
 
Notulen van de plenaire vergadering (8) 
Datum en tijd: 02-11-2016, 16:00-18:00 uur.   
Locatie: REC-C2.05 
 
Aanwezig: Aldert van Dam, Sam Selling, Sacha Palies, Dora Weijers, Eva Verschuur, Bing 
Gagliardi, Isene Boudrie, Ilvy van Steen, Farah Ouazizi, Jorrit Kruithof, Sophie van 
Gentevoort, Racquelle Bannink, Dirkje Schoon. 
 
Afwezig: Geen. 
  
1. Opening  
Aldert opent de vergadering om 16.04. 
 
Vrijdag worden de adviezen voor de OV verstuurd.  
 
2. Post 
20161102-1: Isene mailt de FSR FNWI terug over 'Bijdrage aan filmpje voor D&D'.  
20161102-2: Aldert regelt dat er een FSR delegatie aanwezig is bij de LOF bijeenkomst op 11 
november.  

• 1/11 Esther Baar (ASVA): Cobo. Aldert heeft terug gemaild. 
• 1/11 Lianne Hooijmans: Docent van het Jaar brainstorm (15 november 19-21h CREA 

3.12). Eva pakt dit op.  
• 1/11 Manouk Schippers (CSR): Betrokkenheid Flexstuderen. Aldert heeft terug 

gemaild.  
• 1/11 FSR FNWI: Bijdrage aan filmpje voor D&D. Wvttk. Isene mailt de FSR FNWI 

terug.   
• 1/11 CSR:  LOF-bijeenkomst 11 november. Delegatie van de FSR gaat erheen, Aldert 

regelt dit.  
 
3. Vaststellen notulen PV 8 
Na een aantal kleine wijzigingen zijn de notulen van 27 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.  
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'. Wordt uitgesteld tot na de OV.  



 
20161020-6: Aldert schrijft een verbeterde versie van de werkafspraken. Wordt uitgesteld tot 
na 4 november. 
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. Komt terug bij werkafspraken in de PV van 9 november. 
20161020-10: De dossierhouders schrijven een conceptadvies ‘studentassistenten’. Is 
uitgesteld. 
20161020-12: Jorrit zet het verslag van het informele overleg van het DB met de decaan op 
drive en mailt het.  
20161020-14: Sacha denkt na over een ontwerp voor de banner. Iedereen denkt na over het 
ontwerp van de banner.  
20161027-1: Eva mailt Jiska Streefkerk terug over 'Studieplekken (stoelen) E-gebouw'. Eva 
heeft een afspraak met de UB.  
20161027-2: O&R pakt de mail 'vluchtelingen premaster mogelijkheden' op, Jorrit mailt 
terug. 
20161027-3: Aldert past de reactie op de reactie van de decaan op 'vakevaluaties' aan. 
20161027-4: Sacha zoekt uit wat functie is van Ombudsstudent en past taal aan van het 
advies 'Governance'.   
20161027-5: Sophie en Sam passen de reactie op de reactie Masterselectie aan en zetten deze 
in het juiste format.  
20161027-6: G&T denkt na over een campagne plan voor het referendum D&D en schrijft 
hier een vergaderstuk over. Zij zijn bezig het plan te concretiseren.  
 
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.  
20161027-1: Vóór de PV moet er bekend zijn of er formele stemmingen zullen plaatsvinden, 
zodat de afwezigen hun mandaat kunnen geven aan een ander raadslid.  
20161027-2: Sophie houdt in de gaten hoe het vordert met 'scriptie hulp' in de OC 
Psychologie en schrijft een vergaderstuk wanneer dit gaat spelen. 
 
5. Mededelingen 
20161102-3: Jorrit en Eva gaan er achter aan dat de FSR de printer kan gebruiken. 
 



 
Geertje  (BoS) sluit aan.  
Sacha moet om 16:45 weg. 
Sophie is volgende week op vakantie.   
 
6. Vaststellen agenda 
Governance en OWI overleg worden verwisseld. 
 
De agenda is vastgesteld. 
 
7. Update voorzitter 
Ik mail vanavond de OWI's van communicatie en PWOL. Ben ik deze week vooral bezig met 
het Allocatie model, ik heb het eindrapport doorgelezen, en zal ook gaan naar een 
bijeenkomst met andere FSRen hierover en heb al even contact gehad met de OR hierover. 
Daarnaast vooral beleidsplan en meer dagelijkse dingen. Vrijdag ochtend heb ik een afspraak 
met Ed Peelen over de Amsterdam Advanced Graduate School, om te kijken hoe het daarmee 
gaat en wat wij ermee moeten/kunnen doen. 
 
8. Update G&T 
Bij G&T hebben we wederom de plannen rondom voorinvesteringen op de schop gegooid. Er 
zijn steeds nieuwe ontwikkelingen in het proces wat het voor ons lastig maakt omdat we 
steeds opnieuw moeten kijken wat voor rol de FSR heeft in het geheel. Voor nu hebben we 
onze bijeenkomst van woensdag met de OC's te verplaatsen naar volgende week woensdag 9 
november. Dit omdat veel OC's niet hadden geregeerd of aangaven niet te kunnen. Deze 
bijeenkomst zal voornamelijk een inventarisatiebijeenkomst worden waarin we gaan kijken in 
hoeverre de OC's op de hoogte zijn en inspraak hebben op de plannen van hun OWI's. 
Hiermee nemen we dus een soort monitorfunctie in. Daarnaast hebben we nog gepraat over de 
collegepraatjes die deze week plaatsvinden. We zijn tot de conclusie gekomen dat het 
organiseren van deze week veel communicatie vereist en dat dit niet altijd even soepel 
verloopt waardoor het een lastig te coördineren proces is geworden. Er is een mail met 
uitgebreide informatie rondgestuurd gister naar alle FSR leden om hen meer op de hoogte te 
stellen van wat precies de bedoeling is van de collegepraatje dus lees nog even een keer goed 
door. Verder hebben we nog de laatste opmerkingen verwerkt in de conceptadviezen en 
afspraken gemaakt over de afronding van de adviezen. Ook gaan we vanaf volgende week 
nadenken over de invulling van de Dag van de Afgezanten. Als laatste hebben we nog kort de 
discussie gevoerd over het ja dan wel niet innemen van een kleur in het D&D referendum.  
 
9. Update O&R 
Wij hebben in de CV vooral het beleidsplan uitvoerig besproken. Ook hebben wij het advies 
Infovoorzieningen besproken. De andere dossiers lopen gewoon prima, geen ontwikkeling die 
broodnodig met iedereen gedeeld moet worden.  
Eva gaat afspraak met Paulien Bosch (UB) maken om de pilot te bespreken. Als iemand nog 
andere huisvestingpuntjes heeft graag doorgeven. Ilvy en Farah hebben veel afspraken over 
diversiteit. Isene en Bing gaat nog meer aan de slag met examencommissies. Wij gaan 



 
volgende CV evalueren en bespreken wat we voor adviezen voor de volgende OV naar buiten 
willen brengen. 
 
10. Update afgevaardigde 
- We hebben de belangrijkste punten van het WHW-gesprek van vorige week besproken.  

- Morgen hebben we de GOV. Hier gaan we stemmen vragen stellen aan Hans Amman over 
dingen die we raar vinden over de begroting. Vorige keren heb ik de punten genoemd waar 
we hard over gaan. Dan later op de dag is de GV en dan gaan we stemmen. 

- De raad is geïnformeerd over de Quick Wins, zoals gepresenteerd in het rapport D&D. We 
gaan hier een besluit over vormen op de volgende PV. 

- Er kwam een besluitvoorstel voor Blended learning. Daarin werd er besloten over de visie 
van de CSR hierop. De CSR is het eens dat er een uitwisselingsplatform (BLIST) mag komen, 
is van mening dat er ruimte mag zijn voor centrale begeleiding bij het gebruik van BLIST 
door de huidige stuurgroep, is van mening dat er centraal geld moet worden gereserveerd voor 
de centrale facilitering van Blended Learning (huisvesting). MAAR de CSR is van mening dat 
er NIET centraal geld moet worden gereserveerd voor de facultaire implementatie van 
Blended Learning. Dit staat los van BLIST en die facilitering dus die hier boven staat.  

- Tijmen en Alex gaan in de BAC studentenassessor 

- Ik mag naar de rekenkamer 

- We zijn geïnformeerd over UB ontwikkelingen (een parkeerkaart en een gekke campagne) 

- Er is een midterm review geweest en daar zijn we over geïnformeerd (hier staan heel veel 
punten in). 

- Diversiteit is weer langs de PV gekomen. Hier kwamen de belangrijkste beleidspunten 
voorbij, en werden de argumenten (voor/tegen) besproken. Denk aan Div Policy / uunit / 
ombudsman / openen van diversiteit in de samenleving / etc. Vervolgens zal volgende week 
hier een besluit over worden genomen. Ik hoorde wel van Annabel dat Geert niet positief staat 
tegenover een onderzoekscommissie om het beleid te evalueren. En dat vinden mensen niet 
leuk. 

- Er is heel wat vergaderd over de mogelijkheid om vergaderingen te livestreamen. Dit wilde 
veel mensen graag omdat transparantie enz. Maar dit kun je niet mensen opleggen want 
rechten. En het is er niet doorheen gekomen. 

- Allocatiemodel: de eindresultaten zijn gepresenteerd en uitgelegd. Wat interessant is om op 
te merken is dat op het moment de FMG er praktisch zeg maar eventueel op vooruit gaat, 
maar in vergelijking met ander faculteiten (behalve FGw) er weinig op vooruit gaat. 
Daarnaast wordt alles budgetneutraal gemaakt, wat betekent dat alles wordt aangevuld met 
beleidsbudgetten.  



 
Aanvulling: Er is een stuurgroep met geld waar faculteiten geld van kunnen krijgen voor 
Blended Learning. Deze groep mag zelf bepalen wat de criteria zijn voor het geven van het 
geld voor Blended Learning, de CSR is hier kritisch over.  

 
11. Update penningmeester 
20161102-4: Isene zoekt uit hoe het zit met onkostenvergoeding en mailt wanneer ze erover 
uit is.  
 
Begroting zo goed als af. In een volgend (rustigere PV) gaat raad er naar kijken. 
 
12. Onderwerp 1: Governance 2.0 
Vindt G&T dat de kritiekpunten goed zijn verwerkt? Ja.  
Dit stuk is een gedeeltelijke reactie, maar ook een aanvulling op het oude advies. Het is dus 
een gedeeltelijk ongevraagd advies.  
 
De FSR FMG besluit per acclamatie, na de besproken wijzigingen, de reactie en het advies 
'Governance 2.0' te versturen naar de decaan voor de OV van 22 november. 
  
Er is discussie over het format van de adviezen. Er is besloten voor de volgende formatregels:  

• FSR format 
• Uitlijnen 
• Cambria 9.5 
• regelafstand 1.2  
• De raad wordt aangeduid als: FSR '16-'17 
• reacties beginnen met inleiden waarop wordt gereageerd.  

 
13. Onderwerp 2: OWI overleg 
Er worden een paar vertrouwelijke zaken over het overleg met de onderwijsdirecteuren 
besproken. 
 
14. Onderwerp 3: Werkafspraken decaan 
20161102-5: Aldert past het advies 'Werkafspraken decaan' aan.  
 
Dit stuk betreft niet echt een advies, maar meer een vraag voor een open gesprek. In het stuk 
moet concrete punten staan die de raad wil veranderen aan de huidige afspraken. Aldert past 
een aantal taalkundige zaken en het format aan.  
  
De FSR FMG besluit per acclamatie de brief 'Werkafspraken decaan', na de besproken 
aanpassingen, vrijdag te versturen naar de decaan voor de OV van 22 november. 

 
15. Onderwerp 4: Vakevaluaties  
Inhoudelijk is de raad tevreden. Er worden nog een aantal taal- en stijlfouten aangepast.  



 
 
De FSR FMG besluit per acclamatie de brief op de reactie 'Vakevaluaties', na de besproken 
aanpassingen, vrijdag te versturen naar de decaan voor de OV van 22 november. 
 
16. Onderwerp 5: Informatievoorziening  
De raad vindt dit inhoudelijk een goed advies. Dit advies is al aangepast aan de hand van de 
taal en format afspraken. De resultaten van de enquête worden bijgevoegd aan het advies.  
 
De FSR FMG besluit per acclamatie het advies 'Informatievoorziening', na de besproken 
aanpassingen, vrijdag te versturen naar de decaan voor de OV van 22 november. 
 
17. Onderwerp 6: Masterselectie 
Inhoudelijk is de raad het eens met de reactie. Sophie verandert de taal- en spelfouten en past 
de inleiding aan omdat deze nog afwijkt van de format afspraken. 
 
De FSR FMG besluit per acclamatie de brief op de reactie 'Masterselectie', na de besproken 
aanpassingen, vrijdag te versturen naar de decaan voor de OV van 22 november. 
 
18. Onderwerp 7: Beleidsplan  
20161102-6: Jorrit mailt Racquelle de stukken voor de OV voor vrijdag 15:00. Racquelle 
stuurt de stukken naar de decaan.   
 
Het beleidsplan gaat naar de OWI's. De foto's van de raadsleden worden eraan toegevoegd, de 
fotografe wordt vermeld in een footnote.  
 
Farah en Ilvy krijgen mandaat om nog een aantal aanpassingen te doen en de opmaak te 
regelen. 
 
Niet ieder dossier staat uitgelegd in het beleidsplan. Er wordt een begrippenlijst toegevoegd 
als bijlage. Er wordt nog een nawoord geschreven.  
 
De FSR FMG besluit per acclamatie het beleidsplan, na de besproken aanpassingen, vrijdag te 
versturen naar de decaan voor de OV van 22 november. 
 
Jorrit mailt Racquelle de stukken voor de OV voor vrijdag 15:00. Racquelle stuurt de stukken 
naar de decaan.   
 
19. Aandachtspunten voor Centraal  
Er zijn momenteel geen punten voor centraal. 
 
20. PR Update 
Sophie zet morgen alle pv notulen op de website.  
 



 
Ideeën voor de weekupdate: beleidsplan, D&D debat, hoorcollegepraatjes. 
 
21. Wvvttk  
De FSR FNWI heeft alle FSR'en gevraagd om een bijdrage voor een D&D filmpje voor de 
centrale campagne. Vorige week is in de PV besloten dat er 200 euro voor de promotie van de 
FSR FMG is en dat er 300 wordt bijgelegd voor de centrale D&D campagne.  
 
De raad is heel enthousiast over het idee van een filmpje, de raadsleden denken dat dit 
studenten goed aanspreekt. Zij willen graag dat er de gevraagde 190 euro van de 300 worden 
besteed aan dit filmpje. De gehele raad is het hierover eens. Isene mailt de FSR FNWI terug 
dat de FSR FMG zal bijdragen.  
 
22. Rondvraag en sluiting 
20161102-6: Aldert mailt Guinevere om naar de volgende PV te komen. 
20161102-7: O&R schrijft voor de volgende PV een oordeelvormend vergaderstuk over de 
spoedadviesaanvraag.  
 
Racquelle zal de komende drie weken aanwezig zijn bij de DB vergaderingen om het DB te 
ondersteunen voor de eerste OV.  
 
Sophie is volgende week op vakantie maar is per mail bereikbaar.  
 
De meerderheid van de raadsleden vindt dat cadeaus voor Cobo gedeclareerd mogen worden. 
Voor de declaraties moeten bonnetjes bewaard worden voor Isene.  
 
Collegepraatjes gaan redelijk er moeten voor volgend jaar wel duidelijkere afspraken gemaakt 
worden.  
 
Spoedadvies OER'en: O&R pakt dit op en schrijft voor volgende PV een oordeelvormend 
vergaderstuk.  
 
Aldert sluit de vergadering om 18.09. 
 
Actielijst 
20161102-1: Isene mailt de FSR FNWI terug over 'Bijdrage aan filmpje voor D&D'.  
20161102-2: Aldert regelt dat er een FSR delegatie aanwezig is bij de LOF bijeenkomst op 
11 november. 
20161102-3: Jorrit en Eva gaan er achter aan dat de FSR de printer kan gebruiken.  
20161102-4: Isene zoekt uit hoe het zit met onkostenvergoeding en mailt wanneer ze erover 
uit is.  
20161102-5: Aldert past het advies 'Werkafspraken decaan' aan.  
20161102-6: Aldert mailt Guinevere om naar de volgende PV te komen. 



 
20161102-7: O&R schrijft voor de volgende PV een oordeelvormend vergaderstuk over de 
spoedadviesaanvraag.  
 
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.  
20161027-1: Vóór de PV moet er bekend zijn of er formele stemmingen zullen plaatsvinden, 
zodat de afwezigen hun mandaat kunnen geven aan een ander raadslid.  
20161027-2: Sophie houdt in de gaten hoe het vordert met 'scriptie hulp' in de OC 
Psychologie en schrijft een vergaderstuk wanneer dit gaat spelen. 
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