
 
Notulen van de plenaire vergadering (11) 
Datum en tijd: 16-11-2016, 16:00-18:00 uur.   
Locatie: REC-C2.04 
 
Aanwezig: Aldert van Dam, Sam Selling, Sacha Palies, Dora Weijers, Eva Verschuur, Bing 
Gagliardi, Isene Boudrie, Ilvy van Steen, Farah Ouazizi, Jorrit Kruithof, Racquelle Bannink, 
Sophie van Gentevoort, Geertje Hulzenbos.  
  
Afwezig: Dirkje Schoon. 
  
1. Opening  
Aldert opent de vergadering om 16.04. 
 
2. Post 

• 09/11 Geertje Hulzenbos: Community of Learners. Ilvy & Farah pakken dit op. 
• 10/11 Lianne Hooijmans: Vooraankondiging: LOF WVB-diner 1 december. Dora en 
Aldert gaan misschien, Aldert mailt terug.   
• 10/11 Sacha Palies: Twee Studenten Gezocht Lunch met de Rector 6 december. 
Iedereen vraagt rond of er studenten willen meedoen. 
• 10/11 Sacha Palies: Day of Student's Say. Wordt besproken in de wvttk. 
• 14/11 Micha van der Wal: invitation meeting student evaluations 25 November 10:30-
12:30. Sophie en Dirkje pakken dit op. 
• 14/11 Marij Vleugelers: Innovative Learning Spaces: een inkijkje (wil de raad dit 
oppakken?). O&R zoekt dit uit en informeert de PV.  
• 15/11 Catherine Hooijer: Open brief aan CvB (neutrale campagne commissie actief 
tegengewerkt, wil raad ondertekenen?). Wordt besproken in de wvttk. 
• 16/11 Shiwa Nizak: CvB-vragenuurtje 24 november (in Room for Discussion). PR zet 
dit op Facebook. 

3. Vaststellen notulen PV 10 
Na een aantal opmerkingen zijn de notulen van PV 10 vastgesteld. 
 
AP Bing stuurt prijs van de sweaters door naar Isene. 
 
4. Actielijst 
20160929-3: Racquelle gaat met Aldert zitten voor de wijzigingen op de OV notulen.  
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. 
20161020-14: Iedereen (PR expliciet) denkt na over het ontwerp van de banner.  
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.  
20161102-3: Jorrit en Eva gaan er achter aan dat de FSR de printer kan gebruiken. Aldert 
belt morgen hierover. 
20161102-4: Isene zoekt uit hoe het zit met onkostenvergoeding en mailt wanneer ze erover 
uit is. 
20161109-1: Aldert met Karin Schiffner of de specialisatie nog wel aan bepaalde dingen is 
verbonden. 
20161109-2: Aldert vraagt aan Sterre er een apart stuk moeten komen over de aanpassing van 
de Politicologie OER, of dat de raad gewoon kan zeggen dat hij het ermee eens is of niet. 
20161109-1: Isene zoekt uit bij Eurest hoe veel het kost om koffie, thee en water te hebben op 
de OV. 
20161109-2: Isene past begroting aan, in PV 11 zal de raad stemmen over de begroting. 
20161109-3: Aldert bestelt voice recorder. 
20161109-6: Ilvy kijkt voor iets leuks voor de banner. 
20161109-7: PR stuurt het beleidsplan naar Folia.  
20161109-8: Bing en Isene sturen survey naar Thom Ter Borg. 
20161109-9: Bing mailt over de stuurgroep BL. 
20161109-10: Sacha stuurt Farah ingestemde beleidsvoorstellen. 
20161109-11: Jorrit maakt een datumprikker voor de PV die tegelijk valt met de Dag van de 
Afgezanten. 
20161109-12: Ilvy werkt de dossierhouders bij in de drive. 
20161109-13: Aldert mailt Mark over wat er van hem wordt verwacht op de OC dag. 
20161109-14: Sacha schrijft vergaderstuk over quick wins D&D. 
 
5. Mededelingen 
Isene moet om 17:55 weg. Dora moet om 18:00 weg. 

Geertje schuift aan. 

6. Vaststellen agenda 
Begroting en Maatschappelijke evenement(en) worden omgewisseld. 

De agenda is vastgesteld. 

7. Update voorzitter 
Deze week veel gesprekken gehad met allerlei mensen. We hadden maandag agenda overleg, 
hier heeft Eva ook een mooi verslag van rondgestuurd. Verder had ik maandag samen met 
Eva ook een overleg met het DB van de OR, hier hadden we het over zaken die bij ons beide 
speelde, en hebben we ook afgesproken onderling contact te houden over de 
voorzittersoverleggen over de voorinvesteringen, iets dat ik dinsdag heb. Verder spraken we 



 
over de begroting, en hoe we dat gaan aanpakken, we houden elkaar op de hoogte over hoe 
alles loopt, we verwachten reactie 'voor de kerst'.  
 
Ook heb ik maandag overleg gehad met de financiële commissie van de OR, TOF, en Michel 
Telkamp, hier bleek bovenstaande uit, en andere informatie omtrent de begroting, ook te lezen 
in de update van Dora. Dinsdag had ik in de ochtend OWI overleg samen met Dora, hierin 
werden drie van onze adviezen besproken. 
 
8. Update G&T 
Voorinvesteringen: we hebben in G&T deze week wederom het proces van voorinvesteringen 
besproken en kwamen in een discussie terecht. Deze discussie zal verder worden besproken in 
de PV aan de hand van een vergaderstuk.  
 
Dag van de Afgezanten: we hebben het gehad over de concretere invulling van deze dag en 
Sam en Dirkje gaan aan de slag met het maken van een draaiboek en begroting. Zoals het er 
nu uitziet plannen we om de dag van 15:00-17:00 te houden en vanaf 17:00 borrel. We gaan 
internationalisering als onderwerp bespreken, andere onderwerpen gaan we nog uit 
OC's/studieverenigingen putten. 
 
Invulling D&D campagne: we hebben concreter besproken wat we nou precies gaan doen. We 
gaan nu als promotie de ballonnenboog poorten-actie doen en daarnaast de centrale campagne 
commissie helpen met flyeren. Dit wordt ook verder in de PV besproken.  
 
Update TOF  
Deze week hebben we met TOF weer een vergadering gehad en een meeting met Telkamp en 
de OR. Het grootste onderwerp wat nu in TOF speelt is het reeds uitgekomen rapport van de 
Commissie Financien en Huisvesting dat een nieuw allocatiemodel voor de UvA heeft 
gepresenteerd. We hebben met de OR afgesproken met hen te blijven afspreken om dit 
nieuwe allocatiemodel en de effecten die dit op de FMG zou hebben door te spreken. 
 



 
9. Update O&R 
Examencommissies: 2 EC's hebben het al verspreid, anderen zijn er positief over. Ook de 
studieverenigingen willen dit verspreiden onder studenten. Hierdoor hopen we op meer 
respons en op concrete punten die wij dan weer kunnen gaan verbeteren. 

 
BSA: we willen uitzoeken hoe het BSA zich nou verhoudt tot de propedeuse, lastig maar wel 
interesting. 

 
Diversiteit: er is een groot overleg geweest van mensen die zich met diversiteit bezig houden 
op de FMG. Dit was erg positief en gaat vaker gebeuren. Een groot probleem is te weinig 
uren. Mensen die zich nu al met diversiteit bezig houden worden gewoon te weinig betaald 
om echt concrete stappen te kunnen maken. De stappen naar een diversity officer worden 
sowieso op centraal niveau gemaakt en waarschijnlijk ook op facultair niveau. We gaan 
kijken naar een taakomschrijving voor de diversity officer.  

 
FSR liaison aan evenementen: hier hebben we het over gehad en we willen eigenlijk eerst een 
raadsstandpunt hebben. Ons lieeren (??) aan evenementen zorgt voor naamsbekendheid en 
goodwill maar hoort dit bij taken fsr?? interessante discussie. Misschien iets doen met FV-
FMG? 

Huisvesting: Blackboard gaat repareren maar op een rare tijd. CSR is zich hier mee bezig aan 
het houden maar van Willem Kox hebben de OWI's in het voorjaar ingestemd op deze 
reparatiebeurt dus ja. Verder ga ik vandaag met Paulien Bosch en iemand van de FSR FEB 
kijken naar die pilot en andere studieplekken zaken. 
 
10. Update afgevaardigde 
- Privacybeleid: We kregen een informerend stuk over het privacybeleid. Deze moet 
geüpdatet worden. Zoals in ieder beleidsstuk staan er heel veel vage dingen in en hier willen 
we dus duidelijkheid over. Er staat bijvoorbeeld in dat de UvA hele rare dingen van je mag 
vragen (zoals geloofsovertuiging en politieke overtuiging) en dit aan derden door mag geven 
(zoals DUWO maar ook stagebedrijven?). Hier hoort natuurlijk een specificering bij, en daar 
gaan de dossierhouders achteraan. 
- Profileringsfonds: niet veel veranderd van vorige week. We zijn druk bezig met het 
onderzoek naar de probleempunten van het profileringsfonds. Als je punten weet, mail me. 
- Medezeggenschapsflyers: Lianne heeft prachtige medezeggenschapsflyers gemaakt die we 
willen uitdelen op de Day of Student Say. 
 
- OV: Internationalisering: er is een nieuw strategisch kader, en hier willen we invloed op 
uit oefenen. En dat gaan we doen op de punten: 1) FSR'en moeten aanwezig zijn bij de 
consultatieronden 2) meer moet er worden geïnvesteerd in de capaciteit van de middelen voor 
internationalisering 3) CSR vindt dat er moet worden geïnvesteerd in niet alleen het halen van 
studenten uit het buitenland (d.m.v. beurzen) maar ook de mobiliteit naar het buitenland toe, 
en dat het allemaal goed gaat 4) we willen pleiten dat er decentraal invloed moet kunnen 
worden uitgeoefend over voertaalwijzigingen 5) aansluiting Engelstalige masters is belangrijk 



 
6) KWALITEIT 7) Engelstaligen moeten ook de kans krijgen om Nederlandse cursussen te 
volgen. 
- OV: Commissie D&D Quick Wins: We hebben besloten expliciet voor de volgende dingen 
te gaan pleiten: 1) Vertegenwoordiging AG in Den Haag 2) Uitbreiding ambtelijke 
ondersteuning van de MZ 3) Experimenteer met democratie 4) Terugdraaien beleid 5) 
Beperking centraal beleid 
- OV: Commissie D&D Bindendheid We gaan vragen aan de medewerking van het 
aanvragen van experimentele status, en vragen of ze het gezag erkennen van de commissie 
D&D. 
- OV: Huisvesting: 1) de CSR gaat de 'alienation' van de projectgroep bij de verhuizing van 
FdR aankaarten. 2) CSR gaat vragen wat het CvB gaat doen met de bevindingen van het 
'betrekken van de AG bij de binnenstadscampus' 3) Science Park gaat Noa vragen overstellen 
(gaat niet echt goed daar) 4) programmagroep gaat niet heel erg lekker met communicatie van 
belangrijke dingen naar de student.  
- OV: Diversiteit: CSR besluit dat ze gaan 1) aansturen voor een duidelijk ontwerp van 
verantwoordelijkheden bij de implementatie van diversiteitsbeleid zodat de MZ de belangen 
van studenten naar behoren kan verdedigen inzake diversiteit 2) Een plan gemaakt moet 
worden om de aanstelling van Diversity Unit om het diversiteitsbeleid op een termijn van 3-5 
jaar te evalueren 3) Diversiteit een thema moet worden bij het institutioneel onderzoek 4) Aan 
te sturen op nauwe betrokkenheid van FSR'en bij het aannemen van een DO op de faculteiten 
(de wensen van de FSR'n zijn hierin verwerkt). 
 
- W.V.T.T.K: Er komt een e-mailstemming over de potentiele ondertekening van een brief 
die kritiek heeft op de beperkte involvement van het CvB. 
 
11. Update penningmeester 
De pinpas is er! 
 
12. Onderwerp 3: FSR maatschappelijke evenement(en) 
20161116-6: Bing schrijft een nieuw vergaderstuk 'Maatschappelijke evenementen' voor de 
volgende PV. Ook met regels en richtlijnen voor het aanschrijven van het potje. Hij oriënteert 
zich ook op of organisaties hier behoefte aan hebben. 

Dit onderwerp is besproken in de CV. Daaruit kwam als eerste de vraag: is het de taak van de 
FSR om zich met maatschappelijke evenementen bezig te houden? Wil de raad zich 
binden/liëren aan bepaalde maatschappelijke evenementen, bijvoorbeeld op het gebied van 
diversiteit.  

Discussie: 
Er is binnen de raad veel onduidelijkheid over wat nu precies het plan is van Bing. Hij legt uit 
dat het gaat om liëren, dus niet organiseren. De raad kan geld geven en helpen met promoten 
van het evenement in ruil voor eigen promotie. Hiervoor kan een soort van sponsor potje 
opgezet worden. Organisatie/evenement moet iets te maken hebben met wat er speelt op de 
faculteit. 



 
 
Vervolg:  
Bing schrijft een nieuw vergaderstuk voor de volgende PV. Ook met regels en richtlijnen voor 
het aanschrijven van het potje. Hij oriënteert zich ook op of organisaties hier behoefte aan 
hebben.  
 
13. Onderwerp 2: Werkafspraken 
20161116-7: Aldert zoekt het huishoudelijk regelement uit en schrijft een nieuw vergaderstuk 
'Werkafspraken'. 
 
Zijn de raadsleden het met dit stuk eens? 
 
Discussie: 
Nog geen werkafspraken over hoe de raad besluiten neemt. Toegevoegd in dit vergaderstuk. 
Moet er een quorum? Hoeveel is een meerderheid, de helft of twee derde? Afwezigen en 
mandaat moeten ook worden vastgelegd. Aldert mag dit onderwerp verder uitwerken.  
 
Vervolg: 
Aldert zoekt het huishoudelijk regelement uit en schrijft een nieuw vergaderstuk. 
 
14. Onderwerp 1: Begroting 
20161116-8: Isene past de begroting aan. 
 
Kerst is begroot, ook de OV is begroot. De voice recorder gaat eruit, deze kunnen we lenen 
van het faculteitsbureau. De begroting kan dus nog niet vastgesteld worden. 
 
Vervolg:  
Isene past de begroting aan. Volgende PV wordt de begroting vastgesteld.  
  
15. Onderwerp 4: Diversiteit 
20161116-9: Ilvy en Farah schrijven een nieuw vergaderstuk 'Diversiteit' met verdere uitleg 
van de betekenis van de definitie voor de faculteit. 
 
Dit betreft een discussie die opkwam in O&R. Er is nog geen raadsstandpunt over diversiteit; 
wat de FSR daaronder verstaat en wat hij hiermee wil doen.  
 
Discussie definitie: 
De raadsleden zijn het eens met de definitie en geven een aantal opmerkingen. Het is goed als 
de dossierhouders kijken hoe diversiteit wordt gedefinieerd door de commissie diversiteit. 
Diversiteit slaat op meerdere zaken en een bepaalde definitie heeft ook gevolgen voor 
bepaalde zaken. In het stuk moet duidelijk gemaakt worden wat deze definitie betekent voor 
de universiteit.   
 



 
Wil de raad zich hiermee bezig houden: 
Ja. Naar aanleiding van rapport Diversiteit, lijkt het de raad het beste voor de faculteit dat er 
een diversity officer komt. De FSR wil zich graag bezighouden met de profielschets hiervan, 
of dat hij in ieder geval wordt betrokken bij het aannemen van personen voor deze functie. 
 
Vervolg:  
Volgende week nieuw vergaderstuk van Ilvy en Farah met een verdere uitleg wat de definitie 
betekent voor bijvoorbeeld zichtbare diversiteit. 
  
16. Onderwerp 5: OER BA Politicologie & MA Conflict Resolution and Governance  
BA Politicologie 
De FSR FMG 2016-2017 besluit middels stemming of hij instemt met de amendementen op 
de BA Politicologie zoals voorgesteld door de decaan. 
 
Voor: 12 stemmen. 
Tegen: 0 stemmen. 
Onthouding: 0 stemmen. 
Blanco: 0 stemmen. 
 
De FSR FMG 2016-2017 besluit, na stemming, in te stemmen met de amendementen op de 
BA Politicologie zoals voorgesteld door de decaan. 
 
MA Conflict Resolution and Governance 
De FSR FMG 2016-2017 besluit middels stemming of hij instemt met de amendementen op 
de MA Conflict Resolution and Governance zoals voorgesteld door de decaan.  
 
Voor: 9 stemmen. 
Tegen: 0 stemmen. 
Onthouding: 1 stemmen. 
Blanco: 2 stemmen. 
 
De FSR FMG 2016-2017 besluit, na stemming, in te stemmen met de amendementen op de 
MA Conflict Resolution and Governance zoals voorgesteld door de decaan. 
 
17. Onderwerp 6: D&D planning en draaiboek  
20161116-10: Sophie maakt een promotieschema en een promotiebegroting, de begroting 
mailt zij naar Isene.  
20161116-11: De dossierhouders D&D nemen contact op met campagnecommissie en ASVA. 
20161116-12: PR en de dossierhouders D&D nemen contact op met FS en CS.  
20161116-13: Iedereen vult het schema in voor de promotie van het D&D referendum. 
 
De plannen voor de promotie van het D&D referendum zijn af. Er komen posters en 
ballonbogen (met de vier kleuren) om te informeren over het referendum. De begroting moet 



 
nog naar Isene worden gestuurd. Sophie maakt nog een begroting om duidelijk te hebben 
hoeveel waar aan uit wordt gegeven. Sophie maakt een schema met wie wanneer kan 
promoten en iedereen vult deze in voor de volgende PV. 
 
Zijn de vier promotie opties genoeg? 
Misschien nog op de schermen wat plaatsen. Op de achtergrond van computerschermen op de 
UvA misschien. Maar de communicatie met Facility Services en Communication Services 
gaat moeizaam. De PR groep en dossierhouders gaan hier achteraan.  
 
18. Onderwerp 7: D&D rapport Quick Wins  
20161116-14: Sacha schrijft een vergaderstuk op basis van de belangrijkste punten van het 
Quick Wins rapport, geselecteerd door G&T. 
 
De CSR wil naar Den Haag om over beleid te praten, zodat de academische gemeenschap 
wordt gehoord. Zij vragen of de FSR'en mee willen. Dit zijn punten uit het rapport van de 
Quick Wins.  
 
Wat vindt de raad goed: 
De raadsleden vinden meer openbaarheid van stukken interessant evenals het juridisch loket. 
De raad vraagt zich echter af hoe hij mensen kan benaderen die niet in de 
medezeggenschapsbubbel zitten. 
 
Live streamen van vergaderingen: 
Sacha legt uit dat het live streamen van PV's een heel directe manier is om mensen te 
informeren. Het is openbaar en zeer transparant. Er zijn gemengde gevoelens in de raad over 
het live streamen van plenaire vergaderingen, vooral gezien de vertrouwelijkheid van 
sommige informatie waarvoor er dan telkens aan gedacht moet worden de camera even uit te 
schakelen. De raad wil wel kijken naar de Quick Wins benoemd in het rapport en wat wil de 
raad hieruit halen. De raadsleden willen weten hoe we deze op de faculteit kunnen faciliteren.  
 
Vervolg: 
G&T presenteert een selectie van de punten die hen belangrijk lijken of goed vinden voor de 
FMG. Sacha schrijft voor volgende week een nieuw vergaderstuk naar aanleiding daarvan. 
 
19. Onderwerp 8: Concept advies Voorinvesteringen 
20161116-15: Sacha stelt een brief op naar Psychologie over de voorinvesteringen, Aldert 
maakt hem af. 
20161116-16: Sacha schrijft een concept advies 'Voorinvesteringen'. 

 
Er moet een besluit worden gemaakt of er een inhoudelijk of een procesgericht advies wordt 
geschreven. Als de raad een procesadvies schrijft, dan gaat hij stilzwijgend akkoord met de 
inhoud. Als de raad een inhoudelijk advies schrijft, kan hij ook commentaar geven op de 



 
plannen zelf. In dat geval moeten er parameters bepaald worden om te toetsen of de raad het 
advies goed of niet goed vindt. De eerste parameter wordt meteen genoemd: is dit in het 
belang van studenten?  
 
Ondertussen worden de OC's nog steeds geïnformeerd door de FSR over de 
voorinvesteringen. Dit is vooral voor studentleden van de OC's, deze blijken er soms weinig 
vanaf te weten. De twee jarige voorstellen in de maken het moeilijk voor hen om hier goed 
zicht op te hebben, weinig studentleden zitten twee jaar in de OC.  
 
Discussie inhoud: 
Communicatiewetenschappen: Lastig om hier een mening over te vormen. Moeilijk om te 
bedenken hoe dit eruit gaat zien. Adviseren dat docenten getraind moeten worden om dit te 
kunnen. Extra uren voor wetenschappelijk personeel (WP) zodat zij dit kunnen leren. Komt 
dit studenten ten goede? Moet goed geëvalueerd worden of het studenten wel echt ten goede 
komt. Misschien minder geschikt voor eerstejaars, hebben wellicht meer begeleiding nodig. 

Sociale Wetenschappen: drie zaken waar zij in willen investeren. Activerende onderwijs- en 
toetsvormen, docentprofessionalisering (uren om docenten de nieuwe toets en 
onderwijsvormen bij te leren), en docent initiatieven. De OC's van de domeinen hebben al 
domein-specifieke voorstellen, daarom is de bewoording van docent initiatieven vaag. Het is 
voor de raad onduidelijk of al die initiatieven hier wel in passen.  

Psychologie: OC gaat vrijdag de voorinvesteringen inhoudelijk bespreken. Raad wil een brief 
schrijven naar de OC Psychologie om ze te informeren. Hoe FSR zich verhoudt tot het proces 
van de voorinvesteringen. Sacha stelt een brief op, Aldert maakt hem af.  

POWL: heel veel BL. Veel M&T onderwijs.  

 
Vervolg: 
De OC's neigen tot nu toe naar een positief advies. Voorstel Sacha: ook een positief advies 
schrijven, punten van OC's overnemen en de kritiek vooral richten op het proces. Het grootste 
punt daarvan is dat de voorinvesteringen niet duidelijk in overeenstemming met OC's waren. 
Daaronder inhoudelijke kritiekpunten van de FSR die zojuist zijn besproken. In het advies zal 
worden benadrukt dat de raad er is voor het belang van de student en zal hij aanbevelingen 
doen voor het volgende proces van 2018.  
Sacha schrijft een conceptadvies dat volgende week wordt besproken, de week erop wordt het 
advies verzonden.  
 
20. Aandachtspunten voor centraal 

• Juridisch loket: overleggen afgevaardigde FDR (eventueel koppelen huisvesting). 
• De agendapunten van deze PV. 
• CBO instellingsplan, de rol van de UvA in het maatschappelijk veld. 
• Mening UCO over flexstuderen. 
 



 
21. PR Update 

• Nieuwsbrief. 
• Liftkrant en schermen voor D&D. 
• Examencommissies op Facebook. 
• Dossierhouders smoelenboek. 
• Beleidsplan wordt aangepast op het verschil raaslid/raadsassistent zoals vastgelegd in 

de wet. 
 

22. Wvvttk 
20161116-17: Zodra Sacha de brief van de campagnecommissie aan het CvB heeft, mailt hij 
deze en stuurt hij een app dat hij deze heeft.  
 
Stemming over de open brief naar het CvB  van Catherine en actiegroepen en stemming over 
een brief van de campagnecommissie naar CvB. Beide gaan over het niet volledig faciliteren 
van het referendum, wat uitdrukkelijk is beloofd door het CvB. Beide groepen lopen tegen 
dezelfde problemen aan, maar de toon en inhoud van de brieven verschilt aanzienlijk.  
 
Over het ondertekenen van de open brief aan CvB van Catherine is vanavond een 
emailstemming. Iedereen die er iets van vindt, mailt Aldert mailt voor 00:00 (12 uur) 
vanavond. 
 
Het tijdspad voor de brief van de campagnecommissie is zo snel mogelijk. Hier komt 
emailstemming over. Zodra Sacha de brief van de campagnecommissie aan het CvB heeft, 
mailt hij deze en stuurt hij een app dat hij deze heeft.  
 
Day of the Student's Say. Wil de raad hieraan meedoen? Ja. Wie wil helpen met de 
organisatie: Bing, Farah en eventueel Geertje (wanneer zij daar meer informatie over heeft).   
  
23. Rondvraag en sluiting 
20161116-18: Eva pakt 'Blackboard onderhoud voor tentamenweken' op en stipt dit aan op 
de OV. 
20161116-19: Iedereen vraagt aan studentassistenten en docenten die zij kennen hoe zij 
aangenomen zijn/ studentassistenten aannemen. 
20161116-20: Iedereen leest voor vrijdag 10:00 de stukken voor de OV en iedereen weet dan 
wat de FSR wil bereiken. 

 
FNWI heeft afgesproken dat zij geen onderhoud tijdens tentamenweken willen aan de ICTS. 
Het is schijnbaar aan alle OWI's gevraagd of zij dit willen. Eva gaat dit oppakken, dit wer 
namelijk ook in het advies informatievoorziening aangekaart. Zij zal het aanstippen tijdens de 
OV.  
 



 
De deadline van de volgende OV is 6 januari. Alle adviezen moeten dus klaar zijn en over 
gestemd zijn, op de PV van 21 december.  
 
Voor het advies 'Studentassistenten' zijn meer respondenten nodig. Iedereen vraagt aan 
studentassistenten en docenten die zij kennen hoe zij aangenomen zijn/ studentassistenten 
aannemen. 
 
Adviescommissie POWL: zijn er nog studenten die mee willen doen? Geertje stuurt hier nog 
een mail over.  
 
Aldert heeft een gesprek met Karen Maex van het CvB over het functioneren van de facultaire 
medezeggenschap. Zijn er vanuit de raad nog punten die hij moet meenemen? De moeilijke 
structuur van de domeinen wordt genoemd. Dinsdag heeft hij nog een gesprek met Karen 
Maex over het proces voorinvesteringen. Als er nog punten zijn, mail Aldert. 
 
Vrijdag om 10:00 heeft iedereen de stukken voor de OV gelezen en weet iedereen wat we 
willen bereiken.  
 
Aldert sluit de vergadering om 18:35. 
 
 
Actielijst 
20160929-3: Racquelle gaat met Aldert zitten voor de wijzigingen op de OV notulen.  
20161013-7: Dora schrijft een reactiebrief op de 'schriftelijke reactie decaan: 
Loopbaanoriëntatie'. Wordt uitgesteld tot na de OV.  
20161020-14: Iedereen (PR expliciet) denkt na over het ontwerp van de banner.  
20161102-3: Jorrit en Eva gaan er achter aan dat de FSR de printer kan gebruiken. Aldert 
belt morgen hierover. 
20161102-4: Isene zoekt uit hoe het zit met onkostenvergoeding en mailt wanneer ze erover 
uit is. 
20161116-1: Ilvy en Farah pakken de mail 'Community of Learners' op.   
20161116-2: Aldert mailt met het LOF over het WVB-diner op 1 december.  
20161116-3: Iedereen vraagt rond of zij studenten kennen die willen lunchen met de rector 
op 6 december. 
20161116-4: Sophie en Dirkje pakken de mail van Micha van der Wal 'invitation meeting 
student evaluations 25 November 10:30-12:30' op.  
20161116-5: O&R pakt de mail van Marij Vleugelers over 'Innovative Learning Spaces' op 
en informeert de PV.  
20161116-6: Bing schrijft een nieuw vergaderstuk 'Maatschappelijke evenementen' voor de 
volgende PV. Ook met regels en richtlijnen voor het aanschrijven van het potje. Hij oriënteert 
zich ook op of organisaties hier behoefte aan hebben. 
20161116-7: Aldert zoekt het huishoudelijk regelement uit en schrijft een nieuw vergaderstuk 
'Werkafspraken'. 



 
20161116-8: Isene past de begroting aan. 
20161116-9: Ilvy en Farah schrijven een nieuw vergaderstuk 'Diversiteit' met verdere uitleg 
van de betekenis van de definitie voor de faculteit. 
20161116-10: Sophie maakt een promotieschema en een promotiebegroting, de begroting 
mailt zij naar Isene.  
20161116-11: De dossierhouders D&D nemen contact op met campagnecommissie en 
ASVA. 
20161116-12: PR en de dossierhouders D&D nemen contact op met FS en CS.  
20161116-13: Iedereen vult het schema in voor de promotie van het D&D referendum. 
20161116-14: Sacha schrijft een vergaderstuk op basis van de belangrijkste punten van het 
Quick Wins rapport, geselecteerd door G&T. 
20161116-15: Sacha stelt een brief op naar Psychologie over de voorinvesteringen, Aldert 
maakt hem af. 
20161116-16: Sacha schrijft een concept advies 'Voorinvesteringen'. 
20161116-17: Zodra Sacha de brief van de campagnecommissie aan het CvB heeft, mailt hij 
deze en stuurt hij een app dat hij deze heeft.  
20161116-18: Eva pakt 'Blackboard onderhoud voor tentamenweken' op en stipt dit aan op de 
OV. 
20161116-19: Iedereen vraagt aan studentassistenten en docenten die zij kennen hoe zij 
aangenomen zijn/ studentassistenten aannemen. 
20161116-20: Iedereen leest voor vrijdag10:00 de stukken voor de OV en iedereen weet dan 
wat de FSR wil bereiken. 
 
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. 
20161013-3: Iedereen denkt na over een tijdspad van zijn/haar dossiers en bespreekt deze in 
de CV's. 
20161116-1: Sacha stuurt een appje in de zakelijke app als hij zijn update heeft verstuurd.  
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