
 
Notulen van de plenaire vergadering (26) 
Datum en tijd: 16 maart 2017 13:00-15:00  
Locatie: C3.04 
 
Aanwezig: Aldert van Dam, Eva Verschuur, Jorrit Kruithof, Isene Boudrie, Ilvy van der 
Steen, Sophie van Gentevoort, Sacha Palies, Farah Ouazizi, Bing Gagliardi, Dirkje Schoon, 
Sam Selling, Dora Weijers. 
 
Afwezig (met bericht): Racquelle Bannink,  
  
1. Opening  
Aldert opent de vergadering om 13.06 uur. 
 
2. Post  
20170316-1: Sacha reageert op de mail van Hontze Lont.  
20170316-2: G&T pakt de mail op va Steven de Jong over het career event.  
 

• 14/03 Hotze Lont: Programmagroep Versterking Opleidingscommissies (vragen of 
opmerkingen?). Dossierhouder Sacha heeft het nog niet echt doorgelezen, maar weet 
waar het over gaat, dus reageert erop als hij het gelezen heeft. 

• 14/03 Steven de Jong: Career event Social Sciences/LOB (samen zitten?). G&T gaat 
dit behandelen. 

 
3. Vaststellen notulen PV 25  
Na een aantal wijzigingen zijn de notulen van 9 maart 2017 vastgesteld.  
 
4. Actielijst 
20170209-3: Bing anonimiseert de data van de EC survey en maakt zo snel mogelijk 
afspraken met de EC's voor de terugkoppeling. Komt volgende week. Wordt zo besproken. 
20170216-3: Farah mailt Carolien Bouw (Cc Gerben) van Sociologie over 
internationalisering op de opleiding. Nog niet gedaan, wist niet goed wat ze moest mailen. In 
overleg met Eva is afgesproken om de OV af te wachten. 
20170309-1: De dossierhouders diversiteit schrijven een update over het facultair 
diversiteitsbeleid en de DO profielschets. 
20170309-2: Aldert schrijft een vergaderstuk over bijles. 
20170309-3: Sophie en Sam kijken masterselectie nog eens goed na voor de OV 
voorbereiding.  
20170309-4: Iedereen leest de aanpassingen van de decaan op de concept notulen en bereid 
voor de OV voorbereiding voor welke aanpassing hij/zij het niet mee eens is.  
20170309-5: De dossierhouders van de OV adviezen versturen op zondag de 



 
voorbereidingsstukken. 
20170309-6: Aldert vraagt Hans en Els wanneer het CvB komt praten met Hans Brug over 
D&D. Ik weet alleen “voor de zomer”, Aldert vraagt Hans nog een keer wanneer. 
 
5. Mededelingen  
Racquelle is afwezig met bericht Isene notuleert in haar plaats. Dora is morgen jarig. 
 
6. Vaststellen agenda 
Brief Mental Health komt aan het einde na de pauze.  
De agenda is vastgesteld. 

7. Update voorzitter 
Taakgroep Financiën: 
Een verslag hiervan heb ik rondgestuurd naar mensen van TOF, maar:  
-komende paar jaar blijft de FMG qua geld ongeveer hetzelfde/omlaag: we gaan de gevolgen 
van de afgelopen paar jaar voelen. (Het allocatie model werkt met een jaar of twee vertraging, 
afgelopen 2 jaar is het niet heel lekker gegaan met de FMG).  
 
-Allocatiemodel: hier komt nog een brief over naar CSR, maar hoe het er nu uit ziet is dat ze 
blijven bij het allocatiemodel gepresenteerd door de werkgroep van Fischer. Echter, de 
capaciteitsbudgetten en de beleidsbudgetten worden nog even niet ingevoerd. Daar gaan ze 
nog over nadenken en praten. 
 
-toegekende onderzoeksgelden uit centraal (zwaartepunten): komt evaluatie en discussie over. 
Op facultair niveau (speerpunten) komt gesprek over.  
 
-Planning: 
Gesprekken zullen gepland worden over het jaar heen, juli, september en verder. 
 



 
8. Update G&T  
Masterselectie: Druk mee bezig, het meeste is al besproken bij de OV voorbereiding, en het 
komt langs de PV. Nog wel mailcontact gehad met SW, die wisten te melden dat ze geen 
capaciteitsbeperkingen hadden en dat de toelatingseisen in de OER staan. In de OER staat 
alleen een linkje naar de UvA site. 
 
DvdA: staat op de PV agenda. De studieverenigingen droegen zichtbaarheid en academische 
gemeenschap aan als thema’s. Dit keer proberen het interactiever te maken en op het einde 
nog wel een praatje in de Common Room. Het plan is om een taakgroepje op te richten met 
vier mensen. Het boeken van meerdere lokalen in B/C bleek lastig, het wordt nu dus 
waarschijnlijk J/K. 
    
Honours: staat ook op de agenda. We hebben de lange termijn planning besproken. Er wordt 
eerst met excellentie- en honourstudenten gesproken, en daarna komt de enquête online. Het 
doel is om dit rond volgende week dinsdag te doen. Daarnaast gaat er ook met 
honourscoördinatoren gesproken worden. 
  
D&D:  De decaan legt de resultaten dus neer bij de afdelingen, via de afdelingsvergaderingen. 
Daar moeten studenten (via de studieverenigingen) worden bij betrokken, goed in de gaten 
houden in hoeverre dit gebeurt. Daarnaast is er op centraal niveau een groepje bezig met de 
voorbereidingen op een senaat. Volgende week komt er een stuk over het senaat, en over onze 
insteek/standpunt, naar de CV/PV. 
  
De volgende CV gaan we door met honours, DvdA, schakeltrajecten en vakevaluaties. 
 
9. Update O&R  
Internationalisering: we gaan een lijntje trekken met SBS international, aka een mail 
versturen. 
 
Blended Learning: afspraak deze week met Ivar & Elske, dit zijn mensen uit OC's die zich 
veel bezig houden met BL 
 
Mental Health: we hebben samen met andere FSR'en een brief geschreven. Dit ben ik 
vergeten op te sturen voor de PV, hopelijk kunnen we iets regelen via een mailthreat? 
 
Klachtenbox: we hebben dus uitgezocht hoe de klachtenbox in elkaar zit en we hebben 
gemaild naar Sterre en de CSR. dit antwoord wachten we nog even af voordat we iets naar de 
pv brengen. Het is niet mega spannend, maar wel iets om uit te zoeken.  



 
10. Update afgevaardigde  
- GV: Bètasamenwerking: Op 14 februari heeft de GV een adviesaanvraag voor de komst van 
SRON ontvangen en een instemmingsverzoek over de financiële gevolgen van de 
bètasamenwerking inclusief SRON. De CSR gaat waarschijnlijk negatief stemmen.  
- Senaat: de CSR heeft nagedacht over de Senaat, en is redelijk positief over loting, er komen 
waarschijnlijk iets van 68 zetels in de raad. Voorbereidingsgroepje is Karen, Andre 
Nollkaemper, Arne Brentjes en Alex.  
- RvT-lid: we zijn aan het nadenken over de profielschets, en aan het kijken of Gerard Mols er 
nog aan voldoet. Hij bleek dus volgens sommigen niet altijd aan het 'speciaal vertrouwen MZ' 
te voldoen, de rol die hij wel als RvT lid zou moeten voldoen. 
- Diversiteit: We gaan (ergens volgende week) een brief sturen omtrent de DO. Annabel gaat 
in de soco. We hebben ook wat kritiekpunten/aandachtspunten omtrent de taken van de DO. 
- March of Science: de CSR gaat meedoen en meelopen.  
- mOER: er is discussie over de bindendheid van de m-OER. Dit komt volgende week terug.  
- UvA-HvA: er zijn weer stukken binnen omtrent een instemmingsverzoek StS SZ plannen. 
Dit zijn de twee die uit de package deal waren gehaald en 'niet verder gaan fuseren' 'maar wel 
bij elkaar blijven'. GOR heeft een advies gestuurd dat wij eruit worden gehaald, en dat het 
naar de COR gaat. Op zich heeft de CSR niet heel veel bezwaar, moet nog even het antwoord 
op de brief omtrent UvA-HvA afwachten. Wij kunnen altijd nog dingen zeggen via een aparte 
brief.  
- Duurzaamheid: duurzaamheid vinden we belangrijk, en dus zijn we (samen met Fossil Free 
UvA) tot het idee gekomen dat fossiele brandstoffen niet zo fijn zijn, en daar heeft de UvA 
via de pensioenfondsen, die nog investeren in dingen als shell een connectie mee. Dit willen 
we dus niet meer. Komt nog ter besluitvorming langs de PV. 
- Profileringsfonds: zijn we hard mee bezig, en duurt waarschijnlijk een week langer. We (ik) 
hebben een formule gemaakt over hoeveel de vragenlijsten t.o.v. de algemene leden 
meetellen. Meer info weten? Vraag mij. Ik leg het graag uit. 
 
Vraag van Bing: waarom is de senaat met 68 mensen, dit hoort toch een oneven getal te zijn? 
Normaal moet dit toch een oneven getal zijn? Sacha neemt dit mee.  
 
Vraag van Sophie: STS is student services, SZ is studentenzaken, SRON is een 
gebouw/bedrijf van de VU. 
 



 
11. Update penningmeester 
Begroting: In de PV bespreken we kort de halfjaarlijkse realisatie van de begroting. Nu 
krijgen jullie een beetje een idee van wat we allemaal waaraan uitgeven. Het logboek heb ik 
meegestuurd, maar is eigenlijk vooral voor mijn eigen administratie. De halfjaarlijkse 
realisatie is wel handig voor jullie om naar te kijken, zodat je ongeveer weet wat we nog 
kunnen uitgeven aan bepaalde posten. 
 
Korte uitleg van de namen van de kolommen: 
Begroting: Het bedrag dat we begin dit jaar voor deze post hebben begroot. 
Realisatie: Het bedrag dat we tot nu toe hebben uitgegeven aan deze post (dit kan meer of 
minder zijn dan begroot). Als er een streepje staat, is er tot nu toe nog niets uitgegeven aan 
deze post.  
Bedragen: De verschillende losse bedragen die zijn uitgegeven aan één kostenpost op de 
begroting. 
Kostenpost: Eventuele toelichting waar de losse bedragen precies aan uitgegeven zijn. 
Ik hoop dat het zo een beetje duidelijk is! 
 
We zijn bijna op de helft van ons geld en iets over de helft van het jaar, dus dat gaat goed! 
Aan het einde van het jaar komt nog wel het inwerkweekend en dat is een grote kostenpost, 
dus dat is allemaal priem. We hebben nog wel in totaal 300 euro inbegroot voor de sponsoring 
van evenementen om onze eigen zichtbaarheid te vergroten. Misschien kunnen we kijken of 
we hier nog iets mee kunnen doen, want het is zonde als we dit uiteindelijk niet gebruiken! 
Voor de WC-krant was in eerste instantie 850 euro begroot maar dit wordt waarschijnlijk 
maar rond de 100 euro, dus hiervan kunnen we nog een hoop gebruiken voor andere PR-
doeleinden, zoals de verkiezingen. 
 
Evaluatieweekend: Uiteindelijk hebben we voor het gehele evaluatieweekend 84,66 euro te 
veel uitgegeven, dus dat hebben we netjes gedaan (om precies te zijn 10,58% meer dan 
begroot, dus dat is volledig kloppend met de inbegrote 10% onvoorziene kosten =D)! Ik heb 
voor het evaluatieweekend met een aantal van jullie gesproken over het eventueel tegemoet 
komen in de reiskosten van de terugreis vanuit Vlagtwedde bij mensen met een week-ov; 
helaas gaat dit dus niet meer lukken omdat we er al overheen zitten, sorry! Ik heb wel gewoon 
Sam de benzinekosten terugbetaald natuurlijk =) (zoals de oplettende kijker ook in de 
begroting kan zien staan!) 
 
Onkostenvergoeding: Afgelopen maandag heb ik de formulieren op de bus gedaan, dus ik 
verwacht dat het geld binnen 3 weken tot een maand op onze rekening staat. 
 



 
Transparantie: Sowieso, als iemand ooit de behoefte voelt om even een kijkje te nemen in 
mijn penningmeester-administratie of op de FSR rekening; ga vooral je gang en stel vragen 
als je iets niet begrijpt. De penningmeester-multomap staat in de kast in de kamer, dus deze 
kun je altijd inkijken als je ergens aan twijfelt (we krijgen alleen geen papieren 
bankafschriften, dus als je dat wilt zien kun je me even om de inloggegevens vragen). Hoewel 
ik weet dat jullie mij hierin vertrouwen, vind ik het belangrijk om hier transparant in te zijn. 
 
12. Onderwerp 1: Interne structuur  
Dora gaat de raad verlaten, zij brengt de decaan hiervan op de hoogte.   
 
13. Onderwerp 2: OV notulen 
20170126-9: De FSR en de medewerkers van het faculteitsbureau zullen meer samenwerken 
met de inwerkperiode van de nieuwe raad.  
Is door de decaan gewijzigd in: 20170126-9: De  medewerkers  van  het  faculteitsbureau  
zullen  beter  betrokken worden  bij  de inwerkperiode  van  de  nieuwe  raad.   
 
Mening FSR 
De raad gaat niet akkoord met de wijziging. De nieuwe formulering is dat het initiatief vanuit 
de FSR moet komen, terwijl de eerdere formulering meer een samenwerking impliceert. Het 
lijkt nu de verantwoordelijkheid van de raad, maar de FSR het vindt meer een gedeelde 
verantwoordelijkheid. Op de OV de FSR dit benoemen en wil hij een concretere invulling aan 
het actiepunt geven. 
 
Onderwerp 6, regel 330: het lijkt of de decaan een achterliggende agenda te hebben. Het is 
nu geformuleerd als een soort actiepunt, maar dat was eerst niet zo. Maar we gaan het toch 
zo laten. 
 
14. Onderwerp 3: Masterselectie 
We hebben een mailtje terug van Sterre waarbij ze toelichting geeft op die wet. Dit mailtje 
wordt doorgestuurd naar Guinevere en Aldert om er nog even naar te kijken. 

De dossierhouders hebben een gesprek gehad met Edith, OWI CW. Bij CW is er geen sprake 
van selectie als je een aansluitende bachelor hebt, dus dat klopt niet in het advies. Maar dit 
klopt dus niet op de website, dus informatievoorziening is nog wel een belangrijk punt! 

Er komt nog een tekstje over wat er precies over de wet gezegd gaat worden op de OV, dit 
wordt gemaild in de OV voorbereiding-thread zodat iedereen het kan lezen. 

Als het punt wordt “maar we selecteren hier niet op”, dan zullen de dossierhouders inbrengen 
“ja maar dat is zachte selectie, namelijk zelfselectie etc.”. Mensen kunnen het gevoel van 
selectie hebben. 

De dossierhouders en de raad hebben er vertrouwen in. 



 
15. Onderwerp 4: Diversiteit 
Iedereen is akkoord met het verscherpen van de rondvraag tijdens de OV. 

Marieke Brand is nog geen DO, ze heeft extra uren gekregen voor de werkgroep, niet voor 
DO-werk. 

Sacha is blij met deze extra informatie. 

16. Onderwerp 5: Examencommissies 
20170316-3: Bing stuurt de rapporten die hij naar de EC’s wil sturen vanavond naar de raad. 
 
Het is een niet-wetenschappelijk rapport geworden, er is achteraf een operationalisering 
bedacht voor wat de raad wil onderzoeken. Is de raad het eens met de uitspraken die worden 
gedaan op basis van de gegevens?   
 
Discussie 
Op pagina 6, bij de beoordeling van de argumentatie van de EC’s, wordt gefocust op de 
mensen die ‘slecht tot zeer slecht’ antwoorden, maar het grootste deel is wel positief. 
Misschien kan vermeld worden dat het in veel gevallen goed gaat maar lang niet overal, dus 
kijk goed naar de losse EC rapporten om te kijken hoe dit zit voor jullie EC. 
De EC’s wordt gevraagd om duiding van de gegevens. De dossierhouder zal erbij zeggen dat 
de gegevens ook naar de decaan gebracht worden en dat de FSR graag input wil van de EC’s 
op de data en conclusies, zodat de raad dat kan meenemen naar de decaan. 
 
Vervolg: Bing wil de rapporten morgen gaan versturen, maar de raad wil graag nog wel het 
eindproduct zien en de mails die hij erbij schrijft. Bing mailt dit vanavond naar iedereen, de 
raad reageert morgen voor 17 uur met eventuele opmerkingen. 
In de CV gaan wordt het delen van de resultaten met de OC’s besproken. Eerst is de 
dossierhouder druk bezig met het delen van de resultaten met de EC’s. 
 
17. Onderwerp 6: Bijles 
Learning Analytics is het constant bijhouden van data van studenten over hoe ze presteren etc. 
De vraag is of hierin ook komt te staan of mensen bijles gehad hebben. Het vermelden van 
bijles op diploma’s is het meest extreme voorbeeld van dit bijhouden. 
 
Een vast bedrijf dat bijles verzorgt blijkt alsnog een ‘middle man’. Hierdoor is er geen 
concurrentie tussen bedrijven, er kunnen duidelijke afspraken gemaakt worden. Dit is niet zo 
heftig als meteen binnen de UvA iets opzetten. 
 
Voor studieverenigingen zijn de bijlessen heel erg belangrijk, de FSR wil ze daarom hier echt 
goed bij betrekken. SV’s hebben er baat bij dat het externe bedrijven zijn, zij krijgen meer 
leden omdat zij korting bieden op die bijlessen. SV’s worden een integraal onderdeel van dit 
dossier als dit wordt opgepakt. 
 



 
Vervolg: Als eerste stap in dit dossier kunnen Aldert en Isene bij de volgende FV FMG-
vergadering (over 2 weken) langskomen om hier even over te praten. Als SV’s het echt niet 
willen, kan de raad ervoor kiezen hier wel mee door te gaan. De FSR wil zich inzetten voor 
goed onderwijs en er zijn studenten die veel betalen voor die bijlessen waarvan de kwaliteit 
niet altijd gegarandeerd is. 
 
18. Onderwerp 7: Honours 
De dossierhouders gaan een enquête uitzetten. De raad geeft een aantal suggesties. Vraag 
welke vakken men gevolgd heeft en wat ze hiervan vonden. En meer vragen voor de mensen 
die geen honours programma volgen. Ga sparren met de CSR hierover, want die hebben een 
vergelijkbaar dossier. Echter er zijn ook excellentieprogramma’s op opleidingsniveau, dus de 
raad kan zich daar specifieker in verdiepen.  
 
Vervolg: Er komen gesprekken met Annabel en Pim. Het lijkt nu al erg krap te worden qua 
planning, de dossierhouders brengen dit advies naar de OV van juni. Het uitzetten van de 
enquête wordt mee gewacht tot donderdag.  
 
19. Onderwerp 8: DvdA  
De DvdA is nadrukkelijk bedoeld voor OC’s en SV’s. Deelnemers kunnen zich inschrijven 
voor één van de workshops. Farah, Ilvy, Dirkje en Sam vormen de taakgroep. 
Het onderwerp ‘Zichtbaarheid’, was vorig jaar ook al bij de SVOC-dag. De raad vraagt zich 
af of het zinvol is om dit nog eens te doen? De tips blijven altijd hetzelfde eigenlijk 
(Facebook, websites, nieuwsbrief, ludieke acties, etc.). Dit kan alsnog worden besproken maar 
dan dient de overdracht tevens verwerkt te worden in de discussie op de DvdA. 
 
20. Onderwerp 9: Halfjaarsrealisatie 
Inwerkweekend: De raad schat dat de accommodatie ongeveer 1100 gaat kosten. Dit is prima 
want er is 10% speling. De raad vindt de halfjaarsrealisatie duidelijk en is akkoord.  
 
21. Brief Mental Health 
20170316-4: Iedereen leest de brief Mental Health en mailt Eva op- en aanmerkingen. 
20170316-5: Eva en Ilvy sturen een mail naar de andere FSR’en dat de brief Mental Health 
een week wordt uitgesteld. 

De brief wordt gestuurd aan alle decanen en CvB. Aldert wil liever dat dit soort dingen langs 
de PV gaan, dus het wordt volgende PV besproken. 

22. Aandachtspunten voor centraal 
• Docent van het Jaar. 



 
23. PR Update  
Your Voice Your Choice: Eva, Farah en Bing hebben vorige week donderdag meegeholpen 
met het evenement van de acht studieverenigingen. Er werden ook vragen gesteld over 
raadswerk vanuit de sv's dus dat is fijn. Natuurlijk ook voor de zichtbaarheid.  
 
DSS: Eva en ik zitten vandaag op De Brug met de vraag: Hoe maak je onderwijs goedkoper? 
 
Verder zijn we zoals gewoonlijk bezig geweest met de Weekupdate, Frisse Start en 
Facebookpromotie. 
 
24. W.v.t.t.k. 
Geen. 

25. Rondvraag en sluiting 
20170316-6: Eva mailt de raad de FMG top 3 docenten van het jaar.  

Sacha: Ik had een actiepunt vanuit de CSR over welke rechten de FSR toegekend zijn en 
welke rechten ze zouden willen hebben. Denk hierover na en mail mij en Sophie als je input 
wilt leveren! 

Eva: Docent van het Jaar gaat qua communicatie met ASVA echt heel slecht. Het liefst zou ik 
alleen een bloemetje geven aan de winnende docent(en). Als iemand het wil overnemen mag 
dat, maar is misschien onhandig. Eva mailt over wie de top 3 is. 

Farah: Enquête functiebeperking van FGw? Aldert gaat hier achteraan. 

Jorrit: Binnenkort evaluatiegesprekken, er komt een planning. 

Jorrit: Overdrachtsweekend: 9-10-11 juni komt het beste uit. Locatie vinden is moeilijk, 
FNWI heeft hetzelfde weekend en hebben daar moeite mee. We willen nu samen gaan en dus 
samen een grote locatie huren. De raad is het hiermee eens. 

Jorrit: Ik wil duidelijkheid over of ik de rest van het jaar G&T voorzitter ben. Of iedereen het 
hiermee eens is etc. dit wordt in de volgende PV besproken. 

Dora: Ik wil weer terug in de privé app-groep. 

Bing: Ik kreeg een mail over de nieuwe UB. Hier is een consultatie over, weet iemand hier 
meer over? Sacha: De hele academische gemeenschap wordt nu geconsulteerd. Er is een 
overzicht van die bijeenkomsten op de UvA-website. 

Sophie: Mailtje van Sterre over afdelingsvergaderingen over D&D. Ze zegt dat alle SV’s zijn 
uitgenodigd voor deze vergaderingen, maar dit is niet zo. Sam gaat vragen aan FV FMG of ze 
zijn uitgenodigd. 

Aldert sluit de vergadering om 14.54 uur. 
 



 
Actielijst 
20170209-3: Bing anonimiseert de data van de EC survey en maakt zo snel mogelijk 
afspraken met de EC's voor de terugkoppeling. Komt volgende week. 
20170216-3: Farah mailt Carolien Bouw (Cc Gerben) van Sociologie over 
internationalisering op de opleiding.  
20170316-1: Sacha reageert op de mail van Hontze Lont.  
20170316-2: G&T pakt de mail op va Steven de Jong over het career event. 
20170316-3: Bing stuurt de rapporten die hij naar de EC’s wil sturen vanavond naar de raad. 
20170316-4: Iedereen leest de brief Mental Health en mailt Eva op- en aanmerkingen. 
20170316-5: Eva en Ilvy sturen een mail naar de andere FSR’en dat de brief Mental Health 
een week wordt uitgesteld.  
20170316-6: Sam vraagt aan FV FMG of ze zijn uitgenodigd voor de afdelingsvergadering 
over D&D. 
20170316-6: Eva mailt de raad de top 3 docenten van het jaar. 
 
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 24 uur van tevoren 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, op maandag 
doen we een ‘Frisse start’ die gaat over de PV (met datum en tijd).    
20161027-1: Iedereen machtigt iemand als zij afwezig zijn bij de PV met een mail aan het 
DB.     
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, als 
dit van toepassing is.     
20162112: Als de FSR FMG iets bespreekt met onderwijsdirecteuren dat relevant is voor het 
domein, moet dat worden gecommuniceerd naar de desbetreffende OC.     
20162112: Ook als je geen opmerkingen hebt over een stuk wordt dat doorgegeven.    
20170117-8: Iedereen let op het feit dat OC’s soms deels Engels zijn en dus alle 
communicatie met hen in het Nederlands én Engels moet.     
20170124-1: De AS beantwoordt iedere mail dat het wordt doorgespeeld aan de 
dossierhouder en deze hierop zal antwoorden.     
20170124-2: Iedereen zet Racquelle in de CC met terugmailen.  
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