
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 08-09-2014, 18:00-20:00 uur 

Locatie: REC-C 2.04 

 

Aanwezig: Lidewij, Annelies, Wibe, Kevin, Cathelijne, Gamze, Kiza, Vincent, Melvin, 

Pleuntje.  

Afwezig: Moataz. 

 

1. Opening 

Lidewij opent de vergadering om 18:00 uur.  

 

2. Post 

Lidewij 

Er is een mail ontvangen van een docent over de Fraude- en Plagiaatregels voor studenten. 

Lidewij zal contact met haar opnemen.  

 

3. Vaststellen notulen 

De notulen worden vastgesteld.  

 

4. Actielijst 

20140612-1: De FSR-afkortingenlijst van Jasper wordt gekopieerd voor de nieuwe raad.  

 

Pro memoriam: 

Relevante adviesaanvragen, de OV cyclus, de OV agenda en de OV notulen worden ook 

gemaild aan de SV’s en OC’s. 

Iedereen houdt nieuws over huisvesting in de gaten.  

Spel- en grammaticafouten worden vooraf gemaild aan de indiener van het vergaderstuk.  

Als er belangrijke meetings geweest zijn wordt hierover een update verstuurd per email of een 

vergaderstuk over geschreven.  

 

5. Mededelingen 

Annelies 

- Meldt dat uit de datumprikker blijkt dat het lastig is een PV moment te vinden waarbij 

iedereen aanwezig kan zijn. Ze zal contact op gaan nemen om het rond te krijgen. 

- Zal data gaan prikken om met alle raadsleden een individueel startgesprek te houden.  

 

Kiza is tot 19:00 uur aanwezig bij de vergadering.  

 

6. Update voorzitter 

Lidewij heeft contact gehad met de OR over hoe de FSR betrokken kan worden bij het 

aanstellen van een nieuwe decaan. Vandaag zou er een gesprek plaatsvinden, maar dat ging 

niet door. Er wordt gekeken of dat gesprek deze week nog gehouden kan worden.  

 

Het Spinhuis is gekraakt. Er stond in het bericht iets waardoor het leek alsof de FSR hierbij 

betrokken was. Er heeft een gesprek plaatsgevonden met de SV’s, ASVA en de FSR. In dit 

gesprek is een kort bericht opgesteld met wie wij zijn, wat ‘REC de verhuizing’ is en wat er 



 

bereikt is. Lidewij heeft gesproken met de bezetters en hen gevraagd in het vervolg duidelijk 

te communiceren. Lidewij heeft ook bij Dymph aangegeven dat de FSR niet betrokken is bij 

de kraak.  

Als de FSR nog op het bericht in de Folia wil reageren, dan moet dat eerst besproken worden 

in de PV. Annelies reageert dat er al een reactie gegeven is in de Folia, waarin staat dat er wel 

een Common Room komt.  

Bij WVTTK zal dit punt verder besproken worden.  

 

7. Update O&O 

Vorige week zijn de dossiers besproken. Deze week stond in het teken van de doelen stellen 

en acties ondernemen.  

 

8. Update V&O 

Vorige week heeft de eerste CV plaatsgevonden. Op dit moment is het updaten van de 

website belangrijk. Bij het eerste jaar van een aantal studies worden brieven uitgedeeld over 

de FSR, hier staat ook de website in vermeld. 

 

9. Update afgevaardigde 

Ilse gaat over de ‘Docent van het jaar’ verkiezing. Haar vraag aan de FSR is of er een 

contactpersoon is voor de ‘Docent van het jaar’ verkiezing zodat er goed samengewerkt kan 

worden. V&O zal dit in de volgende vergadering bespreken.  

Gamze is bezig met studiebegeleiding. Er is een enquête opgesteld, die moet door de 

studieadviseurs en een bepaalde commissie goedgekeurd worden voordat ze afgenomen 

kunnen worden onder studenten.  

Daarnaast is Gamze op het moment druk met de overdracht van Internationalisering, hier is zij 

binnen de FSR al wel mee bezig.  

In CSR O&O bestaat een dossier over BKOSKO. Dit is een traject waarin docenten cursussen 

aangeboden krijgen, een portfolio moeten inleveren en feedback krijgen op hun college. Dit 

zou de kwaliteit van het onderwijs verbeteren. Kevin geeft aan dat deze richtlijn er vanuit het 

CvB uitgaat. Het is geen verplichting meer, maar Els gaf aan dat ze het wel zouden willen 

behouden.  

 

10. SVOC update 

Gamze neemt volgende week contact op met haar SV en OC.  

Kiza neemt contact op met Gaby voor de OC en kijkt bij zijn SV hij bij de borrel aanwezig 

kan zijn.  

Wibe en Lidewij leggen contact met de BOSstudenten.  

Kevin heeft contact gehad met Comenius. Op 22 september staat zijn eerste OC vergadering 

gepland. 

Vincent is langs gegaan bij Pegasus en bij de OC van ASW. De OC vergadering staat gepland 

op een moment dat hij een verplichte werkgroep heeft. Als het mogelijk is zou hij graag met 

iemand ruilen.  

Cathelijne heeft nog geen SV.  

Melvin heeft goed contact met Kwakiutl. Ook met de OC heeft hij contact, er is nog geen 

datum geprikt voor de eerste vergadering.  

Annelies heeft gemaild met Sarphati.  

 

11. Vaststellen agenda 



 

Bij WVTTK wordt Folia Spinhuis, kantoor, cadeaudoos en bedankje, en visitekaartjes en 

kleding besproken.  

De agenda wordt vastgesteld.  

 

12. Werkafspraken 

 

Discussiepunt 1: Tijdens de PV kunnen eventuele op- of aanmerkingen op de werkafspraken 

worden behandeld.  

Onder ‘vicevoorzitter’ staat dubbel vermeldt dat er evaluatiegesprekken gehouden zullen 

worden. Er staan nog een aantal zaken dubbel in, hier zal het nog een keer op doorgenomen 

worden.  

Er staat dat een OV, PV, of CV altijd prioriteit heeft. Hier moet aan toegevoegd worden ‘mits 

met gegronde reden afwezigheid gemeld’. 

Er staat iets in over dat vakantie in overleg met de vicevoorzitter gaat. Het gaat hier niet per se 

om toestemming vragen, maar meer om een goede overdracht van de dossiers.  

 

Met deze wijzigingen worden de werkafspraken vastgesteld.  

 

Discussiepunt 2: Hoe gaat de FSR zich aan de werkafspraken houden? 

De commissievoorzitters kunnen indien gewenst persoonlijke afspraken maken. Iedereen 

heeft een eigen verantwoordelijkheid en op deze manier kan iedereen elkaar hier ook op 

aanspreken.  

Het is belangrijk en eerlijk tegenover anderen om op tijd te zijn. Een enkele keer te laat zijn is 

niet erg, maar structureel te laat komen is vervelend.  

Na een maand zal gekeken worden hoe het gaat.  

 

13. Voordracht raadsassistenten 

Voor de zomer is de vacature voor raadsassistent eruit gegaan. De sollicitanten zijn op 

gesprek gevraagd op basis van de motivatiebrief, het waren leuke gesprekken.  

 

Discussiepunt 1: Zijn er vragen over de kandidaten? 

Hoe is er geselecteerd? 

Er is rekening gehouden met de Belbintest. Er is gekeken naar wat voor type mensen er nog 

nodig waren binnen de raad. Er is met name naar zorgdragers gezocht. Daarnaast is de 

voorkeur voor commissie ook meegenomen.  

 

Discussiepunt 2: Wat is de rol van een raadsassistent ten opzichte van een raadslid? 

Mogelijk kan er ook een kopje ‘Raadsassistenten’ opgenomen worden in de werkafspraken.  

Raadsassistenten zijn volwaardige raadsleden die kunnen helpen met het vormen van een 

mening. Zij kunnen alleen niet instemmen wanneer de FSR instemmingsrecht heeft. De 

raadsassistenten krijgen dossiers, het zou vreemd zij als zij hier niet over mogen stemmen. Dit 

wordt wel lastig, ook met de OER.  

 

Er moet uitgezocht worden wat raadsassistenten juridisch wel en niet mogen. Wanneer zij 

intern mogen meebeslissen dan zal dit ook gehanteerd worden. Het DB moet onderscheid 

maken in wat een raadsassistent wel en niet mag.  

 

14. Voordracht Technisch Voorzitter 



 

Belangrijk hierbij is de neutraliteit van de bestuurder. Een oud-raadslid van vorig jaar kan 

minder objectief zijn. 

Informeel zullen er deze week nog gesprekken plaatsvinden om een geschikte technisch 

voorzitter te kiezen.  

 

15. Keuze TAQT training 

Vanuit de CSR zal er een TAQT training betaald worden. Er kan gekozen worden tussen de 

vergadertraining en de OER training. De vergadertraining wordt aangeraden. De OER training 

wordt met de hele raad gevolgd, terwijl niet iedereen in het OERteam zal komen.  

De vorige FSR heeft voor de vergadertraining gekozen en later in het jaar met de raadsleden 

die in het OERteam zaten de OER training gevolgd. Samen met een andere raad konden zij 

wel de hele training vol krijgen en hierdoor werden de kosten voor de training ook gesplitst.  

Gamze en Cathelijne hebben de vergadertraining al gevolgd en geven aan dat men door de 

training meer begrip krijgt voor de voorzitter.  

De raad lijkt het fijn als alle raadsleden weet hebben van de OERen. De OER training zal 

plaatsvinden tegen de tijd dat de OERen gaan spelen.  

 

A Voor vergadertraining: een stem 

B Voor OER training: vijf stemmen 

C Blanco: twee stemmen 

D Onthouden 

 

De FSR besluit de OER training met de gehele raad te volgen.  

 

16. OV cyclus 

Morgen vindt het OWI-overleg plaats. Daar zal gevraagd worden hoe de matchingsweken bij 

de FMG zijn verlopen.  

Volgende week woensdag van 15:00-17:00 uur vindt de OV plaats. Voor de OV 

voorbespreking wordt gekeken wanneer de nieuwe technisch voorzitter kan. Nabespreken kan 

waarschijnlijk gelijk na de OV, naar verwachting zal deze niet de volledige tijd in beslag 

nemen.  

 

17. WVTTK 

Kantoor 

De spullen worden op 12 september verhuisd. Wibe heeft contact opgenomen met Tom 

Verhoek over de meubels die de FSR nog nodig heeft. Een whiteboard en een vaste telefoon 

zouden handig zijn.  

 

Spinhuis 

Heeft de FSR behoefte aan een bericht op Folia? Op dit moment is het goed te vermelden dat 

‘REC de verhuizing’ niet betrokken is bij de kraak. Naast de SV’s, FSR en ASVA moet de 

CSR ook genoemd worden. De FSR moet zich hier niet compleet van distantiëren. Er kan 

inhoudelijk gedeeld worden wat er gedaan is door ‘REC de verhuizing’ en er kan een update 

gegeven worden van wat de studenten nog kunnen verwachten. Duidelijk moet zijn dat er wel 

een Common Room komt op het nieuwe REC. Daarnaast kan de studenten gevraagd worden 

bij ‘REC de verhuizing’ aan te komen met verbeterpunten.  

Morgenochtend vindt er een ‘REC de verhuizing’ vergadering plaats, dan zal dit nog 

besproken worden.  

Wibe en Melvin zullen samen een geschikt Facebook-bericht posten.  



 

Contact met de Folia hoeft niet gezocht te worden. Er is nu al een rectificatie verstuurd.  

 

Cadeaudoos en bedankje 

Dit punt wordt uitgesteld.  

 

Visitekaartjes en kleding 

Kosten die gemaakt worden van boven de €50, - moeten door de PV. In dit geval gaat het om 

persoonlijke visitekaartjes. De vraag aan de PV is in te stemmen met het besteden van 

maximaal €100, - aan persoonlijke visitekaartjes. 

 

A instemmen: acht stemmen  

B niet instemmen: nul stemmen 

C blanco: nul stemmen 

D onthouden: nul stemmen 

 

De FSR stemt in met het besteden van maximaal €100, - aan persoonlijke visitekaartjes.  

 

Wibe schrijft een vergaderstuk over de FSR-kleding voor de volgende PV.  

 

15. Rondvraag 

Cathelijne vraagt iedereen te mailen naar de naam.fsr.fmg@gmail.com adressen en niet meer 

naar de privé e-mailadressen.  

Het aanvragen van de beurs doet ieder voor zich. Het formulier is via Google te vinden en 

moet ingevuld naar Marjan Kuiper gestuurd worden. Hoe dit voor Gamze in zijn werk gaat 

moet nagevraagd worden bij de CSR.  

Cathelijne kan niet bij de OV aanwezig zijn.  

 

Vincent maakt voor volgende week een vergaderstuk over het eventuele gebruik van Pretty 

Good Privacy.  

 

In het kader van PR moet af en toe een stukje geschreven worden. Melvin zal de raadsleden 

hier af en toe voor benaderen. Op de website komen de stukjes van iedereen. De foto’s zijn 

nog niet binnen, maar de teksten kunnen er wel alvast op.  

 

Actielijst 

20140612-1: De FSR-afkortingenlijst van Jasper wordt gekopieerd voor de nieuwe raad.  

20140908-2: Lidewij neemt contact op met de docent die had gemaild over de Fraude- en 

Plagiaatregels voor studenten.  

20140908-3: Annelies zoekt uit wat raadsassistenten juridisch wel en niet mogen en zal samen 

met het DB opstellen wat een raadsassistent wel en niet mag. Dit wordt volgende week aan de 

PV voorgelegd. 

20140908-4: Iedereen die nog iets toe wil voegen aan de lijst met spullen voor op kantoor laat 

dit Lidewij uiterlijk vrijdag om 12:00 uur weten.  

20140908-5: Wibe en Melvin maken een geschikt Facebook-bericht over de kraak van het 

Spinhuis en de rol van ‘REC de verhuizing’.  

20140908-6: Wibe schrijft een vergaderstuk over de FSR-kleding voor de volgende PV.  

20140908-7: Vincent maakt voor volgende week een vergaderstuk over het eventuele gebruik 

van Pretty Good Privacy.  

 



 

Pro memoriam: 

Relevante adviesaanvragen, de OV cyclus, de OV agenda en de OV notulen worden ook 

gemaild aan de SV’s en OC’s. 

Iedereen houdt nieuws over huisvesting in de gaten.  

Spel- en grammaticafouten worden vooraf gemaild aan de indiener van het vergaderstuk.  

Als er belangrijke meetings geweest zijn wordt hierover een update verstuurd per email of een 

vergaderstuk over geschreven.  

 

 

 

 

 

 


