
 
Notulen van de plenaire vergadering (16) 
Datum en tijd: 21-12-2016, 16:00-18:00 uur.   
Locatie: REC-C 2.05 
 
Aanwezig: Aldert van Dam, Eva Verschuur, Bing Gagliardi, Isene Boudrie, Ilvy van der 
Steen, Farah Ouazizi, Dirkje Schoon, Sophie van Gentevoort, Sacha Palies, Sam Selling, Dora 
Weijers, Aïcha Chaghouani (notulist).  
  
Afwezig (met bericht): Racquelle Bannink, Jorrit Kruithof. 
  
1. Opening  
Aldert opent de vergadering om 16.00. 
 
2. Post 

• 19/12 Bart Manders: Tijdpad Studentenraadverkiezingen 2017.  
 
Sacha heeft vanochtend gesproken hierover en het tijdpad van de verkiezingen is deze keer 
van woensdag tot woensdag zodat het weekend erin valt. Het weekend daarvoor is 
hemelvaart, dus dit is praktischer met bestellen van banners en dergelijke. Met vragen 
hierover kan je Sacha mailen.  
 

• 19/12 Wil Van Zijl-Barbe: Geannuleerd: Roken op REC. 
 
3. Vaststellen notulen PV 15 
De notulen van 14 december 2016 zijn vastgesteld. 

4. Actielijst 
20161020-14: Iedereen (PR expliciet) denkt na over het ontwerp van de banner. De banner 
die er al is, ziet er een beetje out-dated uit. Nieuw actiepunt: 20161221: Iedereen denkt na 
over de banner en stuurt voor vrijdag tips/kritiekpunten naar Sacha.  
20161116-7: Aldert zoekt het huishoudelijk regelement uit en schrijft een nieuw vergaderstuk 
'Werkafspraken'.  
20161116-15: Sacha stelt een brief op naar Psychologie over de voorinvesteringen, Aldert 
maakt hem af.  
20161130-11: Iedereen mailt voor maandag naar Jorrit of zij in blok 4  
donderdag/vrijdag/maandag colleges of werkgroepen hebben. 20161221: Jorrit maakt een 
overzicht van de beschikbaarheid van de raadsleden op de donderdag/vrijdag/maandag van 
het evaluatieweekend.  
20161214-1: O&R pakt 'Engelstalige variant ba POL en SOC' op. 
20161214-2: O&R pakt 'afspraken continueren CAS' op. 



 
20161214-3: Sacha pakt 'Uitnodiging dag van de OC' op. 
20161214-4: Aldert en Eva regelen een zesde OV. Wordt besproken in vergadering.  
20161214-5: Sacha schrijft een brief over de voorinvesteringen voor het CvB. 
20161214-6: Ilvy & Farah schrijven een brief aan de decaan voor een gesprek over een 
facultaire DO. 
 
5. Mededelingen 
Jorrit en Racquelle zijn afwezig en Isene komt later, allemaal met bericht.  
 
6. Vaststellen agenda 
De brief diversiteit wordt toegevoegd na onderwerp 3.  
 
7. Update voorzitter 
Woensdag had ik voorzitter overleg met de andere FSR'en, de notulen hiervan hebben jullie 
ontvangen en zoals jullie kunnen zien zijn de punten die we vanuit de ons wilde bespreken 
ook besproken. Donderdag had ik samen met Jorrit een gesprek met Sterre over de 
aankomende OV. Een verslag hiervan is jullie ook toegestuurd. 
 
Dit weekend heb ik gewerkt aan de reactie op de facultaire begroting. Dinsdag was ik bezig 
met het opsturen van het advies omtrent voorinvesteringen.  
 
8. Update G&T 
Werkgroep Inrichting Medezeggenschap: We hebben het even gehad over de eerste 
bijeenkomst van de Werkgroep Inrichting Medezeggenschap waar Sacha en Dora bij waren. 
Studentassistenten: De huidige status van het vergaderstuk studentassistenten is besproken. Er 
is geïnventariseerd bij welke domeinen we nog moeite hebben. Dit wordt ook op de PV 
behandeld.  
Studieverenigingen: We hebben de laatste wijzigingen van Sam aan het gevraagde advies 
besproken. Ook dit stuk komt naar de PV.  
Mental Health: Mental Health is voor het eerst op de CV geagendeerd deze week om nog 
zoveel mogelijk input te krijgen voor de kerstvakantie. Er waren nog wat verbeterpunten 
opgeworpen en deze zijn inmiddels meegenomen in het huidige stuk wat naar de PV komt. 
 
9. Update O&R 
EC's: data analyse gaat moeilijker dan gedacht. Wordt de komende weken aan gezeten en er 
komt na de vakantie een vergaderstuk.  
 
Blended Learning: bijgesloten is het verslag van het gesprek tussen Ilvy, Bing en Richard van 
der Wurff. Wurff is bezig hier iets beleidsachtig over te schrijven voor het komende OWI 
overleg. Hij wil daarom van ons een soort van overzicht over wat studenten etc. vinden van 
Blended Learning, dit wil hij voor 16 jan (OWI overleg). Volgens Wurff zijn 20-30% van de 
docenten blij met Blended Learning. Hij wil graag dat docenten elkaar enthousiasmeren over 
dit onderwerp.  



 
 
BSA: Aldert heeft iedereen al een mailtje gestuurd hierover. Blijkbaar moet je in 2 jaar alle 
punten uit je eerste jaar halen anders mag je de opleiding niet langer meer volgen, dit staat in 
de OER.  
 
Mental Health: besproken en punten worden meegenomen in het toekomstige advies.  
 
Mapiq: een cool systeem wat er nu al is, maar aanzienlijk wordt uitgebreid. Ze willen graag 
de studieplekken in kaart brengen door iets van wifi excessive spots, zodat men kan zien aan 
de hoeveelheid apparaten die er in een vierkante meter zijn of het druk is op de studieplek of 
niet. Het kan een goed idee zijn aangezien studieplekken beter in kaart worden gebracht en de 
studiedrukte beter wordt verspreidt. Aan de andere kant ligt het aan hoe ze deze wifi 
excessive spots gaan meten, ze kunnen ook te persoonlijke gegevens gebruiken hiervoor.  
 
In ieder geval komt hier een klankbordgroep over, waar ik in ga zitten. Als andere mensen 
interesse hebben kan natuurlijk ook! 
 
10. Update afgevaardigde 
- GV: UvA-HvA: er is vorige week niet ingestemd met het voor ons gepresenteerde besluit. 
De GOR (medezeggenschapsorgaan van de diensten) was boos, en daardoor ook een groot 
gedeelte van de COR. Er gaat nu een brief uit naar het CvB. Aanvulling: De GV heeft niet 
ingestemd en als antwoord zou het CVB een geschil kunnen starten. Hiermee wordt een 
externe partner erbij gehaald die gaat kijken wie gelijk heeft. Men is bang dat het CVB daar 
gebruik van zou maken. De bal ligt nu bij het CVB. Zodra het rapport hierover binnenkomt, 
stuurt Sacha deze door aan de FSR. 
 
- GV: Begroting: er is vorige week niet ingestemd met de begroting. Omdat 1) FdR dus 
negatief heeft geadviseerd, en mensen zijn daarom boos 2) er nog veel onduidelijkheid is met 
de VUsie. Er wordt een gebouw gebouwd op het Science Park, en er is wat onduidelijkheid 
over wie (VU/UvA/gemeente) hoeveel gaat betalen.  
 
- Studentenassessor: er is er een gekozen! Maar we weten nog niet wie. 
 
- Profileringsfonds: de CSR heeft gestemd over een visie, en gaat dus kijken naar 
mogelijkheden om de beurzen op andere dingen te baseren dan alleen ledenaantallen, zoals 
activiteiten, en verenigingen kan categoriseren.  
 
- Studiesucces: de CSR gaat punten naar de OV brengen die uit het rapport komen (zie vorige 
week update). Hier is vandaag over besloten (ingestemd). 
 
- Masterselectie: de CSR heeft over de punten van masterselectie van besloten. Ingestemd met 
het punt over capaciteitsbeperkte masters, en wil niet selectie op research masters op de OV 
noemen. 



 
 
- Familieavond / +2 avond: de CSR gaat een +2 avond organiseren. 
 
- Blended Learning: de CSR heeft veel kritiek op Blended Learning, en op de stuurgroep met 
de achterliggende visie en dit is in een brief opgenomen. Aanvulling: De CSR gaat vandaag of 
morgen een stuk doorsturen met de kritiek op Blended Learning, wanneer Sacha deze heeft 
stuurt hij het door naar de FSR.   
 
11. Update penningmeester  
Isene heeft in de penningmeestermap een envelop gedaan waar bonnetjes in gestopt kunnen 
worden. De naam van de betaler moet op het bonnetje worden vermeld, dan kan Isene het 
checken en overmaken. Ze gaat nu langzaam beginnen met de realisatie van de begroting. De 
begroting is naar Jeffrey gestuurd maar hierop is nog geen antwoord. Isene heeft ook nog 
geen reactie van de common room.  
  
12. Onderwerp 1: Studentassistenten 
In het vergaderstuk wordt staan de bevindingen van het onderzoek. Wat naar voren komt is 
dat mensen die docenten zelf benaderen het allemaal oneerlijk vinden. Ook de docenten zelf 
geven aan dat het niet eerlijk is hoe dat gaat. Ze staan wel open voor een open vacature maar 
willen niet te veel werk steken in een sollicitatieproces.  
Dirkje is aan het brainstormen hoe er een sollicitatieproces kan komen met zo min mogelijk 
werk voor docenten. Er is nu ook meer informatie over sociologie. Vanochtend wees iemand 
haar erop dat in de CAO staat dat er eigenlijk een standaardprocedure moet zijn, maar dat dit 
niet worden nageleefd. Dit wordt verder uitgezocht. 
  
Tijdframe:  
Het was de bedoeling dit advies deze OV te behandelen, maar dat is niet gelukt. Die 
dossierhouders hopen na de kerstvakantie alles af te hebben. Dan hoopt Dirkje van elk domein 
tenminste één iemand te hebben gesproken. Ook worden OC’s en studieverenigingen 
gecontacteerd. 
 
Terugkoppeling: 
Dirkje wil de resultaten die naar de decaan wordt gestuurd ook sturen naar de studenten en 
docenten die hebben meegewerkt. Over de verdere invulling van de terugkoppeling is nog niet 
nagedacht. Het kan ook eerst langs de docenten en studenten gaan voordat het naar de decaan 
wordt opgestuurd.  
 
13. Onderwerp 2: Studieverenigingen 
Sam heeft gister en vandaag een paar vergaderingen hierover gehad en een gesprek met Tom 
Verhoek. Hij was wel heel positief over korting in Agora en Sam heeft het punt van de 
studieplekken nog even aangestipt.  
 



 
Er is discussie in de FSR over de bijlage en het taalgebruik hierin. De vraag is of deze bijlage 
zoals deze er nu is kan wordt meegestuurd met het advies, of dat deze eerst moet worden 
aangepast. 
Er is besloten dat Sam de bijlage nog één keer zal doorlezen en dat iemand de brief vrijdag ter 
plekke nog even doorleest op taalpunten. Vrijdag kan het advies dan worden opgestuurd.  
 
De FSR/FMG stemt per acclamatie in om het advies Studieverenigingen vrijdag te versturen 
naar de decaan.  
 
14. Onderwerp 3: Reactie begroting  
Het is de bedoeling om deze reactie voor de kerstvakantie naar de OR te sturen. Dit is nog niet 
de onlangs bewerkte versie, deze wordt nog naar de raad opgestuurd.  
De raadsleden vinden de inhoud van de brief duidelijk.  
 
Het is onduidelijk hoe de bezuinigingen zijn gegaan. In Michel Telkamp’s reactie op de 
begroting wordt dit niet genoemd.  
  
Het proces  
De OR wil redelijk snel een reactie sturen op de reactie van Michel Telkamp; voor de kerst. 
De FSR schrijft dit samen met hen, maar als de bijdrage van de FSR er niet op tijd is sturen ze 
vast een mail naar hem. Dan stuurt de FSR het rond 13 januari. De FSR kan echter ook haast 
maken en het op vrijdag sturen.  
De raadsleden willen graag de brief vrijdag versturen samen met de OR. Farah kijkt de 
bewerkte brief morgen nog na op spelfouten.  
  
De FSR/FMG stemt per acclamatie in dat deze reactie op de begroting, nadat Farah er nog een 
keer naar gekeken heeft, vrijdag door Aldert verstuurd wordt.  
 

15. Brief diversiteit  
Taalkundig vindt de raad het een goede brief. Sommige raadsleden vinden het taalgebruik in 
de brief wel te formeel, maar dat is niet erg.  
 
De FSR/FMG stemt per acclamatie in dat de brief Diversiteit morgenochtend door Aldert 
verstuurd wordt.  
 
16. Onderwerp 4: D&D: Quick Wins 
De raad discussieert welke Quick Wins punten zij naar de decaan kunnen brengen.  
 
Voordat er begonnen wordt met de hoe-vraag, moet eerst de of-vraag worden beantwoord. 
Het draait dan voornamelijk om de mogelijkheid en het leren denken in beleid, dit is niet iets 
wat vast staat.  
 



 
De raad wil een beter feedbackmechanisme. Er is al toegezegd dat de FSR  
de management rapportages standaard toegestuurd krijgt.  
 
Terugdraaien beleid 
Er moet over nagedacht worden en van te voren gekeken worden of het mogelijk is om beleid 
terug te draaien. Aldert stelt dat het goed is om de decaan erop te attenderen dat dit een van de 
aanbevelingen uit het rapport is, en dat de raad vindt dat bij het maken van beleid maken al 
gedacht wordt dat dit niet de enige stap is en dat het mogelijk is om dingen terug te draaien. 
Enerzijds zou dit beleid kunnen blokkeren, doordat er meer wikken en wegen komt. 
Misschien gaat de decaan dan minder risico nemen met beleid maken. Anderzijds, als 
duidelijk is dat beleid kan worden teruggedraaid, kan beleid juist sneller worden gemaakt.  
 
Stukken op de FSR website  
Er moet een besluit komen over het zetten van alle stukken op de website. Is iedereen het 
ermee eens dat alle stukken online komen te staan? Ja, mits de FSR stukken zonder 
handtekening op de website komen. Op de reacties van de decaan staan echter wel 
handtekeningen, dit kan een probleem zijn en zal dan ook meegenomen worden in het advies. 
 
OV advies 
Sophie vraagt of en hoe hierover een advies of brief zal worden geschreven voor de 
aankomende OV. Er zal een brief worden geschreven om de decaan uit te nodigen voor een 
open gesprek over dit onderwerp, zoals bij diversiteit. Er is in ieder geval een selectie 
gemaakt van de punten die kunnen worden besproken en alle punten worden benoemd. Ook 
de zaken die de FSR zal oppakken, dan wordt het gesprek geopend en laat de raad zien dat hij 
het serieus neemt. Het is belangrijk dat in de OV duidelijk wordt gemaakt dat dit een punt is 
van communicatie tussen de decaan en de FSR en dat dit niet wordt doorgeschoven naar de 
werkgroep Inrichting Medezeggenschap. 
 
Vervolg 
Er wordt besloten om de punten redelijk open te laten en de bal bij de decaan te leggen. De 
FSR zal in de OV voorbereiding zich voorbereiden op het gesprek. Iedereen is het hier mee 
eens. Sophie schrijft de brief over Quick Wins. In de brief moeten de punten duidelijker 
worden geformuleerd. Aangezien er geen PV meer is voor de deadline van de OWI's zal er 
een emailstemming komen over het advies. Komend weekend wordt de brief geschreven, 28 
december 17:00 is de deadline voor inhoudelijk advies. Isene zal de spelling nakijken. 3 
januari is de brief af, Aldert stuurt deze 4 januari naar de decaan.  
 
17. Onderwerp 6: D&D: Livestreamen 
20161221-4: PR schrijft een vergaderstuk over Livestreamen en andere transparantie 
methoden voor de raad.  
 
Sophie wil van de raad weten wat hij wil doen met livestreamen, vervolgens zal pas worden 
gekeken naar hoe dat uitgewerkt kan worden.  



 
Isene stelt voor om te beginnen met het livestreamen van wat leukere dingen, zoals bij 
activiteiten en kijken hoe de reacties zijn. Het is belangrijk om te kijken hoeveel mensen het 
livestreamen aantrekt.  Het kan best veel moeite kosten om het te doen en op te zetten. Een 
aantal raadsleden zijn er niet van overtuigd dat er studenten zullen kijken.  
 
Procedure voorstel Sacha: misschien kan dit in gradaties worden gedaan, eerst kijken of 
mensen überhaupt iets willen livestreamen en dan kijken wat. 
Sacha vindt dat de raad verantwoordelijkheid hierin heeft omdat hij de medezeggenschap is. 
Het is onduidelijk of mensen hier geïnteresseerd in zijn. We kunnen het gokken maar we 
weten het niet, dus we kunnen het livestreamen proberen. Sacha stelt dat gaat om een cultuur 
die geïnitieerd moet worden, dat openbaarheid normaler wordt.  
Dora is het met Sacha eens Dora dat de FSR meer naar buiten moet treden en dit soort dingen 
kunnen wel heel goed zijn daarvoor. De raad moet hier niet te angstig tegenover staan.   
Als tegenargument wordt opgeworpen dat iedereen een melding krijgt op Facebook van de 
livestream en mensen kunnen dat irritant vinden en die kunnen ons gaan disliken. Andere 
raadsleden zijn het hier niet mee eens.  
  
Procedure voorstel Aldert: Het kan ook in gradaties in de zin dat eerst naar de agenda's online 
worden gezet en dat er steeds een vervolgstap wordt gezet. Aldert vindt dat de FSR 
onvoldoende heeft stil gestaan bij andere digitale wegen, er is meteen naar livestreamen 
gegaan. Eva is het met Aldert eens.  
 
Dora brengt hier tegenin dat een agenda delen heel anders is dan livestreamen, dus er moet 
niet op basis daarvan worden geconcludeerd of het werkt of niet. Sophie vindt een agenda op 
Facebook posten niet uitpakken, een livestream wel. Niet iedereen is het eens over het nut van 
het delen van de agenda op Facebook. 
 
Wat de FNWI doet dat lijkt Eva ook heel goed: gewoon een tafeltje neerzetten daar gaan 
werken en een bord neerzetten met: Vragen? Kom naar ons.  
Een aantal raadsleden zijn het hier mee eens.  
 
Procedure voorstel Eva: Laten we het livestreamen van een vergadering een proberen.  
 
Vervolg:  
Voordat er een poging van livestreamen wordt gedaan, wil PR het er eerst over hebben met 
een vergaderstuk. Dat komt dan na de kerstvakantie. De raad is verdeeld over andere vormen 
van publicatie die genoemd zijn. PR zal zich richten op de verschillende besproken opties, 
ook over het plaatsen van een tafeltje voor vragen.  
 
18. Onderwerp 7: Zesde OV 
20161221-5: Aldert mailt Hans Brug, Sterre en Nel Jansen met daarin dit verzoek en de 
motivatie voor een extra OV en het voorstel van de week waarin de raad deze zou willen. 
20161221-6: Eva zet de OV data in de Google Calender.  



 
 
De meeste raden hebben 6 OV’s, de FSR FMG maar 5. In dit vergaderstuk stat een voorstel 
om parallel aan de OER OV een andere OV te houden, namelijk de inhoudelijke OV met onze 
eigen adviezen. Deze extra OV zou dan plaatsvinden in week 17 en de deadlines zijn dan in 
week 15.  
  
Iedereen is het met dit voorstel eens. Sophie is in de week van 3 april op vakantie, voor de 
andere raadsleden schikken de data. 
 
Morgen of overmorgen mailt Aldert dat de FSR in die week graag een extra OV zou willen. 
De decaan kan dan over de datum beslissen.  
 
19. Onderwerp 8: Mental Health  
Het advies Mental Health komt op de pv na de vakantie. Nu willen de dossierhouders graag 
input van de raad over studentpsychologen. Loopbaan oriëntatie, zichtbaarheid en de mental 
health dag komen de volgende PV. De mental health dag wordt een dag met praatjes en 
workshops.  
 
Er moet nog worden geconcretiseerd wat de FSR van de decaan wil op dit gebied. Als er 
concrete plannen zijn, wil de decaan misschien ook zijn best doen om sprekers regelen. Dora 
stelt dat de FSR ook vragen of een van hen in een commissie hierover na wil denken.  
 
Het proces 
De aankomende PV moet worden vastgesteld of het naar de OV gaat. Het stuk is nog niet in 
adviesvorm geschreven, dus er moet nog aan worden gewerkt. De dossierhouders geven aan 
open te staan voor hulp en ideeën van de andere raadsleden. De dossierhouders sturen 4 
januari alle raadsleden het conceptadvies waarna een redactionele ronde volgt. Uiterlijk 6 
januari willen zij de reacties hebben zodat het 10 januari op de PV kan worden besproken als 
volledig advies.  
 
20. Onderwerp 9: Day of the Student’s Say 
20161221-7: De dossierhouders Day of the Student’s Say vragen aan facility services of het 
mogelijk is voor de FSR om wekelijks op de Brug te zitten.  
20161221-8: De dossierhouders Day of the Student’s Say schijven een nieuw vergaderstuk 
over het nieuwe concept van de Day of the Student’s Say. 
 
De Day of the Student's Say (DSS) zal op 18 januari plaatsvinden. Iedereen vind de plannen 
van DSS in principe goed, alleen over de concrete invulling is nog discussie.  
 
Discussie 
Binnen de raad is discussie over de haalbaarheid van het evenement en hoe de dag eruit zal 
gaan zien. De organisatie wil dat er studieadvies, voorlichters, studentpsychologen zijn. 
Dossierhouder Farah stelt dat het niet bedoeld is om studenten door te verwijzen, maar om te 



 
laten zien van dit kunnen deze organen voor hen kunnen doen. Anderen zien niet hoe al die 
organen en individuen erbij betrokken kunnen gaan worden en vragen zich af of het dan nog 
wel echt aansluit bij het idee van de Day of the Student's Say. Dit evenement is al heel snel en 
een aantal raadsleden vragen zich af of het nog haalbaar is om alles te regelen voor 18 januari.  
 
Het plan is dat de FSR op de Brug staat met de  verschillende groepjes en dan een tafel met 
een poster en dan kunnen de raadsleden met studenten praten over wat de raad doet en wie de 
raadsleden zijn. Onduidelijk is nog wat er exact op de poster moet komen.  
 
Eva stelt voor om het plan voor de DSS koppelen met dat idee van FNWI. Dat de raad met 
een tafeltje op de Brug gaat zitten en iedere keer mensen uitnodigt, bepaalde dossierhouders 
bijvoorbeeld. De raadsleden vinden dit op zich een goed idee, maar sommigen vinden iedere 
week wel erg tijdrovend. Dora brengt er tegenin dat het juist super effectief is als er een 
evenement van wordt gemaakt. Als de FSR een maand lang elke week een persoon heeft waar 
hij praat, wordt het een begrip. Als het maandelijks is raakt het op de achtergrond en moet er 
echt goede promotie zijn om mensen te trekken.  
 
Voorstel Sacha: strek DSS uit over het hele jaar zodat niet alles in een maand hoeft te worden 
gepropt. Laten we beginnen met op de Brug aan een tafeltje zitten en werken. 
  
Voorstel Aldert: het combineren van twee plannen: het op de Brug zitten van de FSR met het 
in kaart brengen van de student services. Dus een keertje daar zitten met studieadviseurs 
bijvoorbeeld. De FSR moet daarvoor wel wekelijks en tafeltje hebben. Aldert denkt dat de 
studentservices hier ook geïnteresseerd in moeten zijn.  
 
Vervolg: 
Er moet aan facility services worden gevraagd of de raad wekelijks op de brug kan zitten en 
daar speciale events omheen kan organiseren. De precieze tijd moet nog worden vastgesteld. 
Er moet een schema komen voor het tafeltje op de Brug. De dossierhouders schrijven een 
nieuw vergaderstuk voor de volgende PV.  
 
21. Aandachtspunten voor centraal  
Er zijn geen punten die naar centraal moeten. 
 
22. PR Update 

• Kerstwens: Als mensen op de foto willen, zet Ilvy er wel een kerstmuts op.  
• Er is nog geen reactie op de nieuwsbrief.  
• Vrijdagmiddag update: kerstwensen, studieverenigingen, mental health.   
• Na de vakantie gaat PR aan de slag met punten van vorige week.  

 
23. Wvttk 
Partij Mei 
Eva vraagt wat er gebeurt met de leden van partij mei.  



 
Aldert antwoordt dat alle raadsleden zijn verkozen dus dat dit in principe geen effect heeft.  
Er zijn nu nog maar drie studentenpartijen: Hervorm, UvA Sociaal en Ons. De raadsleden 
willen vanaf januari zich gaan betrekken bij de studentenraadsverkiezingen voor volgend jaar. 
Aldert zal hierover een vergaderstuk schrijven. 
 
OV 
Besproken zal worden:  

• mental health  
• studieverenigingen 
• D&D  
• brief diversiteit 
• begroting 
• voorinvesteringen  
• de brief verstuurd door FSR/FMG/FEB aan de decanen.  

 
24. Rondvraag en sluiting 
20161221-9: Sacha stuurt een OR-update en stukje over stukken van de BoS-studenten door. 
20161221-10: Iedereen zet vakanties in de Google Calender.  
 
OR 
Sacha zag een Engelse mail over een conference in Helsinki en vraagt of iemand daarheen 
gaat. Sacha heeft het OR dossier en biedt aan om het handig om de stukken bij te houden en 
een verslagje over te maken. Hij zal hetzelfde doen met de stukken van onze BoS-studenten 
en stuurt beide stukken naar de raad. 
 
Vakanties 
Eva is 24 februari t/m 1 maart op vakantie.  
Sophie is 31 maart tot 9 april op vakantie.  
Dirkje is 1 april t/m 8 april  met Comenius naar Praag.  
Dora stelt voor dat iedereen zijn of haar vakanties in de Google Calender zet.  
 
Evaluatieweekend  
Zowel de vrijdag als de maandag zijn problematisch. Stel we vertrekken vrijdag 4 uur en gaan 
zondag weer terug vanuit Parijs, is het dan wel nuttig om daar helemaal heen te gaan?  
 Als er niet naar Parijs gereden hoeft te worden scheelt dat een hoop reiskosten. Bovendien 
blijkt het moeilijk om vervoer te regelen.  
De raad besluit om een nieuw plan te bedenken. Isene en Sophie gaan een huisje zoeken en 
hebben dat na de vakantie.  
  
Aldert sluit de vergadering om 18:00. 
 
Actielijst 



 
20161116-7: Aldert zoekt het huishoudelijk regelement uit en schrijft een nieuw vergaderstuk 
'Werkafspraken'.  
20161214-3: Sacha pakt 'Uitnodiging dag van de OC' op. 
20161221-1: Iedereen denkt na over de banner en stuurt voor vrijdag tips/kritiekpunten naar 
Sacha. 
20161221-2: Jorrit maakt een overzicht van de beschikbaarheid van de raadsleden op de 
donderdag/vrijdag/maandag van het evaluatieweekend. 
20161221-3: PR schrijft een vergaderstuk over verschillende promotievormen.  
20161221-4: PR schrijft een vergaderstuk over Livestreamen en andere transparantie 
methoden voor de raad.  
20161221-5: Aldert mailt Hans Brug, Sterre en Nel Jansen met daarin dit verzoek en de 
motivatie voor een extra OV en het voorstel van de week waarin de raad deze zou willen. 
20161221-6: Eva zet de OV data in de Google Calender.  
20161221-7: De dossierhouders Day of the Student’s Say vragen aan facility services of het 
mogelijk is voor de FSR om wekelijks op de Brug te zitten.  
20161221-8: De dossierhouders Day of the Student’s Say schijven een nieuw vergaderstuk 
over het nieuwe concept van de Day of the Student’s Say. 
20161221-9: Sacha stuurt een OR-update en stukje over stukken van de BoS-studenten door. 
20161221-10: Iedereen zet vakanties in de Google Calender.  
 
 
 
 
Pro Memorie 
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: Iedereen machtigt iemand als zij afwezig zijn bij de PV.  
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.  
20162112: Als de FSR/FMG iets bespreekt met onderwijsdirecteuren wat relevant is voor het 
domein moet je dat door communiceren naar de OC.  
20162112: Ook als je geen opmerkingen hebt over een stuk geef dat dan door.  
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