
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 30-10-2014, 09:00-11:00 uur 

Locatie: REC-B 2.08 

 

Aanwezig: Lidewij, Annelies, Kevin, Wibe, Gamze, Eelkje, Vincent, Guinevere, Melvin, 

Pleuntje. 

Afwezig: Moataz, Martin, Cathelijne. 

 

1. Opening 

Lidewij opent de vergadering om 09:00 uur.  

 

2. Post 

De FSR is uitgenodigd voor de constitutieborrel van Stichting Toekenningen op dinsdag 4 

november.  

 

3. Vaststellen notulen 

De notulen worden vastgesteld.  

 

4. Actielijst 

20141002-1: Het DB vraagt tijdens het AO na wat het decanaat bedoelde bij het vaststellen 

agenda met het terugkomen op regel 134 uit de notulen van 20140702. 

20141002-2: Lidewij vraagt inzage in het rapport over een tweede collegezaal van Wouter 

Zum Vörde Sive Vörding via de CSR. 

20141002-3: Annelies zoekt contact met de raadsleden waarvan zij nog geen e-mailadres van 

de OC-voorzitter heeft ontvangen.  

20141009-4: Iedereen vraagt bij zijn/haar OC na of er door docenten problemen ervaren 

worden met buitenlandstuderen en of hier een vast protocol voor is. Reacties worden 

doorgestuurd aan Gamze en Guinevere. 

20141009-5: Melvin stuurt het concept over de inventarisatie van toezeggingen van ‘REC de 

verhuizing’ door aan de raad. 

20141016-6: Moataz vraagt de brief van de OC op die zij versturen over hun adviesrecht op 

modellen voor regelgeving en regeling van examinering.  

20141016-7: Lidewij vraagt tijdens het AO na wat het beleid is rondom de deuren bij de 

docentenwerkplekken.  

20141023-8: Iedereen laat Lidewij weten of er courses zijn die nog niet op Blackboard staan.  

20141023-9: Lidewij gaat na welke SR over interdisciplinaire studies gaat.  

20141023-10: Iedereen denkt na over mogelijkheden om toezeggingen uitgevoerd te krijgen.  

20141023-11: Gamze en Melvin inventariseren bij IJsbrand hoe het gaat met het lijstje van 

toezeggingen aan ‘REC de verhuizing’.  

20141023-12: Melvin schrijft een vergaderstuk over de toezeggingen aan ‘REC de 

verhuizing’.  

20141023-13: Wibe en Melvin schrijven een conceptbrief over wat er mis is gegaan bij 

eerdere toezeggingen.  

20141023-14: Lidewij stelt een korte reactie voor aan het ISO op. 

 

 



 

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. 

Suggesties voor blog-posts worden doorgegeven aan Melvin. 

Wibe schrijft een vergaderstuk over de Pluim. 

 

5. Mededelingen 

Morgen is het medezeggenschapsevenement georganiseerd door de CSR. Hier is een e-mail 

over verstuurd.  

 

Er is een datumprikker verstuurd voor het vieren van sinterkerst. Annelies verstuurd een 

nieuwe datumprikker, omdat blijkt dat veel mensen niet beschikbaar zijn op de eerdere data.  

 

De deadline voor het facultair plan is deze week en wordt niet gehaald. De FSR behoudt de 

zes weken reactietermijn, die schuift door. Het facultair plan zou dus later van kracht kunnen 

zijn dan 1 januari 2015.  

 

6. Update voorzitter 

Vorige week is het advies bezuinigingen en het beleidsplan verstuurd aan de decaan.  

Lidewij is deze week langs de OWI’s gegaan om het advies bezuinigingen aan te kaarten.  

Het voorzittersoverleg met alle raden is verschoven naar volgende week. Als er vanuit de raad 

nog vragen zijn kunnen deze doorgegeven worden aan Lidewij. De tentaminering van mensen 

met een handicap of dyslexie staat op de agenda.  

 

7. Update commissies 

O&O 

Heeft zich georiënteerd op de komende cyclus. De deadline voor adviezen is op 19 december, 

dus voor het kerstreces. Guinevere is op het moment bezig met het dossier participatie. 

Daarnaast wil O&O gaan adviseren op vakevaluaties. Voor de studentenMOOC gaf Mark 

Rutgers de tip te zorgen dat de OWI’s het project steunen en er een filmpje op Blackboard 

komt. Met het ICTO is gesproken over een format, maar die is nu nog niet klaar.  

 

V&O 

Houdt zich bezig met NSE en huisvesting. Moataz is bezorgd over de communicatiemiddelen 

van SV’s. Tom Verhoek verwijst vaak naar het brandrapport.  

 

Declaraties kunnen gedaan worden door een declaratieformulier in te vullen en daar het 

betreffende bonnetje bij te voegen. Wibe maakt het bedrag dan zo snel mogelijk over.  

 

8. Update afgevaardigde 

De OV is geweest. Er zijn kritische vragen gesteld over de kaderbrief. Het was te merken dat 

er onder iedereen veel frustraties waren. Daarnaast is er tijdens de OV over UvA-matching 

gesproken.  

Morgen heeft de CSR een gesprek met de RvT. Er wordt dan besproken wat er wat er fout is 

gegaan bij AFS. Naar aanleiding van dit gesprek worden er formats gemaakt voor hoe een 



 

geïntegreerde universiteit er in de toekomst uit zou moeten zien. Het is belangrijk dat dit goed 

geregeld is. De kans dat er samengewerkt gaat worden is groot, dan moet het wel in goede 

banen geleid worden. Dit betekent niet dat men per definitie voor of tegen is.  

De CSR is druk met het instellingsplan. Op twee punten wil het CvB niet toegeven, namelijk 

de selectieve masters en het KPI rendement. De selectieve masters blijven selectief. De CSR 

heeft gezegd dat er dan wel een leru-verband beschikbaar moet blijven. Zodat studenten wel 

in de Randstad terecht kunnen. En het KPI rendement wil het CvB op 80% houden. Ze willen 

in 2018 al op een rendement van 80% zitten. Het is hierbij belangrijk te weten of het gaat om 

een faculteits of een universiteits gemiddelde en wat de sancties zijn als het doel niet behaald 

wordt.  

De volgende GV is op 7 november.  

 

9. SVOC update 

Wibe vraagt of iedereen in zijn of haar OC kan aangeven dat de SVOC dag op 7 november 

plaatsvindt.  

Melvin kan niet aanwezig zijn bij zijn OC-vergadering op 6 november. Hij zal hier een e-mail 

over sturen.  

 

10. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld.  

 

11. Toezeggingen REC 

Er is een conceptbrief aan de decaan opgesteld naar aanleiding van wat vorige week is 

besproken.  

 

Inleiding 

Niets.  

 

Eerste alinea 

De faculteit is nog niet in zijn geheel verhuisd, Psychologie is er nog niet.  

De FV FMG heeft aangegeven dat het duidelijk moet zijn dat de brief niet namens hen komt. 

In het gesprek met TV hadden de SV’s namelijk het idee dat er een doorbraak was en dat hun 

ruimtes er komen. Daarom hebben zij liever niet dat de FSR zich niet te veel op de SV’s richt. 

Er kan algemeen gesproken worden over de SV’s, bijvoorbeeld dat de FSR zaken constateert.  

 

Bij WVTTK wordt de reputatie van de FSR besproken.  

 

Tweede alinea 

In de tweede en de derde alinea wordt veel ingegaan op dat het vertrouwen van de FSR wordt 

geschaad. Deze brief wordt niet geschreven om de eigen reputatie hoog te houden, maar om te 

zorgen dat het geregeld wordt voor studenten. Het is belangrijk te onthouden wat de FSR met 

deze brief wil bereiken. Wat de FSR van de decaan wil moet concreter in de brief 

terugkomen.  

 

Derde alinea 

Deze zin moet naar boven.  

 

Wat zijn de stappen die de FSR kan ondernemen als de deadline weer overschreden wordt? 

 



 

De raad heeft een aantal middelen tot zijn beschikking, namelijk: vetorecht, juridische 

stappen, decaan verzoeken, media aandacht, ASVA actie, onafhankelijke actie en informeel 

lobbywerk. Welke stappen er ondernomen worden is per situatie verschillend. Niet elke 

manier is passend of even effectief bij elke situatie.  

Een officiële manier kan veel indruk hebben. Wanneer half november niet gehaald wordt kan 

de FSR een geschil aangaan.  

Lidewij schrijft een conceptbrief voor wanneer de verhuizingsdatum overschreden wordt.  

 

Op 10 november is er een campusoverleg georganiseerd.  

 

12. mOER deel A 

Inleiding 

Geachte CSR, beste Tariq,  

 

Nakijktermijnen 

Binnen de FMG zijn er veel vakken die veel schrijfwerk vereisen.  

Dit stuk is vrij specifiek gericht op onderwijskundestudenten, mogelijk kan het iets algemener 

gemaakt worden.  

 

Kopieerrecht 

In de laatste zin van de alinea staat kopieerrecht verkeerd geschreven.  

 

13. SVOC dag 

De SVOC dag is op 7 november en begint om 13:00 uur. De raad is om 12:00 aanwezig om 

op te bouwen.  

Uit de brainstormsessie zijn zes onderwerpen naar voren gekomen, namelijk: contact 

achterban, vakevaluatie, beroepsoriëntatie, UvA-matching/BSA, studentenparticipatie, en 

blended learning. Deze onderwerpen zijn verdeeld over twee rondes. De gespreksleider is de 

betreffende dossierhouder en heeft de taak de OC’s en SV’s te begeleiden. Er zijn flipovers 

om de ideeën op te schrijven, deze zullen gepresenteerd worden.  

Mogelijk wordt er een klein programmaboekje gemaakt voor de aanwezigen.  

Na afloop is er een borrel.  

 

14. Communicatieplan 

Het communicatieplan is het tijdspad van de PR voor het gehele collegejaar tot het 

zomerreces. Hierin zijn onder andere opgenomen PR-momenten via Facebook, de website, de 

nieuwsflits en fysieke acties.  

De fysieke PR-acties zijn ingepland. De eerste actie is voor volgende week ingepland, maar 

V&O wil dit indien mogelijk verplaatsen zodat er posters en flyers zijn. Eelkje mailt het 

rooster voor de fysieke actie aan de raad.  

Voor de wc-krant zijn nog geen plekken. Melvin vraagt hiernaar bij Facility Services.  

Het communicatieplan voor de betreffende week zal in de maandagmiddagmail opgenomen 

worden.  

 

Bij WVTTK worden de kritische stellingen voor bij de fysieke PR-actie besproken.  

 

15. Visieplan 

Een visieplan zou voordelig zijn voor continuïteit binnen de verschillende raden. Het is wel 

belangrijk dat toekomstige raden zich niet beperkt voelen in hun vrijheden als de visie te strikt 



 

is. Iedere raad moet zijn eigen weg kunnen gaan. Maar een visieplan kan wel bepaalde 

houvast creëren.  

 

Als de raad een visieplan wil opstellen is het een goed idee hiervoor een taakgroep op te 

zetten. Mogelijk kunnen er ook mensen van buiten de raad betrokken worden.  

Mogelijk kan een weergave van de begroting en de bezuinigingen voor de komende jaren 

hierin opgenomen worden.  

Het idee is dat het visieplan tegelijk af is met het facultair plan.  

 

Wibe, Kevin, Eelkje, Lidewij en Melvin gaan met elkaar brainstormen over een visieplan.  

 

16. OV-cyclus 

Volgende week is het AO, waarin de OV wordt voorbesproken. In de volgende PV wordt de 

OV voorbesproken met de raad. Sofie wordt gevraagd hierbij aanwezig te zijn. Op 12 

november is de OV. Tijdens de OV wordt ook het beleidsplan kort gepresenteerd.  

Op 19 december is de deadline voor adviezen die besproken kunnen worden op de volgende 

OV.  

 

17. WVTTK 

FSR reputatie 

Wat de FSR doet is niet altijd voor iedereen duidelijk. De FSR voert geen actie zoals de 

ASVA, maar lost dingen op een politiek correcte manier op. Mogelijk kan tijdens de SVOC 

dag duidelijk gemaakt worden wat de FSR doet. 

Daarnaast kunnen de adviezen aan de decaan doorgestuurd worden naar de FV FMG en kan 

Lidewij deze tijdens de vergadering kort toelichten.  

 

Kritische stellingen 

Voor de fysieke PR-actie zijn stellingen nodig om input te krijgen vanuit de studenten. 

Stellingen over bijvoorbeeld: videocolleges, vakevaluaties, internationalisering, etc.  

Het is handig te vragen naar zaken waarna je iets met de antwoorden van de studenten kunt. 

De motivatie erachter is ook heel belangrijk. Verdere ideeën voor stellingen kunnen aan 

Melvin worden gemaild.  

 

18. Rondvraag en sluiting 

Op 26 november van 12:30-13:30 uur is Jet Bussemaker bij Room for discussion.  

Op 21 november van 14:00-18:30 uur in Utrecht organiseert het ISO een training voor de 

medezeggenschap. Aanmelden kan via de link in de e-mail.  

 

Actielijst 

20141002-1: Het DB vraagt tijdens het AO na wat het decanaat bedoelde bij het vaststellen 

agenda met het terugkomen op regel 134 uit de notulen van 20140702. 

20141002-2: Lidewij vraagt inzage in het rapport over een tweede collegezaal van Wouter 

Zum Vörde Sive Vörding via de CSR. 

20141002-3: Annelies checkt de lijst met OC-contactinformatie.  

20141009-4: Melvin stuurt het concept over de inventarisatie van toezeggingen van ‘REC de 

verhuizing’ door aan de raad. 

20141016-5: Lidewij vraagt tijdens het AO na wat het beleid is rondom de deuren bij de 

docentenwerkplekken.  

20141023-6: Iedereen denkt na over mogelijkheden om toezeggingen uitgevoerd te krijgen.  



 

20141023-7: Gamze en Melvin inventariseren bij IJsbrand hoe het gaat met het lijstje van 

toezeggingen aan ‘REC de verhuizing’.  

20141030-8: Annelies verstuurt een nieuwe datumprikker voor sinterkerst met de raad.  

20141030-9: Lidewij schrijft een conceptbrief voor wanneer de verhuizingsdatum 

overschreden wordt.  

20141030-10: Eelkje mailt het rooster voor de fysieke PR-actie aan de raad.  

20141030-11: Melvin vraagt bij Facility Services na hoe het zit met plekken voor de wc-

krant.  

20141030-12: Ideeën voor stellingen tijdens de fysieke PR-actie worden aan Melvin gemaild.  

 

 

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. 

Suggesties voor blog-posts worden doorgegeven aan Melvin. 

Wibe schrijft een vergaderstuk over de Pluim. 

 

 

 

 

 

 


