
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 28-05-2015, 09:00-11:00 uur 

Locatie: REC-B 2.10 

 

Aanwezig: Lidewij, Annelies, Wibe, Kevin, Guinevere, Eelkje, Rick, Swiss, Moataz, Martin, 

Sofie, Pleuntje.  

Afwezig: Caesar, Gamze.  

  

1. Opening 

Lidewij opent de vergadering om 09:00 uur.  

 

2. Post 

Er is een e-mail ontvangen van de OC van Psychologie over het OC advies. De OC geeft 

daarin aan het jammer te vinden dat hier niet met hen over gesproken is. Een andere e-mail 

van de OC Psychologie gaat over een punt uit de OER Psychologie. De FSR heeft niet met de 

OC overlegd over het willen bijstellen van de nakijktermijn naar twintig dagen. De FSR heeft 

dit ondertussen opgepakt en er komt een gesprek met de OC waarin ze argumenten kunnen 

aankaarten.  

 

3. Vaststellen notulen 

Bij SVOC update moet komen te staan dat in de OC ASW gesproken gaat worden over 

toetsen.   

In de V&O update moet onder docentprofessionalisering de naam van de docent verwijderd 

worden.  

Met deze wijziging worden de notulen vastgesteld.  

 

Wijzing 20150511 Notulen PV 

Per OER moet het aantal stemmen voor en tegen instemming vermeld worden.   

 

4. Actielijst 

20150507-1: Lidewij zal een afspraak plannen met de nieuwe ombudsstudent van PSY (Gaby 

Lunansky) 

20150507-2: Gamze en Guinevere zullen de notulen van september over de toenmalige 

aanstelling van de decaan zoeken en doornemen. 

20150521-3: Kevin maakt een datumprikker voor een eerste bijeenkomst over het 

meerjarenplan. 

20150521-4: Annelies regelt lunch voor na de PV.  

 

5. Mededelingen 

Geen mededelingen.  

 

6. Update voorzitters 

AO (Annelies) 

Urenregistratie en vergoedingen 

De decaan was blij met de urenregistraties en stelde dat hij kon zien dat de FSR hard werkt en 

meer uren aan het raadswerk besteedt dan ervoor staat. Hij gaat het eerst met Sterre en Frans 



 

Tolsma bespreken, maar morgen om 14:30 uur bespreekt Annelies met hem de verhoging van 

de vergoeding. Uit het AO kreeg het DB het vermoeden dat de decaan misschien alleen de 

raadsleden meer wil belonen die significant meer hebben gedaan. Dit lijkt ons als DB 

oneerlijk, omdat sommigen er bewust voor hebben gekozen de tijd er in te steken die ervoor 

stond en dat het aan het raadslid zelf is of hij of zij erover heen gaat. Het voorstel van het DB 

is een algehele verhoging van de onkostenvergoeding. De beurzen worden centraal geregeld 

maar de onkostenvergoeding is vanuit de faculteit gefinancierd, dus die moet omhoog. Bij 

WVTTK wordt dit punt verder besproken.  

 

OERen 

Tijdens het AO zijn de OERen niet inhoudelijk besproken, maar heeft men het wel even over 

de bekendmaking gehad. Het leek de decaan een goed idee om flyer op te stellen in 

samenwerking met de FSR. 

 

Instemming begroting 

De decaan kwam met een tegenargument op de vraag van de FSR om instemmingsrecht, 

namelijk dat het niet goed is om mensen instemmingsrecht te geven die vervolgens helemaal 

geen verantwoordelijkheid dragen over hetgeen waar al dan niet mee ingestemd is.   

 

Regels & Richtlijnen  

De decaan gaf aan zich nog te moeten verdiepen in wat de Regels & Richtlijnen inhouden. 

Wel liet hij blijken geen voorstander te zijn van het studenten te veel te laten meebepalen, 

zeker als dit niet in de WHW is vastgelegd.  

 

FV-FMG (Lidewij) 

Bij de FV-FMG is met name gesproken over het faculteitsfeest dat wordt georganiseerd op 

donderdag 18 juni. Door miscommunicatie tussen het faculteitsbureau en de SV's hebben veel 

SV's op deze dag al eigen activiteiten gepland. Hierdoor kan ongeveer de helft niet aanwezig 

zijn of iets organiseren. De SV's die wel aanwezig kunnen zijn gaan contact opnemen met 

Liesbeth met voorstellen van wat ze kunnen organiseren. Daarnaast zal gekeken worden of 

het in ieder geval gepromoot kan worden door de anderen.  

  

Daarnaast is er een commissie gestart door Tom Verhoek met betrekking tot het gebouw en 

wat er allemaal mogelijk is. Eelkje was bij dit punt aangeschoven, omdat er besproken diende 

te worden wie er vanuit de SV's plaats zal nemen in deze commissie. Dit zal een nieuw 

bestuurslid zijn van SEC.  

  

VZO (Lidewij) 

Tijdens het VZO is een aantal zaken besproken: een update over de staat van de universiteit, 

het inwerktraject voor nieuwe raadsleden, het OC advies, het dossier 8-8-4, en kort over 

financiën en studentlid in het CvB. Hierbij een korte update per punt. 

  

Staat van de Universiteit 

Zoals Gamze vorige week al in haar update heeft aangegeven loopt de commissie financiën 

aardig. Het mandaat en de opdracht zijn nu bekend en zijn ook naar alle UvA-studenten 

verstuurd, dus dat kun je teruglezen. 

In de Governance-commissie raken de partijen het nog niet eens over de opdrachtformulering. 

Gehoopt wordt om dit voor de zomervakantie rond te hebben, zodat de commissie dan aan de 

slag kan.  



 

  

Inwerktraject 

De CSR heeft een update gegeven over hun inwerktraject. Gevraagd is aan de FSRen of ze 

hiermee rekening willen houden met hun eigen inwerktraject, zodat bijvoorbeeld de 

afgevaardigde mee kan naar het CSR weekend. De data die Annelies heeft geschreven in de 

WMMM sluiten hier mooi op aan, dus dat is fijn.  

  

OC advies 

Lidewij heeft aangegeven dat de FSR FMG niet blij was dat hij niet betrokken is geweest in 

het advies over professionalisering/aanstelling OC's. Zeker aangezien dit een directe invloed 

heeft op het werk van de FSRen. Het schijnt dat dit tijdens het MZE kort is besproken en dat 

er nog een datumprikker zou volgen vanuit de CSR voor de FSRen om hierover mee te praten. 

Dit is uiteindelijk vergeten en niet meer gestuurd. Daarnaast was de CSR al een tijd geleden 

klaar met het advies, maar door de bezettingen is dit er toen bij in geschoten. Om deze reden 

hebben ze een excuses gemaakt.  

De CSR heeft ook aangegeven dat de FSRen wel altijd de agenda's doorgestuurd krijgen en 

dus zelf ook eerder hadden kunnen reageren. Lidewij heeft aangegeven dat een e-mail ter 

informatie van een andere aard is dan actief om input vragen en dat de FSR niet graag op deze 

wijze samenwerkt.  

Om over de samenwerking CSR/FSR, rol afgevaardigde etc. te spreken volgt nog een nieuw 

VZO. Dit om zulke zaken voor volgend jaar te voorkomen.  

De CSR vindt het wel prettig als de FSR alsnog met de decaan/OC's om de tafel gaan om dit 

advies te bespreken en invulling te geven aan de aanstelling. Wellicht is dit iets om verder te 

bespreken in O&O. 

  

8-8-4 

Er volgt nog een uitnodiging om met de dossierhouders van de raden na te denken over de 

wenselijkheid en om een start te maken met het dossier. Echter is dit niet iets wat af komt 

voor de zomer, dus dit wordt waarschijnlijk verder opgepakt door de raad volgend jaar.  

  

Financiën 

De vraag is gesteld of instemmingsrecht op de hoofdlijnen van de facultaire begroting bij 

iedere raad speelt. Op dit moment alleen bij FdR en FMG.  

  

Studentlid CvB  

Het CSR heeft voor een studentlid in het CvB gestemd. Deze dient met name contact te 

onderhouden met CvB en academische gemeenschap (dus ook FSRen, studenten, etc.). De 

functieomschrijving/vergoeding loopt en waarschijnlijk komt er deze week/volgende week 

een vacature online. Het mag niet tegelijkertijd met een andere functie binnen de UvA 

(medezeggenschap, OC, BOS, ombudsstudenten). 

  

Bestuursoverleg (Lidewij) 

Tijdens het bestuursoverleg is er gesproken over de knelpunten met de meeste prioriteit. Het 

idee is dat nu binnen alle domeinen/afdelingen men aan de slag gaat met deze punten. Niet 

alle punten zijn relevant binnen alle domeinen/afdelingen dus vandaar dat het goed is dat deze 

zaken nu decentraal opgepakt zullen worden.  

Bijna alle punten die de FSR heeft aangekaart namens de studenten zijn opgenomen in de lijst 

(behalve scheiding OWI/OZI). Deze zullen zowel in het OWI-overleg besproken worden, bij 

het CvB worden aangekaart via de decaan en wat betreft communicatie zal er 



 

gecommuniceerd worden over de verbeteringen/aanpassingen via intranet/nieuwsflits. Lidewij 

heeft aangegeven dat deze niet beschikbaar zijn voor studenten, dus het faculteitsbureau gaat 

kijken naar manieren om te communiceren over deze veranderingen op zo een wijze dat het 

ook zichtbaar is voor studenten.  

Over iets meer dan een maand is er een nieuw bestuursoverleg en de bedoeling is dan dat 

iedereen kan terugkoppelen wat er al gebeurd is en best practices uit te delen.  

  

Daarnaast zal de regiegroep de voortgang monitoren. Hier zitten natuurlijk ook OR/FSR in, 

dus dat is prettig. Er dient nog een overleg te komen waarin de uitvoering van deze 

monitorende rol besproken wordt.  

 

7. Update O&O 

O&O vergadert na de PV. De volgende punten staan op de agenda: Diversiteit, 8-8-4, 

beleidskeuzes op basis van rapport studiesucces CSW, doelen voor de laatste maand 

bespreken, enquêtevragen OC.  

 

8. Update V&O 

YCYC 

Het YCYC initiatief wordt daadwerkelijk opgepakt door het faculteitsbureau, maar is tevens 

omgedoopt tot Sfeergroep en staat onder leiding van Liesbeth Westerlaken. De Sfeergroep zal 

op projectbasis werken en YCYC vormt het eerste project. Martin zal hier in plaatsnemen en 

deze commissie zal voor langere termijn bestaan. Dit is een onafhankelijke groep, waar 

studenten inzitten die functioneren als klankbord. In deze groep is ook nog plek voor vier 

andere studenten. 

 

Projectgroep 

De Projectgroep is vervolgens een initiatief dat onder leiding staat van Tom Verhoek. Deze 

groep gaat zich buigen over de sfeer in het B/C gebouw en Eelkje (en eventueel Gamze) 

zullen hier sowieso in plaatsnemen. Verder wil men nog een FEB'er en een afvaardiging van 

FV-FMG hier in plaatsen. 

 

Instemming begroting 

V&O heeft overlegd met Ingmar Visser om samen met de OR eventueel een GV te 

organiseren met betrekking tot instemmingsrecht op de facultaire begroting.  

 

Docentprofessionalisering 

Gamze en Lidewij zijn bezig met het dossier docentprofessionalisering. Tijdens de CV is 

kritisch gekeken naar de (eventuele) invulling hiervan en de voor- en nadelen. Het 

uiteindelijke advies staat gepland voor de laatste OV, dus dit zal nog wel een aantal keer 

voorbij komen in de PV. 

 

Internationalisering 

Deze week vrijdag staan de panelgesprekken gepland voor het dossier internationalisering. 

Gamze en Guinevere buigen zich hier over.  

 

FMG Feest 

Het FMG feest zal verplaatst worden, omdat Liesbeth de vergunningen niet rond heeft 

gekregen. Verder hadden de SV's op de beoogde dag ook allerlei activiteiten gepland 



 

waardoor het toch niet zo goed uitkwam. Ze willen het nu kleinschalig houden. Het 

uiteindelijke feest zal nu over de zomer heen getild worden.  

 

Vragenuurtje FMG 

Op 1 juni zal Lidewij om 12.00 uur alle vragen aan de FSR gaan beantwoorden tijdens het 

maandelijks vragenuurtje. De Brug is gereserveerd, maar als het lekker weer is, is buiten ook 

een optie. Ook café de Krater is nog een optie, omdat dit misschien wat laagdrempeliger is.  

 

Taakgroep Governance update: 

Deze week is de taakgroep bij elkaar gekomen. De groep heeft zich gebogen over de vraag 

waar de groep zich mee bezig gaat houden en wat er aangepakt zal worden. Er is een globale 

schets van de ideeën gemaakt. Binnenkort komt er een voorstel aan de PV. 

 

9. Update afgevaardigde 

Geen update.  

 

10. Update penningmeester 

Naar aanleiding van een vraag die tijdens een afgelopen PV naar voren is gekomen, is Sterre 

tot de conclusie gekomen dat de FSR recht heeft op een hogere onkostenvergoeding. De 

onkostenvergoeding hoorde de afgelopen maanden drie euro hoger te liggen dan het bedrag 

dat maandelijks is uitgekeerd. De raadsleden hebben hier met terugwerkende kracht nog recht 

op. Dit zal betekenen dat iedereen nog een extra bedrag zal ontvangen, variërend van 18,- tot 

36,- euro, afhankelijk van het aantal maanden dat aanspraak gemaakt wordt op de onkosten 

vergoeding.  

 

11. SVOC update 

Wibe heeft de OC-vergadering van Martin overgenomen. Er is besproken dat Johan Post 

weggaat als directeur van het college. Het is voor de FSR zaak dit in de gaten te houden, want 

bij een aanstelling van een nieuwe onderwijsdirecteur heeft de FSR bepaalde rechten. De OC 

heeft het advies over de regels en richtlijnen ontvangen, dit zal de volgende vergadering 

besproken worden. De OC wil zich hier graag in verdiepen. Ze willen liever instemmingsrecht 

op opleidingsniveau dan op facultair niveau. Het nut van instemming op facultair niveau is 

hen niet duidelijk.   

 

Naar aanleiding van de e-mail vanuit de OC Psychologie heeft Eelkje contact opgenomen met 

de OC. Daarnaast heeft Kevin de OC gevraagd voor dinsdag hun argumenten aan te dragen, 

dan kan de FSR deze mogelijk nog meenemen in de OV.   

 

12. Vaststellen agenda 

De notie over de begroting wordt eerst besproken, zodat deze eventueel meegenomen kan 

worden bij het doornemen van de OV agenda. Bij de WVTTK worden urenregistratie en de e-

mail van de OC Psychologie uitgebreider besproken.  

 

13. Notie Instemmingsrecht Begroting 

Het idee is geopperd om een soort van gezamenlijke vergadering (GV) bij elkaar te roepen 

met de OR en de FSR om te praten over instemmingsrecht op de facultaire begroting. 

Hierover is een gesprek gevoerd met Ingmar Visser, die positief tegenover het idee stond. De 

OR heeft ook geen instemmingrecht op de begroting. Een van de voordelen van een GV is dat 



 

de medezeggenschap een gezamenlijk standpunt inneemt, waardoor er geen tegensprekende 

meningen zijn.  

Een aantal punten kwamen naar voren. Er moet een soort kaderbrief op facultair niveau 

komen, zodat er ingestemd kan worden op een document en niet op cijfers uit de begroting. 

De begroting zelf is invulwerk, het gaat meer om de acties en gedachten die erachter zitten.  

Een ander punt is dat FSR-leden maar voor een jaar aangesteld worden. Om de continuïteit te 

waarborgen is een GV ook een goed idee.  

In het advies is benoemd dat de medezeggenschap instemming wil, maar nog niet hoe dit 

ingevuld moet worden.  

 

Een facultaire begroting wordt elk jaar gemaakt. Het proces start meestal eind juni/begin juli 

en eind september/begin oktober moet de begroting worden vastgesteld.   

De medezeggenschap wil instemming op beleidskeuzes. Dat kan met een soort kaderbrief 

zodat keuzes die in de begroting worden gemaakt beter begrepen worden. Bij de FdR zijn ze 

met een pilot bezig.  

Het is ook belangrijk dat een conceptbegroting niet teveel afwijkt van de definitieve 

begroting. De FSR moet waken voor de tijd die hij hierin staakt en moet niet te veel op de 

cijfers gaan zitten. Het is belangrijk ook te letten op de vertegenwoordiging van de opleiding 

binnen een commissie die zich hier mee bezig gaat houden.  

Voor de FSR zal het proces dus over twee raden verdeeld zijn. Het is te verwachten dat de 

oude FSR betrokken blijft bij het proces. De oude FSR zal de voorbereidende fase doormaken 

en de nieuwe FSR moet uiteindelijk wel of niet instemmen met de begroting.   

De hoofdlijnen van de begroting zullen al wel vaststaan. Het is te verwachten dat de decaan 

dit zal aangeven en zal vragen naar wat de FSR zou willen. wat jullie zouden willen. De mate 

van invloed die er mogelijk is, is naar verwachting niet zo groot. Als FSR zijnde is het goed 

instemming te willen om hier inzichten uit te halen, maar er moet gewaakt worden voor de 

verwachting de hoofdlijnen te kunnen sturen. Het kan voor de FSR al een winst zijn dat de 

decaan verantwoording moet afleggen aan een controlerend orgaan. De medezeggenschap zou 

een meer controlerende functie kunnen hebben. Hierbij hoeft niet per se veel kennis van 

financiën te zijn, het gaat om de argumentatie die erachter zit.   

Een GV zal waarschijnlijk met de hele FSR en de hele OR zijn. De invulling moet nog 

besproken worden.  

 

De FSR besluit een gezamenlijke instemming met de OR te willen op het gebied van de 

begroting.  

 

14. Doorlopen OV agenda 

Ongevraagd advies: instemmingsrecht begroting 

Woordvoerders: Wibe en Lidewij 

 

De notie wordt mogelijk aan de bespreking van het advies toegevoegd.  

 

De decaan heeft aangegeven dat wanneer er meer mensen instemmingsrecht hebben, een 

persoon de verantwoordelijkheid verliest. Dit geeft onduidelijkheid over wie verantwoordelijk 

is voor bepaalde zaken. De FSR vindt dat de decaan eindverantwoordelijk blijft. De functie 

van de medezeggenschap zal voornamelijk controlerend zijn. De decaan wil geen 

bevoegdheden afstaan op het moment er niemand verantwoordelijkheid is. Het is goed aan te 

geven dat dit niet de bedoeling is. De FSR is juist voor verantwoordelijkheid naar de 



 

academische gemeenschap. Bij een roep om financiële transparantie is het van belang dat de 

medezeggenschap tijdig inspraak heeft gehad.  

De FSR vindt adviesrecht op dit punt niet voldoende. De kans is groot dan nog steeds laat bij 

het proces betrokken te worden. De FSR wil instemmen op een document met beleidskeuzes.  

De decaan gaf aan dat de verdeling naar domeinen redelijk vast staat, maar de studiepuntprijs 

ligt wel open. Binnen de domeinen worden bepaalde keuzes gemaakt.  

De FSR moet nadenken of hij ook een pilot zou willen op de FMG, zoals bij de FdR gaande 

is. In het geval van een pilot moet nagedacht worden over de invulling hiervan.  

 

Ongevraagd advies: regels en richtlijnen 

Woordvoerders: Annelies en Caesar 

 

De decaan leest zich voor de OV nog beter in over de Regels & Richtlijnen.  

De FSR wil de Regels & Richtlijnen op zijn minst onder ogen komen. Nu wordt dit document 

vastgesteld zonder dat het door de FSR gezien is. Wat de FSR maximaal wil bereiken is 

instemmen, net als bij de OERen. Mogelijk kan dit in de OER-cyclus meegenomen worden.  

Het is goed te bekijken wat de facultaire zaken in de Regels & Richtlijnen zijn. Als de FSR 

het recht niet krijgt, is het belangrijk dat de OC's dit recht wel krijgen. Daar moet dan met de 

OC's over gesproken worden.  

De Regels & Richtlijnen hebben te maken met kwaliteit van onderwijs.  

Er moet voorkomen worden dat teveel punten uit de OERen verdwijnen en in de Regels & 

Richtlijnen opgenomen worden.  

 

OER deel A 

Annelies (en Kevin) 

 

Mondelinge tentamens 

Naar verwachting zijn de OWI's niet tegen objectivering van tentaminering. Privacy van 

zowel student als docent wordt mogelijk vanuit de OWI's aangekaart.  

 

Inzagerecht 

De FSR wil inzage van het deeltentamen minimaal drie dagen voor het eindtentamen. Dit 

maakt de kans groter dat de student zijn vervolgtentamen haalt.  

 

Bachelorexamen/ Masterexamen 

De FSR is tegen actief diplomeren. Mogelijk kan het advies dat de vorige FSR heeft 

geschreven nog inzichten geven. Er zijn niet veel studenten die vergeten het diploma aan te 

vragen.  

De FSR zou graag zien dat de voorgestelde quote wordt opgenomen in de OERen.   

 

OER deel B 

Kevin (Psychologie, CW, POWL) en Annelies (SW) 

 

Geldigheidsduur resultaten 

De FSR zet in op dat alles een jaar kan uitlopen.  

 

Nadere voorwaarden aanmelding voor onderwijseenheden 

De studenten moeten 42 punten per semester kunnen volgen zonder daar toestemming voor te 

vragen. Nu moet er toestemming gevraagd worden als een student dan 30 punten wil volgen.  



 

 

Herkansingsmogelijkheid 

Er wordt gericht op dat een herkansing binnen een aanzienlijke tijd moet plaatsvinden. De 

FSR wil dit artikel in elke OER terugzien.   

In de OER SW staat dat een student alleen mag herkansen als hij aanwezig is geweest bij de 

eerste tentamenmogelijkheid, anders niet herkansen.  

 

Vaststelling en bekendmaking uitslag 

Tien werkdagen is misschien niet zo wenselijk, bij anderen is het langer.   

 

Bekendmaking 

Psychologie had het idee om een samenvatting te ontwikkelen van de OERen, die aan de 

studenten gegeven worden zodat ze beter op de hoogte zijn van hun rechten en plichten. Het is 

goed om zoiets in het welkomstpakket op te nemen.   

 

15. DAS 

Volgende week zaterdag vindt de Dag van de Amsterdamse Student (DAS) plaats. Het idee is 

dat elke FSR een hindernis bedenkt voor de hindernisbaan van de CSR. Er is gebrainstormd 

en er zijn drie ideeën, namelijk: 1) Diederick Stapelen: waarbij boeken en proefschriften tot 

een bepaalde hoogte gestapeld moeten worden; 2) Eric Vissen: waarbij het badeendje Eric 

gevist moet worden; 3) Max Weber-werpen: waarbij het zwaarste boek van Weber zo ver 

mogelijk geworpen moet worden.  

 

De raadsleden hebben voorkeur voor de optie ‘Eric Vissen’. Er zal voor de start van de 

hindernis uitgelegd worden dat Eric Fisher de decaan van de faculteit is.  

 

Bij de DAS zijn Annelies, Wibe, Rick en Guinevere aanwezig.  

 

Het is wenselijk het budget onder de €50,- te houden.   

 

16. OV-cyclus 

Raadsleden die tijdens de OV op 15 juli een advies willen bespreken, dienen dit volgende 

week informerend te behandelen in de PV.   

 

17. WVTTK 

Urenregistratie 

Het gaat erom dat sommige raadsleden meer uren in hun werk hebben gestoken dan andere 

raadsleden die zoveel werk geleverd hebben als er uren voor de functie stonden. Men kan zich 

daarom afvragen of het eerlijk is het bedrag het bedrag per individu te bepalen of het gelijk te 

verdelen over alle raadsleden.  

In eerste instantie heeft de FSR een verhoging van de vergoeding aangekaart voor de 

volgende raden, omdat er gemerkt werd dat er meer uren gemaakt werden dan er voor het 

raadswerk staan. Als er dit jaar individuen een hoger bedrag gegeven wordt dan wordt er geen 

goede basis voor volgend jaar gecreëerd. Men is dit raadsjaar gestart met de wetenschap van 

de hoogte van de onkostenvergoeding. 

Het is de eigen keus van het raadslid om meer uren aan het raadswerk te besteden dan ervoor 

staan. Dit betekent niet per se dat dit raadslid ook meer geld moet krijgen, het contract is voor 

een bepaald aantal uren.  

Het is geen goed idee achteraf te bepalen wie meer en wie minder vergoed krijgt.  



 

De raad besluit de zaak niet per individu te bekijken, maar het bedrag gelijk te verdelen over 

de raadsleden.  

 

OC Psychologie 

In verband met de tijd wordt dit punt niet behandeld in de PV. Raadsleden kunnen voor 

vragen terecht bij Kevin.  

 

18. Rondvraag en sluiting 

Guinevere vraagt zich af of de FSR nog iets gaat doen met wat een student kan doen als hij te 

laat is met inschrijven. Dit wordt in V&O besproken.  

Lidewij meldt dat aanstaande maandag tussen 12:00-13:00 uur het vragenuurtje met de FSR 

is. Annelies, Rick en Lidewij zijn hierbij aanwezig.   

 

Actielijst 

20150507-1: Lidewij zal een afspraak plannen met de nieuwe ombudsstudent van PSY (Gaby 

Lunansky) 

20150521-2: Kevin maakt een datumprikker voor een eerste bijeenkomst over het 

meerjarenplan. 

 

 


