
 
Notulen van de plenaire vergadering (12) 
Datum en tijd: 23-11-2016, 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, Dirkje Schoon, 
Racquelle Bannink, Sophie van Gentevoort, Geertje Hulzenbos.  
  
Afwezig: Geen. 
  
1. Opening  
Aldert opent de vergadering om 16.01. 
 
2. Post 
20161123-1: Jorrit meldt Dora en hemzelf aan voor het LOF WVB-diner. 

• Uitnodiging Lof WVB diner. Jorrit en Dora gaan erheen. Jorrit meld hen aan.  
• Open brief decanen FdR, FEB & FMG. Wordt besproken in de wvttk. 
 

3. Vaststellen notulen PV 11 
Na een aantal kleine wijzigingen zijn de notulen vastgesteld.  
 
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. Wordt aan gewerkt. 
20161020-14: Iedereen (PR expliciet) denkt na over het ontwerp van de banner. 8 januari is 
de banner er.  
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. Isene gaat bij Jeffrey langs.  
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'. Al een paar jaar niet vastgesteld door de raden. Aldert is er mee bezig, 
volgende PV. 
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. Jorrit stuurt de promotiebegroting 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.--
>Wvttk.  
20161116-14: Sacha schrijft een vergaderstuk op basis van de belangrijkste punten van het 
Quick Wins rapport, geselecteerd door G&T. Jorrit doe dit volgende week. 
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. Dit wordt eventueel naar de werkgroep informatievoorziening gestiurd,  
20161116-19: Iedereen vraagt aan studentassistenten en docenten die zij kennen hoe zij 
aangenomen zijn/ studentassistenten aannemen. Voor het einde van de week naar Dirkje 
sturen. 
20161116-20: Iedereen leest voor vrijdag 10:00 de stukken voor de OV en iedereen weet dan 
wat de FSR wil bereiken. 
 
5. Mededelingen 
Geertje schuift weer aan. 
Dora moet stipt om 18:00 weg. 
 
Bij het gebruik van de officiële raadsfoto's altijd de credits eronder zetten!! 
 
6. Vaststellen agenda 
De agenda is vastgesteld. 
 
7. Update voorzitter 
Donderdag had ik dossierhouders allocatiemodel overleg. Het resultaat is te lezen in mijn 
vergaderstuk. Vrijdag had ik naast onze OV voorbereiding een overleg samen met Isene met 



 
Manoek van CSR over flexstuderen, waar we van gaan uitzoeken hoe en hoe goed de raden er 
betrokken bij zijn geweest. Dit loopt nog niet echt, maar we gaan er deze week mee aan de 
slag.  
Dit weekend heb ik het D&D rapport gelezen, als mensen daar nog meer info over willen kan 
ik prima er nog wat over zeggen op de vergadering/erbuiten. Maandag had ik een gesprek met 
onze rector  magnificus over de FSR, het verslag hiervan hebben jullie al gezien. Ook had ik 
nog even overleg met Rene Hulst van de OR over de begroting, onze tactiek omtrent het 
advies, en het allocatiemodel. Dinsdag natuurlijk OV, en daarna had ik een gesprek met de 
andere FSR voorzitters, de CSR voorzitter, de CVB studentassessor, Lianne Schmidt, en de 
rector magnificus over de verhouding van centrale processen en de decentrale 
medezeggenschap (wij dus). Dit ging over voorinvesteringen, flexstuderen en huisvesting. 
Hier komt nog een verslag van dat ik zeker zal terugkoppelen naar jullie. 
 
Aanvulling voorinvesteringen: deadline voor het voorinvesteringen advies wordt misschien 
twee weken uitgesteld. 
 
8. Update G&T 
Komende tijd hebben we met de commissie G&T verschillende evenementen op het 
programma staan en daar is het deze week in de vergadering voornamelijk over gegaan: 
 
Voorinvesteringen: 
Aanstaande vrijdag hebben we van 10-12 een tweede voorlichtingsbijeenkomst/inloopspreek 
uur voor de OC's met betrekking tot het onderwerp voorinvesteringen. We willen net zoals in 
de eerste bijeenkomst de OC's inlichten wat de voorinvesteringen nou precies zijn en wat ze 
hier nog mee kunnen. We hebben geconcludeerd dat we vooral de studenten naar deze 
bijeenkomst moeten krijgen, gezien deze vaak het minst geïnformeerd zijn. Verder is Sacha 
bezig met het schrijven van het advies rondom voorinvesteringen, dit is bijna af.  
 
Dag van de Afgezanten:  
Inmiddels hebben we een draaiboek en begroting voor de DvdA, en deze zijn beide in de 
vergadering besproken en zullen nog worden aangepast. Inhoudelijk gaat Sam nog met Farah 
zitten om het door ons al vastgestelde onderwerp voor die dag internationalisering door te 
spreken.  
 
Promotieactie D&D 
We hadden dus een leuk flyeractie bedacht om het referendum te promoten maar dit lijkt nu in 
het water te vallen gezien we toch geen toestemming hebben om in de E hal te staan met onze 
ballonbogen. Er is voor het flyeren een rooster gemaakt door Sophie waarop iedereen zich 4x 
moet invullen.Het is vooralsnog een beetje onduidelijk wat er nou precies gaat gebeuren en 
wat wel of niet mag. De raad wordt hier uiteraard van op de hoogte gehouden.  
 
Als laatste is het gevraagde advies over studieverenigingen nog even besproken. Sam is druk 
bezig met het spreken met OWI's gezien zij de studieverenigingen faciliteren  



 
 
9. Update O&R 
Internationalisering: werkgroep van opleidingsdirecteuren over internationalisering bestaat. 
Farah gaat kijken of we ook notulen hiervan kunnen inzien. 
 
EC's: survey hebben we al redelijk wat respons voor. Studieverenigingen hebben het nog niet 
verspreid. We willen eigenlijk dat deze survey gewoon altijd wordt gestuurd nadat je in 
contact bent gekomen met de examencommissies, voor onszelf en om te kijken of er dingen 
niet goed gaan, leggen we de grens tot voor de kerst voor data verzamelen. De link in de 
nieuwsbrief doet het niet, deze wordt opnieuw verzonden. Dit is opnieuw een goede reden 
waarom wij direct in contact met onze achterban moeten staan, dan was het niet fout gegaan.  
 
UvAMatching: gemaild naar onderwijsbalies met de vraag of de matching als bindend wordt 
gezien; communicatie en psychologie hebben al gereageerd. Dit was een vraag van centraal 
en is dan ook doorgestuurd naar centraal (Mark).  
 
Flexstuderen: volgende week is de werkgroep weer. Aldert gaat vooral kijken naar het 
monitoren van hoe de medezeggenschap wordt betrokken en meegenomen in het proces. Als 
er genoeg informatie is komt er een brief samen met de CSR hierover. De UCO komt op 8 
december met een vergadering over flexstuderen. de CSR gaat met de COR nog overleggen 
(rond januari) of flexstuderen überhaupt doorgaat. HvA doet sowieso niet mee.  
 
Mental Health: FDR heeft een project: "mindfulness and law". Hun faculteit geeft hier geld 
voor. Dit moeten we nog even uitzoeken. 
 
Diversiteit: we willen eigenlijk voor de volgende OV een advies over wat een Diversity 
Officer moet doen en de middelen die de DO nodig zou kunnen hebben (zie vergaderstuk). 
 
Huisvesting: De pilot van open onderwijszalen gebouw E in het weekend voor tentamenweek 
gaat de rest van het collegejaar door. Daarna komen er nog meer nieuwe studieplekken in 
gebouw A, dus willen ze tegen die tijd kijken of deze pilot überhaupt nog nodig is. Bij het 
campusoverleg hebben we het gehad over het tijdspad van verbouwingen: september 2017 is 
alles klaar. Vanaf januari is de kade ook af, dus kan je daar lopen, vanaf april gaat 
waarschijnlijk de brug zelf ook open. Vanaf juli gaat FS gebouw A inrichten. Er komen meer 
studieplekken in gebouw B/C (vanaf maart) en in gebouw A komen ook veel studieplekken 
(die waarschijnlijk ook misschien 's avonds en in het weekend open gaan). Er komt een 
klankbordsessie over MapIQ en hoe we dit kunnen verbeteren en optimaliseren. Catering: 
vanaf 1 januari een nieuwe, die belooft vanaf dag 1 eten maar de totale verandering gebeurt in 
fases, waarbij de grootste verandering in de zomer komt. Er wordt gedacht aan recycling van 
bv koffiedrab, het openen van eetdingen in het weekend etc., klonk best wel prima allemaal. 
Er komt waarschijnlijk een boot bij CREA om het terras te vergroten!! 
 



 
10. Update afgevaardigde 
UvA-HvA: Volgende week komen er twee gezamenlijke vergaderingen (GV's), en dit worden 
best belangrijke vergaderingen aangezien er hier gestemd gaat worden over de splitsing. Het 
grote discussiepunt is over de splitsing gaat over de diensten. De leden van de COR / GOR 
zijn hier ook erg verdeeld over, en iedereen is in paniek en bang voor privatisering. Het gaat 
ook over een groot deel werknemers wiens bedrijf gaat reorganiseren. Dus dat is best een big 
deal. 
 
Instellingstoets: Er komt een instellingstoets, en hier zijn allemaal deelprojecten voor. Dit is 
zeg maar een toets, die toetst of de UvA zich houdt aan de afspraak die hij/zij voor zichzelf 
heeft opgesteld. Hier staat de CSR wat gammel tegenover, omdat er dan de angst heerst dat er 
geen 'terugdraaien van beleid' bestaat in de Universiteit. 
 
Interim Financieel lid CvB: de RvT had in ons WHW gesprek gezegd dat er een interim 
functie komt om Hans Amman (het financieel lid van het CvB) te vervangen. De CSR gaat 
hier een brief over sturen met vragen (omdat het financieel best belangrijke tijden zijn). 
 
Commissie D&D: CSR heeft besloten om proactief de media in te stappen en om mensen aan 
te sporen. Discussie aan te moedigen. 
 
Universiteitsbibliotheek: er kwam wat informatie over de UB. Het ging over tentamenweken, 
een 'parkeerkaart' voor dat mensen moeten aangeven wanneer ze weer terug zijn, 
mogelijkheid voor het gratis installeren van programma's op de computers van studenten. 
Mapiq: gek systeem van het via WiFi zien waar studenten zitten om vrije plekken beter te 
zien.  
 
UvA matching: we krijgen hier een adviesverzoek voor. Mensen zijn heel kritisch erop. Ik 
best wel positief. 
 
Docent van het Jaar: we krijgen het tijdspad voorgeschoteld, en er zijn wat problemen met 
bureau communicatie. 
  
11. Update penningmeester  
Er is geen update deze week. 
12. Onderwerp 1: Nabespreking OV 
De raad vond de OV goed verlopen, er zijn goede toezeggingen gedaan.  
 
Constructief (gaat uit de vastgestelde notulen):  
Er zijn wel een aantal zaken waar verbetering op mogelijk is. Strenger zijn op de 
'langdradigheid' van de decaan, maar ook van de raad. Actielijst vooral kort houden. Aldert 
nam nog best wel een 'voorzittersrol' aan. Whatsapp zijn een aantal raadsleden kritisch over. 
We kunnen er misschien nog wel meer uithalen. We kunnen nog nadenken over de opstelling. 
Onderonsjes en blikken in de raad --> discussie over. Wel of niet wantrouwend? 



 
 
Whatsapp gaan we het later nog eens over hebben. 
 
13. Onderwerp 2: Diversiteit 
20161123-2: De dossierhouders diversiteit kiezen in O&R de aanbevelingen van het rapport 
Diversiteit die zij willen op de FMG en schrijven hier een vergaderstuk over voor de volgende 
PV. In het vergaderstuk staan verschillende gradaties van de invoering van de aanbevelingen.  
 
Uitgebreid vergaderstuk van de vorige PV. Wat betekent diversiteit voor mensen, kennis en 
omgeving? 
 
De raad vindt het een goed stuk. De raad is het ermee eens om zich in te zetten voor 
diversiteit op deze manier. Het kader van diversiteit is bepaald. Alle genoemde suggesties in 
het vergaderstuk zijn aanbevelingen uit het rapport Diversiteit en zijn genoemd om uit te 
leggen wat ze inhouden. De dossierhouders zijn het dus niet per definitie met alles eens. Het 
is belangrijk dat er een raadsstandpunt komt over diversiteit, het is daarom goed om discussie 
te voeren over de aanbevelingen. 
 
Discussie: 

• Diversity officer: De dossierhouders hebben in eerste instantie alleen gekozen voor het 
aannemen van een diversity officer. Dit zijn mensen die letten op de diversiteit op de 
universiteit (chief diversity officer) en FMG. De dossierhouders lijkt het heel goed om 
ook een facultaire diversity officer te hebben. Het is teveel voor één persoon en de 
faculteiten verschillen erg.  

Maar hoe gaat de functie eruit zien? Hoe verhouden diversity officers zich tot centraal en 
decentraal? Gaan zij ook over catering? Hebben de aankomende diversity officers wel 
dezelfde visie? Hier wordt nog over nagedacht. 
 

• Zichtbare diversiteit: diversiteit faciliteren door voedsel en stilteruimte, iedereen moet 
zich welkom voelen. Ongeacht gender, etniciteit, etc.  

Een raadslid heeft een ander beeld van zichtbare diversiteit dan de dossierhouder. Hij vindt 
zichtbare diversiteit niet het doel van de universiteit, de universiteit is voor onderwijs niet om 
te zorgen dat hij de maatschappij van Amsterdam weerspiegelt. De universiteit moet zich 
aanpassen aan studenten die er studeren. Een ander raadslid stelt dat dit juist zelf-versterkend 
kan werken: als een bepaalde groep mensen aan de universiteit studeert gefaciliteerd wordt, 
voelen personen uit andere groepen zich minder welkom om hier te studeren en blijft de 
universiteit maar weinig divers.  
De dossierhouders doelen met zichtbare diversiteit alleen op het toegankelijker maken van de 
universiteit zodat alle personen zich hier welkom kunnen voelen. 
  

• Discriminatiemeldpunt: is ook een suggestie uit het rapport. De discussie is rondom de 
meting van discriminatie. Is alles wat daarheen gaat wel echt discriminatie? Hoe 
observeer je dat?  



 
Volgens de dossierhouders gaat het misschien niet om de discriminatie, maargaat het er ook 
om dat mensen die zich gediscrimineerd worden ergens heen kunnen met deze gevoelens.  
 
Voorste vervolg: de dossierhouders bespreken in O&R over de aanbevelingen. Zij kiezen in 
de commissie over welke ze willen en brengen dit naar de volgende PV. Zij zullen een 
vergaderstuk schrijven waarin zij algemeen beginnen en dan de punten steeds verder 
doorvoeren, zodat raadsleden kunnen aangeven tot welk punt ze vinden dat de aanbevelingen 
moeten worden doorgevoerd.    
  
14. Onderwerp 3: Allocatiemodel  
20161123-3: Aldert maakt een opzet voor een raadsvoorstel in een volgend vergaderstuk over 
het Allocatiemodel, met de meningen van TOF.  
 
Dit betreft een informerend vergaderstuk om uit te leggen wat het allocatiemodel is en hoe de 
discussie hierover verloopt. Het is een zwaar dossier. Veel raadsleden vinden dat zij niet 
genoeg achtergrondkennis hebben om er een zinnige mening over te hebben.  
 
Aldert heeft een raadsstandpunt nodig over het allocatiemodel en legt nog eens uit hoe het 
allocatiemodel in elkaar steekt en wat de verschillende partijen willen veranderen. 
 
Voorstel: Aldert maakt een opzet voor een raadsvoorstel in het volgende vergaderstuk, met de 
meningen van TOF.  
 
15. Onderwerp 4: Voorinvesteringen 
20161123-4: Sacha past de brief Voorinvesteringen aan voor vrijdag, Jorrit is tweede 
schrijver. 20161123-5: G&T bespreekt de brief Voorinvesteringen in de CV. Over de mail 
worden nog verdere tekstuele aanpassingen gedaan. Tot slot kijken  
20161123-6: Farah en Isene kijken na de CV G&T de brief Voorinvesteringen nog eens goed 
na op taal.   
 
De raad is gevraagd om advies te geven op de voorinvesteringsplannen. Sacha heeft een 
conceptbrief geschreven met punten die in het advies moeten komen te staan, indien de raad 
positief stemt. Hierin staat uitgebreid vermeld welke kritieken de FSR heeft op het proces. De 
negatieve feedback van de OC's moeten worden verwerkt in de brief. Deadline voor het 
uitbrengen van het advies is 30 november. Er komt misschien een uitstel op de advies 
deadline, maar dit is nog onduidelijk. 
 
Discussie: 
Zijn de meningen van de OC's meegenomen? De kritiekpunten OC's moeten klaar zijn om in 
de brief mee te nemen. Als OC's of de FSR inhoudelijke veranderingen willen, moet er nu 
naar de OWI's gegaan worden, zodat de plannen nu nog aangepast kunnen worden. De OC's 
zijn min of meer positief en de raad gaat uit van de mening van de OC's. Helaas weten zij ook 



 
maar weinig, vooral de studentleden. Alle OC's waren wel gemengd negatief op een aantal 
proces punten. Er worden nog zaken gewijzigd op advies van de OC's.  
 
Aangezien de meningen van de OC's en van de raad verschilt per domein, vragen een aantal 
raadsleden of het mogelijk is om per domein te adviseren. In principe is dit mogelijk. Dan 
moet per domein, per OC, aangeven worden wat er gewijzigd moet worden. 
 
De raad heeft een brief over voorinvesteringen van CW gehad. Daar staat niet in of zij positief 
of negatief adviseren, zij onthouden zich van stemmen.  
 
Besluit:  
Per acclamatie is besloten dat de FSR FMG 2016-2017 instemt met het conceptadvies 
voorinvesteringen.  
 
Vervolg: Sacha past de brief aan voor vrijdag, Jorrit is tweede schrijver. G&T bespreekt de 
brief in de CV. Over de mail worden nog verdere tekstuele aanpassingen gedaan. Farah en 
Isene kijken na de CV de brief nog eens goed na.   
  
16. Onderwerp 5: Taakgroep OER'en  
20161123-7: Aldert schijft een vergaderstuk over de Politicologie OER en de verschillende 
taken hiervan, als voorbeeld voor het OER'en proces voor de geïnteresseerden.  
20161123-8: Iedereen kijkt naar zijn eigen planning/tijdspad om te kijken of hij/zij in de OER 
taakgroep kan.  
 
De OER'en zijn een van de kerntaken van de FSR. Vanaf januari/februari gaat dit proces 
lopen, dus er moet binnenkort een taakgroep worden opgezet. Er zijn 8 geïnteresseerden om 
deel te nemen aan de taakgroep. Sophie zou eventueel coördinator willen worden, mits in 
ieder geval een aantal andere dossiers van haar worden overgenomen. De raasleden willen 
nog wel wat meer informatie over het proces en hoeveel tijd het kost. Er zijn LOF 
bijeenkomsten over de OER'en die de taakgroep zouden kunnen helpen.  
  
Vervolg: Aldert schijft een vergaderstuk over de Politicologie OER en de verschillende taken 
hiervan, als voorbeeld voor het OER'en proces voor de geïnteresseerden. Iedereen kijkt naar 
zijn eigen planning/tijdspad om te kijken of hij/zij in de OER taakgroep kan.  
 
17. Onderwerp 6: Planning OV II- 26 Januari 
20161123-9: Iedereen zoekt uit of zijn/haar adviezen voor de volgende OV langs de OWI's 
moeten. 
 
De deadline voor de stukken die langs de OWI's moeten, is 6 januari. Dit is de laatste dag van 
de kerstvakantie. De laatste week voor kerst zijn tentamens. 
 



 
Jorrit benoemt twee opties om dit aan te pakken. Eerste optie: in tentamenweek (PV van 21 
december) alles af en stemmen. De raadsleden zijn hierover verdeeld. Voor velen is deze 
optie niet haalbaar door tentamens. Optie 2 is een extra PV plannen in de eerste week van 
januari om te stemmen over de adviezen. 
  
Besluit:  
Er komt een extra PV in de kerstvakantie. Iedereen zoekt uit welke stukken langs de OWI's 
moeten. Indien er maar 1 of 2 stukken die redelijk af zijn naar de OWI's moeten, kan er 
eventueel een emailstemming komen in plaats van een extra PV.  
 
Tip voor volgende raad: kijk aan het begin van het jaar naar de planning van de OV's en dus 
de adviezen, zodat deze niet net als dit jaar telkens verstuurd moeten worden rond 
tentamenweken/kerstvakantie, etc. 
 
18. Aandachtspunten voor centraal  

• D&D en de problematische FSR promotie ervan 
 

19. PR Update 
20151123-10: Iedereen deelt in de FB van zijn/haar studie jaarlaag de survey 
examencommissies. 

• Nieuwsbrief. Esther houdt Ilvy op de hoogte. Nieuwe mail geweest. 
• Wil iedereen in de FB van je studie jaarlaag de survey examencommissies delen? AP 

 
20. Wvvttk 
Brief van de decanen D&D 
De brief van de decanen FdR, FEB en FMG met 7 punten over wat ze slecht vinden aan D&D 
referendum. Ze willen discussie en ze vinden D&D biased. De brief is verstuurd op de eerste 
dag van het referendum. 
 
Er is gisteren in de OV in de rondvraag expliciet gevraagd naar de mening van de decaan over 
het referendum. Hij heeft toen niets gezegd over deze brief. De decaan wil werken op basis 
van vertrouwen, maar deze brief spreekt van wantrouwen. Er is wel laat bekend gemaakt hoe 
de commissie D&D het referendum zou meten en testen, maar dit is wel extreem laat om 
bedenkingen en afwijzingen te doen. 
 
Aldert heeft de OR en FEB gebeld, zij zijn er negatief over. Gaat de raad hierop reageren? 
Zelf of gezamenlijk met de andere faculteiten? Gaat dit naar de media of blijft dit intern? 
 
Vervolg: vanavond stuurt Aldert een update van het overleg met andere voorzitters. Hij zal de 
raad via de mail op de hoogte houden. Via mailstemming (op basis van het tijdspad, voor 
woensdag) zal de raad bepalen of hij samen een brief schrift met de FSR FEB en FSR FdR. 
 



 
FSR promotie D&D 
20161123-11: Sacha mailt Karen Maex over de tegenwerking van de promotie van het D&D 
referendum van de FSR.  
 
Er is een probleem met de D&D bogen, de FSR mag deze niet neerzetten in de E-hal. Sacha 
stuurt een mail naar Karen Maex hierover.  
 
Werkgroep bestuursstructuur 
20161123-12: Aldert gaat met de decaan de zetelverdeling van de werkgroep 
bestuursstructuur bespreken. 
 
De FSR moet zich harder maken voor een eerlijkere verdeling medezeggenschap/bestuurders 
in de werkgroep bestuursstructuur (OR en BoS vinden dit ook). Vervolg: Aldert gaat dit met 
de decaan bespreken. 
 
21. Rondvraag en sluiting 
Isene mag op vakantie in maart/april.  
Sacha heeft alle BoS stukken ontvangen.  
Racquelle krijgt toestemming om 21-23 december op vakantie te gaan. Zij regelt een 
vervanger om te notuleren. 
 
Aldert sluit de vergadering om 18:30. 
 
Actielijst 
20161013-7: Dora schrijft een reactiebrief op de 'schriftelijke reactie decaan: 
Loopbaanoriëntatie'. Wordt uitgesteld tot na de OV. Wordt aan gewerkt. 
20161020-14: Iedereen (PR expliciet) denkt na over het ontwerp van de banner. 8 januari is 
de banner er.  
20161102-4: Isene zoekt uit hoe het zit met onkostenvergoeding en mailt wanneer ze erover 
uit is. Isene gaat bij Jeffrey langs.  
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'. Al een paar jaar niet vastgesteld door de raden. Aldert is er mee bezig, 
volgende PV. 
20161116-8: Isene past de begroting aan. 
20161116-10: Jorrit stuurt de promotiebegroting naar Isene.  
20161116-13: Iedereen vult het schema in voor de promotie van het D&D referendum.--
>Wvttk.  
20161116-14: Sacha schrijft een vergaderstuk op basis van de belangrijkste punten van het 
Quick Wins rapport, geselecteerd door G&T. Jorrit doe dit volgende week. 



 
20161116-15: Sacha stelt een brief op naar Psychologie over de voorinvesteringen, Aldert 
maakt hem af. 
20161123-1: Jorrit meldt Dora en hemzelf aan voor het LOF WVB-diner. 
20161123-2: De dossierhouders diversiteit kiezen in O&R de aanbevelingen van het rapport 
Diversiteit die zij willen op de FMG en schrijven hier een vergaderstuk over voor de volgende 
PV. In het vergaderstuk staan verschillende gradaties van de invoering van de aanbevelingen.  
20161123-3: Aldert maakt een opzet voor een raadsvoorstel in een volgend vergaderstuk over 
het Allocatiemodel, met de meningen van TOF.  
20161123-4: Sacha past de brief Voorinvesteringen aan voor vrijdag, Jorrit is tweede 
schrijver. 20161123-5: G&T bespreekt de brief Voorinvesteringen in de CV. Over de mail 
worden nog verdere tekstuele aanpassingen gedaan. Tot slot kijken  
20161123-6: Farah en Isene kijken na de CV G&T de brief Voorinvesteringen nog eens goed 
na op taal.   
20161123-7: Aldert schijft een vergaderstuk over de Politicologie OER en de verschillende 
taken hiervan, als voorbeeld voor het OER'en proces voor de geïnteresseerden.  
20161123-8: Iedereen kijkt naar zijn eigen planning/tijdspad om te kijken of hij/zij in de 
OER taakgroep kan.  
20161123-9: Iedereen zoekt uit of zijn/haar adviezen voor de volgende OV langs de OWI's 
moeten. 
20151123-10: Iedereen deelt in de FB van zijn/haar studie jaarlaag de survey 
examencommissies. 
20161123-11: Sacha mailt Karen Maex over de tegenwerking van de promotie van het D&D 
referendum van de FSR.  
20161123-12: Aldert gaat met de decaan de zetelverdeling van de werkgroep 
bestuursstructuur bespreken. 
 
 
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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