kan schrijven over zijn of haar 
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dossier. Daar zijn we nu dus allemaal individueel mee bezig en maandag zullen we daar het 

resultaat van zien in de CV en jullie hopelijk de volgende PV. 

 

10. Update commissievoorzitter O&C 

Geen update deze week.  

 

11. Onderwerp 1: Evaluatie halfjaarevenement (fase: oordeelsvormend) 

De FSR bespreekt het evenement na dat hij op 14 februari 2019 organiseerde. Er heerste een 

goede sfeer en er was een goede opkomst. Het entertainment was natuurlijk ook naar behoren. 

De inloop (30 minuten) had wel iets korter gekund. En het interactieve gedeelte met 3 

roulerende spelletjes was wat rommelig, dit had ook één voor een met de hele groep gekund. 

Echter; de interactieve delen in 3 groepen verlaagde wel de drempel tot het geven van input.  

 

Wat te doen met de input die de FSR kreeg op de post-its op het Mark-bord?  

190219-4: P&M post op Facebook over ‘vraag het mark’.  

190219-5: Beide commissies bespreken de Mark-feedback in hun vergaderingen.  

 

12. Onderwerp 2 Taakgroep OER: BSA en Honours (fase: beeld-/oordeelsvormend) 

Taakgroep OER en O&F zullen eerst zelf een mening moeten vormen voordat dit kan worden 

voorgelegd aan de PV.  

190219-6: O&F bespreekt BSA en Honours in zijn vergadering. 

190219-7: Casper schrijft een vergaderstuk over BSA en Honours.  

 

13. Onderwerp 3: Teamuitje FSR  

Uit de brainstorm over de mail kwamen veel opties voor activiteiten, de FSR stemt voor 4 

favorieten. De favorieten gaan nog één keer in een mailstemming voor de raadsleden die er 

vandaag niet zijn en daarna maken we een keuze.  

 

14. Onderwerp 4: Update TOF (Beeldvormend) 

Op het evaluatieweekend bleek dat de FSR graag beter op de hoogte wil zijn van wat TOF 

inhoudt. Rinke vertelt de PV het een en ander.  

TOF bestaat uit Rinke, Casper, Evi en Lise. Deze taakgroep houdt zich bezig met de financiële 

kant van de faculteit. Volgende week maandag  is er weer een gesprek met de Financiële 

Commissie (Fincie). Hierin zitten Michel Telkamp, Jochem Derks, leden van de OR en dus de 

leden van de FSR. Hier wordt gepraat over begrotingen, kwartaalrapportages en vooral 

technische zaken. Nu gaat TOF zich bezighouden met de begrotingscyclus. Voor later in het 

jaar staan domeinbegrotingen, het jaarverslag en de kaderbrief op de planning. De kaderbrief is 

het begin van de begrotingscyclus.  

 

15. OER’en 

Rinke vertelt de PV wat de huidige stand van zaken is betreft de OER’en. Taakgroep OER heeft 

welke week een twee uur durende voorbespreking, hier gaat het over punten waar de OC’s de 

FSR op hebben geattendeerd. Daarna gaat de taakgroep naar de OC’s en gaat in gesprek met 
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docentleden van de OC en met opleidingsdirecteuren. Zo komt de taakgroep langzaamaan tot 

een advies. Op 11 maart 2019 moeten de adviezen af zijn. Vanaf dat beginnen de 

onderhandelingen tussen de opleidingsdirecteuren en de FSR. 

 

Taakgroep OER verwacht dat delen van de OER deel A binnenkort aan de PV voorgelegd 

zullen worden. Belangrijke onderwerpen als BSA en Honours moeten nu eenmaal langs de hele 

raad. Taakgroep OER zal in dit proces ook rekening houden met de planning richting de 

deadline van 11 maart.  

 

16. W.v.t.t.k.  

Geen.  

 

17. Punten voor de CSR  

Het OER-dossierhoudersoverleg dat de CSR had georganiseerd was wat minder efficiënt dan 

verwacht. Het was echter wel leuk om met andere OER-dossierhouders te kunnen praten.  

 

18. Promotie en Media 

Geen.  

 

19. Rondvraag en sluiting 

Evi sluit de vergadering om 15:42.  

 

Actielijst 

190121-3: Lise mailt Jack om te vragen hoe informatievoorziening werkt.  

190205-4: Bibi inventariseert hoe het gaat met de Canvas-implementatie.  

190205-10: Chris reageert op mail van OC CW.  

190212-2: Evi schrijft een felicitatie aan Machiavelli. 

190212-4: Lise en Evi maken een afspraak met Hanna Blom.  

190212-7: Alle OC-toehoorders vragen of de OC vanaf nu alle adviezen doorstuurt naar de 

FSR.  

190212-10: Daniël vraagt DVS of ze kunnen reageren op Antonie.  

190212-13: Evi vraagt Sterre wanneer OV4 is.  

190219-1: Lise zet BSA op de O&F-agenda.  

190219-2: Evi zet BSA op de agenda voor PV 25.  

190219-3: Casper schrijft een update over de CSR ins-en-outs. 

190219-4: P&M post op Facebook over ‘vraag het mark’.  

190219-5: Beide commissies bespreken de Mark-feedback in hun vergaderingen.  

190219-6: O&F bespreekt BSA en Honours in zijn vergadering. 

190219-7: Casper schrijft een vergaderstuk over BSA en Honours.  

 

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.       

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.  


