
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 01-09-2015, 09:00-11:00 uur 

Locatie: REC-B 2.08  

 

Aanwezig: Lina, Brendon, Kevin, Tiffany, Baukje, Iris, Jiska, Kilian, Malika, Yoren, 

Pleuntje.  

 

1. Opening 

Lina opent de vergadering om 09:00 uur.  

 

2. Post 

Geen post.  

 

3. Mededelingen 

Geen mededelingen.  

 

4. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld.  

 

5. Klankbordgroep over onderwijsontwikkeling en ICT 

Er is een binnengekomen over of er studenten willen meedenken in een klankbordgroep over 

onderwijsontwikkeling en ICT. Kevin wil hier graag bij. In O&O wordt bepaald wie deze 

groep bij zullen gaan wonen.  

 

6. Sollicitatiecommissie 

Kevin blijft dit jaar tot januari aan als commissievoorzitter O&O. Het is niet wenselijk om een 

raadsassistent aan te nemen en deze persoon gelijk commissievoorzitter te laten worden. 

Bovendien is het indien mogelijk beter om een verkozen raadslid de functie te laten bekleden.  

 

7. Vacature uitzetten voor raadsassistent 

Het is mogelijk dat een raadsassistent uiteindelijk de rol van commissievoorzitter O&O gaat 

vervullen tegen de tijd dat Kevin weggaat. 

Het kan goed zijn om iemand aan te nemen die eventueel ook gemotiveerd is om voorzitter te 

worden. Eventueel komt er ook nog een vacature voor vicevoorzitter. Er kan vanaf nu in ieder 

geval een algemeen raadslid gezocht worden. In de sollicitatie kan gevraagd worden of de 

persoon eventueel ook beschikbaar is voor 20 uur in de week. De vacature wordt toegespitst 

op een functie binnen V&O.  

Tiffany hoopt deze week duidelijkheid te krijgen of het past met haar studie om aan te blijven 

als vicevoorzitter. Wat betreft de commissievoorzitter O&O geldt voor nu dat Kevin tot 

januari de voorzitter blijft. Daarna wordt er binnen O&O bekeken of er iemand de functie wil 

bekleden of dat hier een raadsassistent voor aangenomen moet worden. Eventueel kan er 

geput worden uit de poel potentiele raadsassistenten die op de vacature reageren.  

 

De SoCo zal bestaan uit Lina, Kevin, Kilian en Brendon.  

 

8. Commissies en dossierverdeling 



 

Commissie O&O: Kevin, Yoren, Iris, Jiska, Kilian, Baukje.  

Commissie V&O: Brendon, Lina, Tiffany. Malika kijkt of ze bij V&O wil aansluiten.  

 

Lina gaat ook de vergaderingen van O&O bijwonen, maar zal geen dossiers op zich nemen 

binnen die commissie. De dossierverdeling wordt in de commissies besproken. De eerste 

commissievergaderingen staan gepland op:  

- O&O: maandag 7 september van 13:00-15:00 uur.  

- V&O: donderdag 10 september van 13:00-15:00 uur.  

 

In de PV van volgende week worden de werkafspraken besproken. Iedereen leest de 

werkafspraken alvast door.  

Er wordt een Google Calendar gemaakt en met alle raadsleden gedeeld.  

 

9. Rol afgevaardigde 

Voor de PV van de CSR stuurt Iris elke week een update van wat er in de FSR gebeurd. Wat 

is handig voor de PV van de FSR? Vanaf volgende week staan er updates op de PV-agenda. 

Iris kan haar update als reactie op de mail met de agenda sturen. In de update komt alles wat 

relevant is voor de FMG. De rol van de afgevaardigde komt ook terug in de werkafspraken.  

 

10. Adviesaanvragen decaan 

Er is een mail ontvangen met de adviesaanvragen van de decaan en in welke periode hier een 

advies over geschreven moet worden. Er moet kritisch gekeken worden naar de vormgeving 

van de vraag en in welke commissie het advies besproken moet worden.  

- Optimalisatie voorlichting voor studiekiezers: V&O 

- Contact studenten en stafleden: V&O 

- FSR en opleidingscommissies: O&O 

- NSE 2015 score op studiefaciliteiten: V&O 

- Financiële jaarrapportage: V&O 

- OERen: O&O/OER-team 

 

Mogelijk kan het advies over de NSE score op een bepaalde gecombineerd worden met het 

advies over contact tussen studenten en stafleden.  

Wat betreft het advies over de FSR en de OC’s is het vreemd dat de FSR een advies aan 

zichzelf moet sturen.  

 

11. Planning aankomend jaar 

In de commissies zal een tijdpad gemaakt worden met daarin wanneer wat gedaan moet 

worden en aan welke dossiers prioriteit wordt gegeven. In de PV kan het hele jaar dan een 

keer doorgenomen worden.  

 

12. Belangrijke data 

De OV’s met de decaan staan gepland op de volgende momenten: 

- 16 september van 14:00-16:00 uur 

- 11 november 

- 20 januari 

- 16 maart 

- 17 mei 

- 13 juli 

 



 

Volgende week donderdag om 12:00 vindt de kennismakings-lunch met de decaan plaats. 

Afmelden kan per mail bij Tiffany.  

 

Vanuit de CSR wordt de ‘Dag van de medezeggenschap’ georganiseerd. Dymph en een aantal 

CvB-leden zijn hierbij aanwezig om te praten om over hoe de medezeggenschap versterkt kan 

worden. Het is leuk om hierbij aanwezig te zijn en mee te discussiëren.  

 

Lina zoekt op in de WHW wat de regel is over het missen van verplichte colleges of 

werkgroepen voor FSR-werk.  

  

13. Overleg met de decaan 

Het eerste OWI-overleg staat voor volgende week dinsdag gepland. In eerste instantie gaan 

Lina en Kevin hierheen. Voor de volgende overleggen kan per keer bekeken worden welke 

raadsleden daar naartoe gaan. Het OWI-overleg is altijd een week voor de OV.  

 

14. Scholing/advisering 

Op 3 en 4 november wordt er een introductiecursus voor OC- en BoS-leden georganiseerd 

waaraan de FSR ook mag deelnemen. Lina vraagt Sterre of het programma voor deze cursus 

al bekend is.  

 

Bij WVTTK wordt de SVOC-verdeling besproken.  

 

15. WVTTK 

SVOC verdeling 

Lina is als voorzitter contactpersoon voor de Fv FMG. Wie wil er samen met Lina contact zijn 

voor de SV’s en OC’s? Yoren en Jiska laten weten interesse te hebben.  

 

Vorig jaar had elk raadslid zijn eigen OC en zijn eigen SV. De vorige raad heeft aangegeven 

dat het overzicht houden dan soms lastig was. Soms konden raadsleden ook niet aanwezig zijn 

bij de OC-vergaderingen. Als er minder verantwoordelijken zijn, kan het mogelijk 

makkelijker geregeld worden en beter teruggekoppeld worden aan de raad. Lina, Yoren en 

Jiska doen een voorstel over hoe de verdeling ingericht kan worden. Dit zal volgende week 

terugkomen in de PV.  

 

16. Rondvraag en sluiting  

Bij de CSR speelt discussie of bepaalde rechten en plichten voor studenten vastgelegd moeten 

worden. Iris schrijft hier voor volgende week een vergaderstuk over.  

Baukje vraagt zich af of er al meer bekend is over het schema van het Maagdenhuisweekend. 

Het weekend is beide dagen van 10:00-17:00 uur.  

Lina stuurt Malika het overdrachtsdocument van de FSR.  

Malika maakt een naam.fsr.fmg@gmail.com aan.  

Kevin stelt voor dat mensen die in het bezit zijn van een tablet voortaan de vergaderstukken 

van de PV daarop bekijken tijdens de vergadering, zodat er minder papier gebruikt wordt. 

Indien dit voor raadsleden niet handig is, kan Pleuntje de stukken voor diegene uitprinten.  

 

Actielijst 

20150901-1: In O&O wordt bepaald wie de klankbordgroep over onderwijsontwikkeling en 

ICT bij zullen gaan wonen.  

20150901-2: Malika kijkt of ze bij V&O wil aansluiten. 
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20150901-3: Iedereen leest de werkafspraken alvast door voor de PV van volgende week.  

20150901-4: Er wordt een Google Calendar gemaakt en met alle raadsleden gedeeld.  

20150901-5: Lina zoekt op in de WHW wat de regel is over het missen van verplichte 

colleges of werkgroepen voor FSR-werk.  

20150901-6: Lina vraagt Sterre of het programma voor de introductiecursus voor OC- en 

BoS-leden al bekend is. 

20150901-7: Lina, Yoren en Jiska doen een voorstel over hoe de SVOC-verdeling ingericht 

kan worden.  

20150901-8: Iris schrijft een vergaderstuk over de discussie binnen de CSR om bepaalde 

rechten en plichten voor studenten vast te leggen.  

20150901-9: Lina stuurt Malika het overdrachtsdocument van de FSR.  

20150901-10: Malika maakt een naam.fsr.fmg@gmail.com aan.  
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