
 
Notulen van de plenaire vergadering (7) 
Datum en tijd: 20-10-2016, 10:55-13:00 uur.   
Locatie: REC-JK 1.05 
 
Aanwezig: Aldert van Dam, Sam Selling, Sacha Palies, Dora Weijers, Eva Verschuur, Bing 
Gagliardi, Isene Boudrie, Dirkje Schoon, Ilvy van Steen, Farah Ouazizi, Jorrit Kruithof, 
Sophie van Gentevoort, Racquelle Bannink. 
 
Afwezig: Geen.  
  
1. Opening  
Aldert opent de vergadering om 10:58. 
 
2. Post 
20161020-1: Eva mailt Laura Müller-Pinzler over ‘Participants for Experiment about 
Empathy’ terug. 
20160120-2: Eva mailt Ombudsstudent Psychologie over ‘studieplekken REC’ terug. 
 

• 18/10 Laura Müller-Pinzler: Participants for Experiment about Empathy. Eva mailt 
terug. 

• 19/10 Ombudsstudent Psychologie- FMG: studieplekken REC. Eva mailt terug. 
• 19/10 Lianne Hooijmans: Allocatiemodel.  

 
3. Vaststellen notulen PV 6 
Na een aantal wijzigingen zijn de notulen van 13 oktober 2016 vastgesteld. 
 
4. Actielijst  
20160929-3: Aldert beluistert de opnames van de OV van 13 juli. Racquelle gaat met hem 
zitten voor de OV wijzigingen.  
20161006- 6: Iedereen vult zijn/haar naam in op schema 'Collegepraatjes' in de Google 
Drive.  
20161013-1: Sophie schrijft een vergaderstuk over D&D. 
20161013-2: Aldert verbetert de werkafspraken en stuurt deze als vergaderstuk. 
20161013-3: Iedereen denkt na over een tijdspad van zijn/haar dossiers en bespreekt deze in 
de CV's.  
20161013-4: Iedereen denkt na over flexstuderen en de wenselijkheid van een pilot bij de 
FMG opleidingen. 
20161013-5: G&T pakt 'schriftelijke reactie decaan: Governance' op. 
20161013-6: Aldert en Dora schrijven een oordeelvormend vergaderstuk over 'schriftelijke 
reactie decaan: Masterselectie'. 



 
20161013-7: Dora schrijft een reactiebrief op de 'schriftelijke reactie decaan: 
Loopbaanoriëntatie'.   
20161013-8: Ilvy en Farah nemen contact op met OC's en inventariseren de animo voor een 
werkgroep over diversiteit in personeelstrainingen.  
20161013-9: Dirkje en Aldert schrijven een oordeelvormend vergaderstuk over de 
'Schriftelijke reactie decaan: Vakevaluaties'.  
 
5. Mededelingen 
Bing is later.  
Eva en Dora moeten om 12:45 weg.  
Alle stukken die op 4 november moeten binnen zijn voor de OV zijn stukken die langs het 
OWI overleg moeten. Welke adviezen dit zijn wordt aangegeven en genotuleerd in deze PV. 
De andere stukken moeten op 10 november worden verzonden.  
 
PV van blok 2 is op woensdag van 16:00-18:00. 
 
6. Vaststellen agenda 
Het onderwerp 'Werkafspraken decaan' wordt niet behandeld. Het onderwerp 'studentassistent' 
wordt hiervoor in de plaats besproken.  
 
De agenda is vastgesteld.  
  
7. Update voorzitter 
Vorige week woensdag had ik dus vergadering met de VZ's van alle FSRen, hierin hadden we 
het over onderwerpen die ik vorige week al heb genoemd. Flexstuderen was interessant voor 
de andere raden. Voor ons waren de verschillen tussen hoe de FSRen met de wet versterking 
bestuurskracht, en de voorinvesteringen omgaan relevant. Verder heb ik woensdag jl bij. FV 
FMG het gehad over het referendum D&D en de manier waarop de SV's en de Common 
Room kunnen ons kunnen helpen met promotie, over twee weken staat het bij hun overleg op 
de agenda. Ook heb ik even met FSR FGW en Eva gepraat over de ILO, moet nog veel 
uitgezocht geworden, maar de vraag is of wij daar nog iets mee te maken gaan hebben (dit 
ging ook over de slapende CROHO labels). Ten slotte heb ik nog op woensdag een gesprek 
gehad met de OWI van Graduate School Psychologie Han van der Maas samen met Jorrit en 
Sacha. Donderdag ochtend heb ik een overleg met OWI College SW (Richard) samen met 
Jorrit en Sacha. Verder vooral vergaderstukken. 
 
8. Update G&T 
In G&T hebben we ons deze week verder gewaagd aan het vormgeven van de plannen 
rondom de voorinvesteringen en het betrekken van OC's. Na twijfel over haalbaarheid van de 
plannen gegeven nieuwe deadlines van OWI's is het plan is nu om twee 'harkbijeenkomsten' 
zoals Sacha dat zo mooi verwoord te organiseren waarin we de ideeën van OC's proberen te 
inventariseren. Hier zullen er twee van plaatsvinden waarvan de eerste op 2 november. 
Daarnaast is bepaald welke dossiers naar de eerste OV zullen gaan. Verder is iedereen ervoor 



 
aan het zorgen dat OC leden op de hoogte zijn van de collegepraatjes in de week van 31 
oktober. Ondertussen hebben ook al BoS studenten het schema ten dele ingevuld. De 
commissieleden is opgedragen contact te zoeken met de docenten waarbij zij een 
collegepraatje gaan geven. Dit plan loopt dus vooralsnog op schema.  
 
Update TOF 
Bij TOF zijn we deze week hard aan het werk om volgende week een advies eruit te knallen. 
In afgelopen vergaderingen hebben we de domeinen hun begroting inhoudelijk behandeld en 
gekeken naar hoe het er nu in het algemeen voorstaat. Ook hebben we de structuur voor ons 
advies bepaald. Daarnaast hebben we het gehad over de voorinvesteringen en hoe we denken 
dat het proces verder moet verlopen. Dit zal verder worden toegelicht in de PV aan de hand 
van een vergaderstuk. De deadline voor ons advies ligt op 27 oktober. TOF plant dan ook op 
donderdag 27 oktober het definitieve advies aan de PV voor te leggen en het vervolgens te 
versturen.  
 
9. Update O&R 
Wij hebben het gister in de cv gehad over voornamelijk 3 dingen: 
- beleidsplan: discussie over met welke visie in ons achterhoofd we elk stuk schrijven. 
Inhoudelijke dingen aangepast. Ook lijkt het ons een goed idee als wij het beleidsplan 
afmaken, dan hoeft G&T zich daar geen zorgen over te maken. We gaan elk stukje over een 
dossier bij elkaar voegen en er iets moois en leesbaars van maken. 
- Adviesaanvraag Informatievoorzieningen. We hebben eindelijk onderzoek gedaan via de 
studieverenigingen die lief zijn en gelukkig hebben we veel concrete problemen en 
oplossingen daaruit kunnen vissen. Wij hebben het vergaderstuk in de cv besproken en 
aangepast zodat het echt alleen gaat over de informatievoorzieningen. In die enquête staat nog 
veel meer nuttige informatie, maar die kunnen we ook voor later gebruiken. (Resultaten staan 
in de drive onder adviezen bij O&R) 
- flexstuderen. Vooral gehad over of we extra voorwaarden willen toevoegen. We zijn het met 
elkaar eens dat er iets bij moet over de redenen waarom iemand mee wilt doen met de pilot 
flexstuderen. Met deze info kan je beter onderzoek doen naar de resultaten van de pilot en of 
het ook door moet gaan ja of nee.  
 
10. Update afgevaardigde 
- WHW gesprek: een gesprek, twee keer per jaar, met het RvT & het DB. Deze komt eraan er 
zijn onderwerpen opgesteld die de CSR dan met hen wilt bespreken.  
- De begroting is besproken van de UvA. Er zijn een aantal punten aangedragen, en er zijn 
hier vragen over gesteld. Er zijn wat punten die men mist op de begroting, en die worden nog 
extra besproken. Het was nu nog informatief, dus als mensen nog meningen hebben over de 
begroting, kom naar me toe.  
- Blended Learning: er is een stuurgroep, en hier komen twee CSR leden in. Nu heeft men zijn 
mening gegeven, over het algemeen zijn er positieve geluiden, dat het een bijdrage kan 
leveren aan het gegeven onderwijs. Daarnaast is er ook veel kritiek: het kan doorsijpelen naar 
onderwijs waar het nut helemaal niet zo hoog is, en kan het gegeven onderwijs ten niet doen. 



 
Er is ook wat gepraat over een 'flexpotje' (heb ik het eerder over gehad) en daar was men 
negatief over. 
- Diversiteit is besproken binnen de raad. De policy punten zijn allemaal even langsgegaan. Er 
was wat discussie over de diversity ombudsman, en over op welk niveau dit beleid moet 
worden gevoerd. Er was ook wat discussie over de diversity-informed sollicitatieprocedure. 
Daarnaast is er besloten dat er niet een expliciete positie wordt ingenomen over een quotum.  
 
Aanvulling: er is nog geen besluitvorming, volgende week.  
- Er is over gediscussieerd of de wc-krant vormgeving wordt overgegeven aan de ASVA want 
die kunnen er leuke dingen mee doen. Maar hier wordt nog over gediscussieerd. 
- Er is veel gepraat over flexstuderen, nl. Manouk zit in die werkgroep. CSR is van mening 
dat er kritisch hier naar gekeken wordt. 
- Er is besloten dat de CSR instemt met het behoud van de studentenassessor! 
- COFH. De CSR heeft duidelijke reactie gevormd op de reactie van het CvB. Hier valt 
'schatkistbankieren', 'verhuurdersrisico's', duidelijkheid over wat 'onderzoek' RECBCD, Over 
overige dingen wordt nog verder nagedacht.  
 
11. Update penningmeester 
20161020-3: Jorrit agendeert Cobo voor de volgend PV. 
 
Nog steeds geen afspraak Jeffrey Smits.  
In de volgende PV moet het budget voor de Cobo besproken worden.  
 
12. Onderwerp 1: Masterselectie (OWI's) 
201601020-4: Sophie schrijft een reactiebrief op ‘Masterselectie’. 
 
Decaan stelt in zijn reactie op het advies dat er maar nauwelijks selectie plaatsvindt op de 
FMG. Uit de brief blijkt dat de decaan selectie anders interpreteert dan de raad. Een 
motivatiebrief en cijferlijst vindt de FSR ook al selectiecriteria. Voor de raad gaat het om het 
principe van selectie wat problematisch is, terwijl de decaan de focus legt op accreditatie. De 
raad heeft het over het principe.  
Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen plaats-beperkte masters en selectieve 
masters. In de eerste ziet de raad niet echt een probleem. Een doorstroom master selecteert 
niet, deze heeft als enige voorwaarde een aansluitende bachelor.  
 
Voor de reactiebrief: reageren op de decaan op dezelfde puntsgewijze manier als de reactie. 
Daaraan toevoegen wat hij niet behandeld heeft, de reactie van de decaan is namelijk niet 
compleet. Sophie schrijft de FSR reactie op de reactie van de decaan.  
 
13. Onderwerp 2: Governance (OWI's) 
20161020-5: Sacha schrijft een verbeterde reactie op de reactie ‘Governance’. 
 



 
Het advies van vorig jaar was niet helder. Zo werden er bijvoorbeeld zaken gevraagd aan 
decaan waar hij niet over gaat.  
Punt 1.Het contact met BoS en ombudsstudenten is een punt waar de decaan niet over gaat. 
Punt 2 (valt samen met 1). Veel informatie gaat langs de FSR dus dit moet worden verbeterd. 
Een van verbeteringen die de FSR heeft voorgesteld is meer contact hebben met de BoS en 
Ombudsstudenten. Er schijnt ooit al een update systeem te zijn geweest, maar deze in loop der 
jaren weggevallen. De FSR is vooralsnog slecht op de hoogte BoS vergaderingen. Ook is voor 
de raad onduidelijk waarom CW en Psy een Ombudsstudent hebben en geen BoS.  
Punt 3. Groeiende verantwoordelijkheid OC's. Hier is werkgroep voorgezet, maar de raad 
vindt het goed om nog eens te vermelden dat dit een zeer belangrijk onderwerp is en dat dit 
goed moet worden ondersteund.  
Sacha schrijft een verbeterde reactie op de reactie van de decaan.  Hierin zal hij ook duidelijk 
maken date FSR begrijpt dat domeinen verschillen. 
 
14. Onderwerp 3: Interne werkafspraken FSR  
Er worden interne werkafspraken besproken. 

15. Onderwerp 4: Informatievoorziening (geen OWI, wel 4 nov) 
20161020-9: Eva schrijft besluitvormend vergaderstuk/conceptadvies over 
informatievoorziening eerstejaars. 
 
Vanuit het onderzoek naar de informatievoorziening naar eerstejaars is gebleken dat studenten 
het fijn vinden als evenementen op Blackboard geplaatst worden. Het gebruiken van 
Blackboard voor deze doeleinden is echter al lang een discussie. Blackboard is strikt voor 
educatieve doeleinden en ze zijn heel strikt op evenementen op Blackboard plaatsen. T is wel 
goed mogelijk om evenementen beter te promoten te de website van de UvA.  
Er komt wel een nieuwe DLO (digitale leeromgeving). In het advies wil de raad dit 
meenemen, wellicht is het op dit nieuwe medium wel mogelijk om evenementen te promoten.   
Verder blijkt uit het onderzoek dat onduidelijk is waar verschillende diensten te vinden zijn 
op de UvA. De raad wil daarom plattegronden met legenda van de gebouwen op de UvA site, 
waarop duidelijk is vermeld waar alles is. Eventueel kan dit ook worden doorgetrokken en 
kunnen er plattegronden en legenda’s komen in de gebouwen.  
 
16. Onderwerp 5: Studentassistenten (OWI's) 
20161020-10: Dirkje en Isene schrijven een conceptadvies ‘studentassistenten’.  
 
Er moet nog beter uitgelegd worden in het advies dat het gebrek aan transparante vacatures 
voor studentassistenten echt een facultair FMG probleem is. Op andere faculteiten gaat dit 
anders. Sophie en Dirkje gaan bronnen zoeken die dit bevestigen. 
Het lijkt de raad een goed idee om in het advies te vermelden dat dit op basis is van een 
verkennend onderzoek.  De boodschap is: uit vooronderzoek blijken veel problemen hiermee 
te zijn, is decaan hiervan op de hoogte?  
 



 
Discussiepunten: 
Alle raadsleden zijn er het over eens dat de sollicitatieprocedure anders moet, transparanter. 
Voor de openbaarheid moeten vacatures op website komen. Echter, voor sommige vakken is 
kennis van het vak nodig om een geschikte student-assistent te zijn. De raadsleden vinden het 
acceptabel als daarom in de vacature bijvoorbeeld als vereiste gesteld wordt dat men het vak 
volgt/heeft gevolgd. 
Docenten zien meer studenten door openbare vacatures, al kiezen zij misschien nog steeds 
voor de student die zij anders zouden hebben gevraagd. Met een sollicitatieproces moeten zij 
het ieder geval beredeneren.  
 
De raadsleden zijn van mening dat het sollicitatieproces voor de docent zelf in te vullen moet 
zijn. Bijvoorbeeld door een brief sollicitatie. Het is niet de bedoeling hen veel meer werkdruk 
op te leggen.  
 
Het is de raad te doen om het principe van openbaarheid en een gegronde argumentatie voor 
de keuze voor een bepaald persoon.. In principe dus openbaar.  
 
17. Onderwerp 6: Advies facultaire begroting (OWI's) 
Dit is een ander onderwerp dan de voorinvesteringen. Het is nog onduidelijk hoe raad precies 
wil adviseren op de facultaire begroting. Dit is de eerste keer dat raad adviesrecht heeft. De 
taakgroep financiën wil dit onderwerp graag ook bespreken met OR. Het proces is niet fijn 
verlopen, de FSR is niet goed meegenomen in de plannen terwijl dit wel afgesproken was. 
Over de domeinen heeft de raad te lang te weinig info gehad.  
 
Twee jaar geleden was er 26% daling van studentenaantallen op de FMG. Er werden reserves 
ingezet om dit te verbeteren. Om meer studenten te trekken worden er Engelse varianten op 
de bachelors Sociologie (vanaf dit academisch jaar) en Politicologie en Psychologie (vanaf 
volgend academisch jaar) opgezet.  
 
Belangrijke punten 
Voor de FSR is het geld dat is gereserveerd voor de medezeggenschap erg belangrijk. Vooral 
door de WVB; als van de OC meer wordt gevraagd, moeten zij ook beter worden 
ondersteund. Extra personele lasten, dus meer tijd/uren en personeel zijn nodig.  
 
Ook de randvoorwaarden zijn heel belangrijk voor onderwijs en onderzoek, volgens de 
taakgroep is het beter om daar niet op te beknibbelen.  
 
Samenwerking OR 
De OR heeft al heel lang adviesrecht op begroting. Op bepaalde punten zijn de OR en FSR 
het eens met elkaar, maar niet met alles want de organen hebben niet zelfde prioriteiten. Het 
lijkt de taakgroep veel krachtiger om een advies te schrijven samen met de OR. Er moet 
daarom een raadsbesluit gemaakt worden over de voorwaarden aan een gezamenlijk advies 



 
met de OR. Tevens moet er gestemd worden over of de raad negatief of positief op de 
begroting zal adviseren.  
 
Voorstel: de FSR en OR schrijven samen een advies indien de uitkomst (positief/negatief) 
hetzelfde is.  
 
Formele stemming 
De FSR-FMG besluit na stemming dat de taakgroep ontwikkeling financiën met de OR een 
gezamenlijk advies zal schrijven over de facultaire begroting schrijven zolang de punten, 
omschreven in het vergaderstuk en besproken in de PV van 20 oktober 2016, daar in 
opgenomen zijn en wanneer het uiteindelijke advies (positief of negatief) overeenkomt tussen 
beide adviesorganen.  
 
Voor: 12 stemmen. 
Tegen: 0 stemmen. 
Onthouding: 0 stemmen. 
Blanco: 0 stemmen. 
 
De FSR-FMG heeft unaniem besloten dat de taakgroep ontwikkeling financiën met de OR een 
gezamenlijk advies zal schrijven over de facultaire begroting schrijven zolang de punten, 
omschreven in het vergaderstuk en besproken in de PV van 20 oktober2016, daar in staan en 
wanneer het uiteindelijke advies (positief of negatief) overeenkomt tussen beide 
adviesorganen.  
 
De stemming over positief of negatief adviseren wordt uitgesteld totdat er meer duidelijkheid 
is over de begroting en het standpunt van de OR.  
 
18. Onderwerp 7: Voorinvesteringen  
Wat vindt de raad van plan commissie G&T?  
 
Discussie: 
De raad voelt zich op veel belangrijke punten gepasseerd, zoals op de formatie van de 
plannen. Hij is alleen goed op de hoogte van Psychologie en SW. De OC's van deze domeinen 
worden goed betrokken, van andere OC's is dit onduidelijk of onvoldoende. 
 
De taakgroep financiën wil van nu tot 6 december onderzoeken of de OC's goed betrokken 
worden en of zij nog punten hebben. De takgroep wil weten of het proces goed is gegaan. Zijn 
OC's echt op de hoogte? Schrijven zij goed advies en wordt hier ook naar geluisterd?  
 
Oordeel: 
De raad is het erover eens dat de taakgroep zal hameren op het proces en inhoudelijk niets zal 
toevoegen. Dit laat de raad aan de OC's. De taakgroep houdt de PV op de hoogte.  
 



 
Er is in de laatste twee dagen heel veel gebeurd op het gebied van dit onderwerp. Volgende 
PV worden deze ontwikkelingen verder besproken.  
  
19. Onderwerp 8: Vakevaluatie (OWI's) 
20161020-11: Aldert past de reactie 'vakevaluaties' aan: hij houdt de OC erin en haalt de 
raad eruit.   
 
De raad legt zich erbij neer om de FSR niet te vermelden op de UvA-Q formulieren. De 
decaan en OWI's zijn het hier niet mee eens. De raad vindt het echter wel belangrijk om 
informatie over de OC's toe te voegen aan het formulier.  
 
Aldert past dit aan in de reactie op de reactie van de decaan.  
 
20. Onderwerp 9: Flexstuderen 
20161020-12: Jorrit schrijft een verslag van het informele overleg van het DB met de decaan.  
 
Maandag wortd in het informele overleg met Hans Brug flexstuderen besproken. De raad 
heeft een lijst ontvangen met pilotstudies op FMG.  
 
Discussie: 
De raadsleden overleggen over het toevoegen van een extra voorwaarde aan de pilot. 
Namelijk dat er getest moeten worden wat beweegredenen zijn voor studenten om hieraan 
mee te doen. De pilot en flexstuderen op zich hebben geen zin als de juiste studenten er niet 
bereikt worden, zijnde de 'luie' student, versus de drukke student met extra-curriculair 
bestuur/vereniging/bedrijf. Een raadslid stelt voor om bijvoorbeeld te verplichten dat 
studenten bij de studieadviseur aangeven waarom zij mee willen doen.  
 
Bepaalde studies doen niet mee, bij deze studies gaat het cohort vorming echt tegen. Deze 
studies hebben bijvoorbeeld intense werkgroepen waar onderling vertrouwen tussen studenten 
voor nodig is. De raad vindt het prima dat de pilot ook open is voor tweedejaars studenten. 
Hoewel cohort vorming natuurlijk ook in tweede jaar speelt.  
 
Voor de voorzitter is de voornaamste vraag of OC's goed worden meegenomen in de plannen.  
 
Conclusie: 
Het DB neemt mee naar het informele overleg: de randvoorwaarde studieadviseur, het belang 
van OC's in de pilot (dat zij doorslaggevend zouden moeten zijn), en onderzoek naar hoe 
flexstuderen effect heeft op andere zaken (zoals huisvesting student, 
nominaal/studievertraging, studiefinanciering, etc.).  
Jorrit schrijft een verslag van het gesprek voor de raad.  
 
21. Onderwerp 10: Beleidsplan 
20161020-13: Aldert stuurt de raad het beleidsplan van de FSR FNWI. 



 
 
G&T is heel druk met alle adviezen voor de OV. O&R wil het beleidsplan wel verder op zich 
nemen om G&T te ontlasten. Stukjes samenvoegen en opmaak maken etc.  
Het beleidsplan van de FSR FNWI is erg informeel, dat spreekt volgens Aldert wel aan. Niet 
alle raadsleden zijn het eens met zo een informele schrijftaal. Hier wordt nog verder over 
gediscussieerd op een ander moment, wanneer iedereen dit beleidsplan heeft kunnen lezen en 
een oordeel heeft kunnen vormen.   
 
 
22. Aandachtspunten voor Centraal  

• Proces flexstuderen  
• Proces voorinvesteringen  

  
23. PR Update 
20161020-14: Sacha denkt na over een ontwerp voor de banner.  
 

• Maandag bijeenkomst van de dossierhouders communicatie van de FSR'en en CSR. 
Zij willen een planning maken en samen dingen organiseren. CSR wil mee 
collegepraatjes geven met de FSR. Bijna alle raadsleden vinden dat dit niet ten goede 
komt aan de collegespraatjes die nu al met OC en BoS studenten worden gegeven. 
Studenten worden overspoeld met teveel informatie als de CSR daaraan wordt 
toegevoegd. G&T bespreekt dit verder. 

• PR denkt na over een sinterklaas/kerstactie.  
• PR denkt na over de WC krant, op elke faculteit is dit anders geregeld.  
• Voor de banner is een ontwerp nodig. Sacha wil er wel even naar kijken.  

 
24. Wvvttk 
Het is nog onduidelijk hoe het geld voor de campagne voor het referendum van de commissie 
D&D besteed zal worden. Isene heeft er 500 euro voor begroot.  
 
Dresscode fotomoment: aardtonen, herfstkleuren. 
  
PV van blok 2 is op woensdag van 16:00-18:00. 
 
25. Rondvraag en sluiting 
Dirkje kan volgende week eventueel niet bij de PV zijn door persoonlijke omstandigheden. 
  
De FSR heeft een dossier allocatiemodel gemaakt maar dit is een moeilijk en zwaar dossier. 
Aldert vraagt wie dit dossier op zich kan nemen. Volgende week dinsdag om 16:00 is hier een 
werkgroep over. Sophie en Bing gaan in ieder geval mee naar de werkgroep. Het is nog 
onduidelijk wie dit dossier zal beheren. 
 
Aldert sluit de vergadering om 12:58. 



 
 
Actielijst 
20160929-3: Aldert beluistert de opnames van de OV van 13 juli. Racquelle gaat met hem 
zitten voor de OV wijzigingen.  
20161013-3: Iedereen denkt na over een tijdspad van zijn/haar dossiers en bespreekt deze in 
de CV's.  
20161013-7: Dora schrijft een reactiebrief op de 'schriftelijke reactie decaan: 
Loopbaanoriëntatie'.   
20161013-8: Ilvy en Farah nemen contact op met OC's en inventariseren de animo voor een 
werkgroep over diversiteit in personeelstrainingen.  
20161020-1: Eva mailt Laura Müller-Pinzler over ‘Participants for Experiment about 
Empathy’ terug. 
20160120-2: Eva mailt Ombudsstudent Psychologie over ‘studieplekken REC’ terug. 
20161020-3: Jorrit agendeert Cobo voor de volgende PV. 
20161020-4: Sophie schrijft een reactiebrief op ‘Masterselectie’. 
20161020-5: Sacha schrijft een verbeterde reactie op de reactie ‘Governance’. 
20161020-6: Aldert schrijft een verbeterde versie van de werkafspraken.  
20161020-7: Dora  schrijft een vergaderstuk over uren waarin zij beide besproken kanten 
belicht, voor de PV van 9 november. 
20161020-8: Iedereen denkt na over hoe vaak en wanneer zij wel/niet bereikbaar willen zijn 
om hier afspraken over te maken.  
20161020-9: Eva schrijft besluitvormend vergaderstuk/conceptadvies over 
informatievoorziening eerstejaars. 
20161020-10: Dirkje en Isene schrijven een conceptadvies ‘studentassistenten’. 
20161020-11: Aldert past de reactie 'vakevaluaties' aan: hij houdt de OC erin en haalt de raad 
eruit.    
20161020-12: Jorrit schrijft een verslag van het informele overleg van het DB met de decaan.  
20161020-13: Aldert stuurt de raad het beleidsplan van de FSR FNWI. 
20161020-14: Sacha denkt na over een ontwerp voor de banner. 
 
Pro Memorie 
20160126-4: Iedereen stuurt de agenda en de notulen van iedere OC vergadering door naar de 
coördinator, evenals het zelfgeschreven verslagje. Ook worden het verslag, de agenda en 
notulen op Google Drive gezet in de daarvoor bestemde map. 
20160302-5: Iedereen geeft maximaal een uur voor de PV door aan de AS of ze de 
vergaderstukken uitgeprint willen hebben.  
20160405-6: De updates van de voorzitter, afgevaardigde en commissievoorzitters moeten 
uiterlijk dinsdagavond verstuurd worden.  
20160426-8: Racquelle stuurt mails over OWI overleg door onder de noemer Vertrouwelijk. 
20160915-1: PR houdt intern een promotieschema bij en houdt de PV op de hoogte. 
20160929-6: PR groep post op vrijdag een weekupdate op de FSR Facebook.  
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