
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 13-11-2014, 09:00-11:00 uur 

Locatie: REC-B 2.08 

 

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

Melvin, Cathelijne, Pleuntje. 

Afwezig: Martin.  

 

1. Opening 

Lidewij opent de vergadering om 09:00 uur.  

 

2. Post 

Vanmiddag is er een OC-bijeenkomst waarvoor alle raadsleden zijn uitgenodigd die in een 

OC van SW zitten. Lidewij is daar namens de FSR bij aanwezig.  

De FSR heeft een samenvatting van het facultair plan ontvangen. Begin volgende week komt 

als het goed is het hele plan, wat er nu ligt is nog een conceptversie.  

De FSR heeft een verzoek ontvangen over de splitsing van de afdelingen Sociologie en 

Antropologie. Lidewij neemt contact op met de FSR om te kijken of dit implicaties kan 

hebben. Vervolgens zal hier een vergaderstuk over geschreven worden.  

De FSR heeft ook bericht ontvangen over een nieuwe onderwijsdirecteur bij POWL. Dat 

wordt deze PV besproken.  

Wibe en Lidewij zijn uitgenodigd de Heimiddag van SW voor bezuinigingen bij te wonen.  

Er komt een workshop over digitalisering in het onderwijs. Als de datum en tijd bekend zijn 

dan laat Lidewij het de raad weten.  

 

3. Vaststellen notulen 

De notulen worden vastgesteld.  

 

4. Actielijst 

20141002-1: Lidewij vraagt inzage in het rapport over een tweede collegezaal van Wouter 

Zum Vörde Sive Vörding via de CSR. 

20141030-2: Lidewij schrijft een conceptbrief voor wanneer de verhuisdatum overschreden 

wordt.  

20141106-3: Gamze stuurt het CSR advies over de regeling studiekeuze door aan de FSR.  

 

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 



 

Melvin ontvangt nog weinig voorstelagenda’s. Iedereen schrijft een voorstelstukje voor op 

Facebook. Bij WVTTK zal dit punt verder besproken worden.  

 

Guinevere herinnert dat de SVOC-dag nog geëvalueerd moet worden. Dit wordt volgende 

week gedaan.  

 

6. Update voorzitter 

Deze week stond vooral in het teken van de OV en het voorbespreken van het advies over de 

bezuinigingen.  

Lidewij gaat met Wibe naar een bijeenkomst over het allocatiemodel van de FSR FGw. 

Tijdens die bijeenkomst zal worden nagedacht over het anders verdelen van het geld. 

Misschien is dit een beetje te hoog gegrepen, maar het is altijd goed over andere 

mogelijkheden na te denken.  

 

7. Update commissies 

O&O 

Heeft veel nieuwe inzichten vanuit de SVOC-dag voor het dossier vakevaluaties, volgende 

week worden deze verwerkt in vergaderstukken. Voor de studentenMOOC hebben Guinevere 

en Kevin gesproken met DIA en gevraagd of zij middelen beschikbaar willen stellen.  

 

V&O 

Alle gespreksleiders van de SVOC-dag is gevraagd de bevindingen uit te typen en op te sturen 

aan Wibe. Aan de deelnemers van de dag kunnen de uitkomsten dan gemaild worden en 

daarnaast kan de input verwerkt worden in de evaluatie.  

Het idee om een Nieuwjaarsborrel te organiseren is ontstaan, hier moet nog invulling aan 

gegeven worden.  

Er is afgelopen week een campusoverleg geweest, dit wordt nu eens in de zes weken 

georganiseerd.  

 

8. Update afgevaardigde  

Er zijn een aantal toezeggingen gedaan voor het instellingsplan op gebied van rendement en 

selectieve masters. De CSR gaat hier verder naar kijken.  

 

9. SVOC update 

Geen update.  

 

10. Vaststellen agenda 

Bij WVTTK worden de voorstelstukjes voor op Facebook en de brief verhuizing besproken. 

De agenda wordt vastgesteld.  

  

11. Nationale Studenten Enquête 

De uitslagen van de NSE zijn ingedeeld per dossier. Het dossier studielast heeft de FSR nog 

niet, maar op dit gebied waren wel veel resultaten. Hoe er met de resultaten omgegaan wordt 

is afhankelijk van de manier van vragen in de NSE.  

Eelkje gaat achter de vraagstellingen aan en stuurt dit door aan de raadsleden. Dan kan 

iedereen kijken wat relevant is voor zijn of haar dossier.  

 

12. Brief regels en richtlijnen 



 

Bij de OC-vergadering van Sociologie werd opgemerkt dat de regels en richtlijnen van de 

examencommissie, die eigenlijk worden opgesteld vanuit de OER, al waren vastgesteld. Het 

advies van de OC was hierbij niet gevraagd, maar adviesrecht hadden zij wel moeten krijgen. 

Het is zo dat punten die in de OERen horen te staan in de examenreglementen zijn gekomen. 

Dit is niet heel kwalijk, maar er is dus niet gewacht tot de OER is vastgesteld.  

 

Discussiepunt 1: Over de brief van de OC 

De brief die als bijlage is geleverd bij dit vergaderstuk is opgesteld en verstuurd door de OC.  

De laatste alinea lijkt niet helemaal goed verwoord. Moataz checkt wat de OC Sociologie 

precies bedoelt met de brief over de regels en richtlijnen, wat zij hiermee willen bereiken bij 

Johan Post en Mark Rutgers, en wat zij willen van de FSR. Volgende week kan hier een 

oordeelvormend vergaderstuk over komen.  

 

Discussiepunt 2: Monitoren of dit bij de andere OC’s ook gebeurt.  

De OC van Guinevere is nu bezig met de regels en richtlijnen. Het is belangrijk te weten of de 

regels en richtlijnen opgesteld worden aan de hand van de OER van afgelopen jaar, of aan de 

hand van de OER van dit jaar.  

Iedereen vraagt voor volgende week of zijn/haar OC voldoende betrokken is bij het opstellen 

van de regels en richtlijnen.  

 

13. Begroting 

De conceptbegroting van de FSR FMG is af. Zijn er op- of aanmerkingen op de begroting? 

Een bedrag van €150, - per PR-actie geeft ruimte om out of the box te denken. Idee is om 

aantal keer per jaar fysiek aanwezig te zijn.  

De post ‘panel internationaal’ kan ‘internationalisering’ genoemd worden.  

De Nieuwjaarsborrel is mogelijk iets te laag inbegroot.  

Het bedrag bij de post ‘Eten/drinken OV’ moet aangepast worden.  

Het is misschien leuk de OC’s en BoSstudenten ook een kerstpakket te geven.  

Mogelijk kan er een klein budget voor de MOOC inbegroot worden.  

 

Wibe past de begroting aan.  

 

14. Benoeming OWI directeur 

Voor het college Child Development and Education is Erna van Hest benoemd. De FSR heeft 

geen instemmingsrecht, maar wel hoorrecht. Er is gevraagd of de FSR een schriftelijke reactie 

wil geven.  

 

Discussiepunt 1: Wil de FSR gebruik maken van het hoorrecht bij de benoeming van Erna van 

Hest? 

Het is goed het gesprek met haar aan te gaan om haaf visie te horen en haar kennis te geven 

van de FSR. 

Het is aan de FSR zelf te bepalen hoe het hoorrecht ingevuld wordt.  

 

Discussiepunt 2: Hoe willen we dat vormgeven en wat zouden we haar willen meegeven?  

Het is niet nodig dat de hele raad haar vragen gaat stellen. Lidewij, Kevin en Guinevere zullen 

een gesprek met haar aangaan. Iedereen kan hen interessante vragen mailen om te stellen aan 

Erna van Hest.  

Lidewij gaat een afspraak met haar plannen en laat weten tot wanneer iedereen zijn of haar 

vragen door kan geven.  



 

 

15. PR schema 

Het rooster voor de eerste fysieke PR-actie is gemaakt. De actie vindt plaats op De Brug. Er 

zijn posters gemaakt met stellingen, waarop studenten kunnen aangeven hoe positief of 

negatief zij zijn. De stellingen kunnen ook op Facebook geplaatst worden via een poll.  

De insteek moet zijn om de student te bereiken, en informatie te verzamelen. Voornamelijk 

het bereiken van eerstejaars is belangrijk, zodat zij weten wat de FSR is.  

Alle input wordt naar Eelkje gestuurd. De uitkomsten van de actie worden via Facebook 

gecommuniceerd. Volgende week zal de actie geëvalueerd worden.  

 

Voor de volgende actie is het mogelijk interessant om blended learning voor te leggen aan de 

student. De volgende actie kan mogelijk ook op verschillende plekken gehouden worden.  

 

16. OV cyclus 

Gisteren heeft de OV met de decaan plaatsgevonden. Aansluitend is de OV ook nabesproken. 

In de commissies zal alles verder besproken worden.  

Als er dossiers zijn die iets drie keer in de PV besproken willen zien worden (informerend, 

oordeelvormend en besluitvormend) dan moet dit eind november voor de eerste keer door de 

PV.  

 

17. WVTTK 

Brief verhuizing 

Binnenkort moet een gesprek met Tom Verhoek aangegaan worden. Er kan nog steeds 

uitgezocht worden wat de juridische procedure is. Als de FSR het geschil wint, schiet hij daar 

niet zo veel mee op. Het is belangrijk de situatie kritisch te blijven volgen en het is goed een 

gesprek aan te gaan met Tom Verhoek.  

 

Annelies was bezig met uitzoeken van de juridische procedure. Aan de brief voor wanneer de 

deadline weer niet gehaald wordt kan gewerkt worden, maar er moet wel goed uitgezocht 

worden hoe alles zit. De FSR kan het geschil aangaan en het waarschijnlijk winnen met de 

toezeggingen die in de notulen staan. Maar het is de vraag wat de FSR hier mee bereikt. 

Eerder was de FSR het erover eens de brief alvast op te stellen, maar naar aanleiding van de 

OV zijn er nieuwe inzichten en mogelijk ook nieuwe meningen. De brief kan wel alvast 

geschreven worden, omdat er anders achter de feiten aangelopen wordt. De brief hoeft niet 

gelijk verstuurd te worden. Lidewij maakt voor volgende week de brief. Het onderzoek van de 

ASVA was ook gericht op communicatie, mogelijk kan dit meegenomen worden.  

 

Voorstelronde op Facebook 

Melvin stuurt alle raadsleden een mail.  

 

18. Rondvraag en sluiting 

Edward gaf in de OV aan dat hij niets weet over de nieuwe decaan. Als de FSR binnen nu en 

anderhalve maand niets hoort, dan zou de nieuwe decaan voor zichzelf hoorrecht aan moeten 

vragen. Dit zal bij Els nagevraagd worden.  

 

Volgende week vrijdag en zaterdag zijn medezeggenschapsevenementen van ISO. Op vrijdag 

zijn er workshops en op zaterdag is er een congres. Het is goed om hier heen te gaan. Deze 

week is de deadline om aan te melden.  

 



 

Hoe kan ervoor gezorgd worden dat mensen minder vaak te laat komen? Een optie is vast te 

stellen dat mensen die later zijn dan een kwartier beter niet binnen kunnen komen, want te laat 

binnenkomen verstoord de vergadering. Niet iedereen is het hierover eens. Dit zal verder 

besproken worden.  

  

Dit jaar is het Glazen Huis in Haarlem, mogelijk is het leuk hier met de FSR iets mee te doen.  

 

Actielijst 

20141030-1: Lidewij schrijft een conceptbrief voor wanneer de verhuisdatum overschreden 

wordt.  

20141106-2: Gamze stuurt het CSR advies over de regeling studiekeuze door aan de FSR.  

20141113-3: Iedereen schrijft een voorstelstukje voor op Facebook en stuurt deze aan Melvin.  

20141113-4: Eelkje gaat achter de NSE-vraagstellingen aan en stuurt dit door aan de 

raadsleden.  

20141113-5: Moataz checkt wat de OC Sociologie precies bedoelt met de brief over de regels 

en richtlijnen, wat zij hiermee willen bereiken bij Johan Post en Mark Rutgers, en wat zij 

willen van de FSR.  

20141113-6: Iedereen vraagt voor volgende week of zijn/haar OC voldoende betrokken is bij 

het opstellen van de regels en richtlijnen.  

20141113-7: Wibe past de begroting aan.  

20141113-8: Lidewij maakt een afspraak met Erna van Hest en laat de raad weten tot wanneer 

vragen doorgegeven kunnen worden.  

20141113-9: De input van de PR-actie wordt aan Eelkje doorgegeven.  

20141113-10: Lidewij maakt een brief over de verhuizing.  

20141113-11: Bij Els wordt nagevraagd hoe het hoorrecht voor de nieuwe decaan in zijn werk 

zal gaan.  

 

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. 

 

 

 

 

 


