
 
Notulen van de plenaire vergadering (30) 
Datum en tijd: 11 april 2017 09:00-11:00  
Locatie: C3.05 
 
Aanwezig: Aldert van Dam, Eva Verschuur, Jorrit Kruithof, Sacha Palies, Bing Gagliardi, 
Racquelle Bannink, Farah Ouazizi, Isene Boudrie, Sophie van Gentevoort, Sam Selling, 
Dirkje Schoon.  
 
Afwezig: Ilvy van der Steen. 
  
1. Opening  
Aldert opent de vergadering om 09:04. 
 
2. Post  
Geen. 

 
3. Vaststellen notulen PV 29  
De notulen van 4 april 2017 zijn vastgesteld.  
 
4. Actielijst 
20170323-12: Eva en Sam schrijven met FSR FNWI een brief aan centraal over Cormet. 
20170404-1: PR pakt de mail van Maarten Albers over ‘onderzoek 
studentenraadsverkiezingen’ op.  
20170404-2: Racquelle verwerkt de opmerkingen van de raad op de OV notulen en verstuurd 
deze uiterlijk maandag 10 april.  
20170404-3: Sacha geeft de mening van de raad over decaanbenoeming door aan Lianne.  
 
5. Mededelingen  
Sacha is later met bericht. 
Ilvy is afwezig met bericht en heeft Farah gemachtigd. 
Aldert heeft morgen voorzittersoverleg, en vraagt raadsleden te mailen met puntjes om te 
bespreken. 
 
6. Vaststellen agenda 
De agenda is vastgesteld. 
 
7. Update voorzitter 
Brief omtrent het onderwijsvisie dilemma (diversiteits discussie punt) dat behandeld is in de 
CV's ondertekend en teruggestuurd, ik wordt op de hoogte gehouden. 
 



 
Contact met Sterre gehad over afhandeling vertrek Dora. 
 
CROHO ILO: Donderdag middag heb ik gesprek met Jacobijn over de klankbordgroep. Ik zal 
in de nabije toekomst ook meer contact opnemen met Charlotte op FGw om te kijken hoe daar 
de tweejarige tracks gaan beginnen. 
 
Gesprek Hans Brug: Afgelopen donderdag had ik weer een informeel gesprek met Hans Brug. 
Tijdspad omtrent diversiteit, werkdruk en gasten bij de OV zijn besproken.  
Diversiteit blijken wij voorop te lopen qua voortgang. Volgens HB zijn er drie stappen te 
nemen 1) discriminatie hoeven we het niet over te hebben, moeten we gewoon bestrijden (via 
CDO); 2) meer diverse studentpopulatie, vind hij lastig (wat werkt er wel en niet) daarvoor is 
de werkgroep er; 3) curricula, is lastig, we hadden het erover dat dat ook vanzelf kan komen, 
en ook nu gebeurt op de faculteit (SW).  
Werkdruk werd vrij informeel besproken, we hadden het over werkdruk op universiteiten, en 
dat misschien mensen teveel werk op zich nemen en zichzelf niet beschermen tegen teveel 
werkdruk, eerst denken aan O&O, dan de rest.  
Gasten op de OV: Volgens HB moest het duidelijk zijn, HB is onze gesprekspartner, gasten 
zijn er voor duiding, of omdat zij zelf beter hun verhaal kunnen doen dan wanneer hij het 
navertelt.  
 
8. Update G&T 
Schakeltrajecten: Gesprekken met OWI's aan het plannen. De decaan had POWL om een 
notitie gevraagd, en dat traject zijn ze nu aan het afwachten. 
D&D: We houden gesprekken met de afdelingshoofden. Bij GPIO is er veel discussie en zijn 
er plannen om aan de slag te gaan om de groen/gele uitslag te implementeren. Studenten zijn 
tot nu toe alleen indirect (OC) betrokken 
DvdA: Bespreken het op de PV. Een paar kleine wijzigingen op het gebied van de bezetting, 
Aldert en Sacha zijn later door een werkgroep van WIM. 
Vakevaluaties: We hebben vanuit de brede discussie een plan van aanpak gemaakt. Aan de 
ene kant komt er een advies naar de volgende OV met concrete verbeterpunten, aan de andere 
kant gaat er geïnventariseerd worden wat OC's nu doen en komt er een stuk met voorstellen 
wat ze kunnen doen. Er is nog discussie over hoe dit stuk kracht kan worden gegeven. 
 
Komende tijd gaan we door met vakevaluaties, schakeltrajecten en komt er een stuk over 
D&D m.b.t de afdelingen. 
 
9. Update O&R 
Mental Health: hebben we besproken, iedereen heeft de opmerkingen kunnen zien en ik neem 
ze mee.  
EC's: besproken, ons klinkt het jaarlijks evalueren binnen de EC het beste, maar wel de 
survey uitzetten als iemand' zijn vraag is besproken.  
Internationalisering: We willen vragen aan de decaan of er misschien een handboek kan 
komen voor verengelsende opleidingen, met do's en don'ts en mogelijke hindernissen. Ook is 



 
het een optie om te kijken naar een handboek/documentje voor internationale studenten met 
handige tips enzo.  
studiesucces: de vraag is: is dit voor de OC of FSR? Wie moet hier de grootste rol in spelen? 
Functiebeperking: we willen eerst de enquête uitzetten en dan kijken naar de resultaten.  
BL: we hebben struggles met de percentages die ze stellen. in het vergaderstuk het vijfde punt 
gaat het over van 30 %naar 50%, maar hoe bepaal je dit en wil je dit wel zo vaststellen? Geldt 
hetzelfde voor het eerste punt in het vergaderstuk over 5%.... 
Diversiteitsbrief: hebben we gelezen en met 5 tegen 1 vonden we dat die door ons moet 
worden ondertekend.  
 
OER/AGENDAOVERLEG UPDATE: 
we hebben de strategie per domein besproken en onze reacties op mogelijke reacties. Deze 
strategieën zijn te vinden in de drive, en worden voor donderdag definitief doorgestuurd naar 
iedereen voor de OV voorbereiding. Nu al op en aanmerkingen? Kijk in de drive! 
Tijdens het agenda overleg zijn we alle adviezen langsgegaan. De decaan was eigenlijk overal 
positief over en snapte onze argumenten. Ook vond hij het proces heel erg goed gaan van 
onze kant, en dat vond hij chill. Hij zei zelf wel dat het punt van 30-40% wel een punt kan 
gaan worden, maar wij hebben daarbij wel gezegd dat het voor ons niet gaat om 
percentagegezeik, maar dat de eerstejaarsstudent voldoende de kans krijgt om zijn of haar 
BSA te halen. Hij begreep dat ook.  
Ook het punt over mondeling tentamen viel prima, maar daar zei hij niet veel over.  
Voor de rest gewoon beetje herhaald wat er in onze adviezen qua redenering ook staat.  
 
10. Update afgevaardigde  
- Energiecommissie: de CSR gaat mee aan een initiatief van een energiecommissie om het 
kabinet erop aan te dringen dat ze over duurzaamheid moeten nadenken.  
- OV: Schakeltrajecten: de CSR is erachter gekomen dat er eigenlijk helemaal geen 
schakeltrajecten zijn van boven de 60 ECTS, en dat dat eigenlijk contractstudenten zijn. Dus 
nu gaan we proberen om de bekostiging op te rekken tot 60 ECTS.  
- OV: Huisvesting: we gaan eerst vragen aan Kees van Ast waar precies de bal ligt op de OV, 
dan gaan we vragen wat ze van ons plan vinden. Ons plan is een gebruikersraad 
(studenten/medewerkers), een campusraad (diensten) en een besluitraad (decanen). 
- OV: Onderwijsvisie: we gaan alle punten die met O&O te maken hebben weer aandragen bij 
de OV, om dan alles te noemen en te zeggen dat we al deze punten in de onderwijsvisie willen 
hebben.  
- Student Services: we gaan vragen stellen op de OV omtrent StS. Deze vragen gaan over een 
mogelijke splitsing, en hoe de sfeer nu is binnen StS, en de vorderingen met m.b.t. 
organisatieplan. 
- Draagvlakdocument Kieskompas: Als het kan in de begroting, dan gaan we het doen, en als 
de FSR'en mee willen betalen. Dus FSR FMG: willen jullie mee dokken? 
- OV: Duurzaamheid: we gaan dus de investeringen van het ABP in fossiele industrie 
bespreken op de OV. Tijmen heeft een vrij heftige memo geschreven die we daar gaan 
behandelen. 



 
- Vertaling Website: omdat BC moeilijk doet gaan we een onafhankelijke vertaler inschakelen 
om de website vertalen. 
- Campagnefinanciering: de regeling omtrent de campagnefinanciering wordt vastgesteld, hij 
is enkel nu studiejaar onafhankelijk, dus dan hoeft ie niet iedere keer weer worden 
vastgesteld.  
- RvT benoemingsadviescommissie: we hebben twee mensen afgevaardigd naar de BAC. 
- 1 april: het CvB is finaal in onze 1 april grap gestonken. 
 
11. Update PR 
20170411-1: PR plaatst de nieuwe tijd en dag van DSS op de WC-krant. 
 
WC-krant: jawel jawel, jullie stukken zijn verwerkt. De eerste versie van de wc-krant is er! 
Tips, op- en of aanmerkingen (complimenten ook ;)) zijn meer dan welkom! Dan kunnen wij 
deze dinsdag/woensdag aanpassen en z.s.m. printen zodat de krant volgende week in de 
toiletten hangt! Aanvulling: sommige raadsleden vinden het stuk van Sacha te heftig. Eva 
herschrijft het in de reply to all. PR plaatst de nieuwe tijd en dag van DSS op de WC-krant. 
DSS: Afgelopen woensdag zaten Aldi en Eef @ De Brug met de stelling 'Wat is chiller: 
meerdere kleine opdrachten of één groot tentamen/essay?' 
Weekupdate/Frisse Start: vorige vergadering hebben we het gehad over de hoeveelheid 
Facebookpost. Hoe vaak willen we posten? Wat willen we posten? PR-taakgroep heeft 
besloten om de Weekupdate en de Frisse Start te fuseren. In de Weekupdate zullen 
onderwerpen van komende PV en locatie/tijd dus ook worden aangegeven.  
Verder hebben we besloten dat we gaan streven om alleen op maandag, woensdag en 
vrijdag iets te posten (in noodgevallen ook op andere dagen). 
ICT-onderhoud: zelf heb ik op de genoemde data van de CSR-mail niets belangrijks kunnen 
vinden. Shiwa hierover gemaild en antwoord terug gekregen. Zij stuurde de 
evenementenkalender van dit jaar naar me door...  
DvdA: Facebookevenement is vorige week aangemaakt. Nodig al je vrienden uit! 
 
12. Onderwerp 1: OV 
20170411-2: De dossierhouders denken na of zij hun advies afkrijgen voor de OWI deadline 
of dat zij een discussiestuk schrijven. 
 
De deadline voor de stukken is al heel snel. Omdat het misschien niet voor alle 
dossierhouders mogelijk is een volledig en goed advies te hebben wat naar de OWI's kan, stelt 
Aldert voor om misschien een gedeeltelijk informelere OV te hebben, met informelere 
discussiestukken i.p.v. adviezen. Deze hoeven dan niet langs de OWI's en zijn gericht op de 
mening van de decaan, niet op toezeggingen. De dossierhouders denken erover na. 
 
13. Onderwerp 2: Mental Health 
20170411-3: Eva licht in de Mental Health brief toe wat precies wordt verstaan onder Mental 
Health. 



 
20170411-4: Iedereen stuurt alle overige opmerkingen op de brief Mental Health, ook 
tekstueel, naar Eva.   

De Mental Health brief is door de raad ontvangen over email. De raad is het inhoudelijk met 
de brief eens. De wijzigingen in de mailthread worden doorgevoerd. Wat precies wordt 
verstaan onder Mental Health mist nog. Eva zal dit beter toelichten. 

De dossierhouders lichten toe dat ze Mental Health een integraal onderdeel willen maken van 
onderwijs. Mental Health krijgt dan bijvoorbeeld een plek in eerstejaars werkgroepen 
(voorlichting over waar moet je zijn, wat is een depressie, etc.).  

De raad stuurt alle overige opmerkingen, ook tekstueel, naar Eva.   

Vervolg: Omdat er nog vanuit andere partijen ook wijzigingen zullen komen zal de brief 
volgende week nog eens langs de PV gaan. 
 
14. Onderwerp 3: Functiebeperking 
20170411-5: Farah verduidelijkt in de enquête Functiebeperking de termen begrippen 
'organisatie', 'vertegenwoordiging' en 'medestudenten'. 

20170411-6: Sam mailt de raad over het promoten van de enquête Honours. 

Enquête en vergaderstuk over de enquête. De enquête is opgedeeld in thema's en Farah vraagt 
de raad of er iets mist of juist eruit kan. De begrippen 'organisatie', 'vertegenwoordiging' en 
'medestudenten' moet verder worden toegelicht. De raad is akkoord met het uitzetten van de 
enquête.  

De raad vindt dat de enquête wel goed gepromoot worden. Nu loopt nog de enquête over 
Honours, deze moet eerste beter worden gepromoot en vervolgens worden afgerond voor het 
uitzetten van de enquête functiebeperking. De raadsleden gaan de enquête Honours beter 
promoten via jaarlagen op Facebook en de onderwijsbalie.  

15. Onderwerp 4: Internationalisering 
Farah heeft voor een conceptadvies te schrijven een oordeelvormend vergaderstuk 
geschreven. Het advies komt naar aanleiding van het gesprek met Mieke en is op basis van 
wat zij aangaf dat opleidingen nodig hebben voor internationalisering.  

In het advies komt de aanbeveling voor het maken van een draaiboek voor opleidingen, nu 
komen zij nog veel bij CW vragen. Voor opleidingen is het fijn om een checklist te hebben, 
scheelt veel werk. De FSR wil de verantwoordelijkheid voor opleidingen op de FMG bij de 
decaan leggen. Dit is indirect goed voor de student, omdat opleidingen sneller en beter 
kunnen internationaliseren. De raad is akkoord. 

Tevens wordt voor studenten een handboek met hoe de DLO en SIS werken, waar je bepaalde 
zaken en diensten vindt, wat de uva doet, et cetera, geadviseerd. De raad is akkoord. 



 
Er is discussie in de raad over of hij in de OV wil praten over de achterliggende reden voor 
internationalisering. Volgens de raad moet onderwijskwaliteit leidend zijn, niet 
studentenaantallen. De raad wil dat de decaan hier iets over zegt in reactie, daarom komt het 
in het advies. De raad wil dat de decaan beredeneerd waarom internationalisering een goed 
idee is. Bijvoorbeeld voor het aantrekken van Engelssprekende docenten.  

Het advies wordt drievoudig. Het zal beginnen met het vraagstuk 'waarom 
internationaliseren'. Vervolgens wil de raad belichten dat het studenten perspectief goed moet 
worden meegenomen in het proces: internationaliseren moet goed gebeuren anders 
ondervinden studenten er last van in plaats van dat het positief is. Het moet goed geregeld zijn 
op opleidingsniveau: draaiboek. Dan, waar is internationale student aan toe: handboek. Tot 
slot: wat is het perspectief Nederlandse student: wat merkt hij hiervan en hoe is de 
onderwijskwaliteit. Het advies heeft de insteek dat als er beleid is gemaakt dat dit 
verantwoord moet kunnen worden.  

Vervolg: op de PV donderdag is er een conceptadvies. 

16. Onderwerp 5: Vakevaluaties  
20170411-7: Aldert schrijft voor donderdag een conceptadvies vakevaluaties. 

De dossierhouders hebben veel gesprekken gehad en hebben een conceptadvies geschreven.   

Niet alle docenten kijken zelf naar de UvA-q evaluaties. Uitkijken hiermee, kunnen niet 
generaliseren. Kan wel zeggen dat FSR geluiden heeft gehoord dat... docentenreflectierapport: 
zo kan docent duiding geven hoe het ging in de klas. Constructieve feedback student-docent.  

De raad vindt dat het stuk veel concreter moet voor het naar de OV van 9 mei kan. Zowel de 
bewoording als argumentatie moeten beter.  

Het advies: We hebben UvA-Q, dit zijn knelpunten. Andere methoden moet over worden 
nagedacht, bijvoorbeeld opzetten panelgesprekken, of jaarvertegenwoordigers maar hier gaat 
tijd overheen. In de tussentijd moet UvA-Q verbeterd worden, middels: docent 
reflectierapporten (terugkoppeling evaluatie van docenten verbeteren), studentrapporten 
(duidelijker maken aan studenten wat er gebeurt met de evaluaties). Voor studenten moet er 
iets van terugkoppeling zijn, zingeving van het invullen van de evaluaties. 

In een volgend advies zal de FSR aangeven dat hij wil dat er op de FMG een norm van 
panelgesprekken word gecreëerd, i.p.v. UvA-Q. Dit kan al wel worden aangestipt op de OV 
als eerste aanzet. 

Raad is akkoord, als het advies wordt aangepast gaat het naar de OV van 9 mei. 

Vervolg: Aldert schrijft een conceptadvies voor donderdag.  



 
17. Onderwerp 6: EC's 
20170411-8: Bing schrijft drie opties uit in een vergaderstuk over wie de evaluaties van EC's 
moet verwerken: afdelingsvoorzitter, opleidingsdirecteur en onderwijsdirecteur, met voor en 
nadelen.  
20170411-9: Aldert zoekt uit hoe in de OER staat of de OC de EC kan controleren.  
 
Bing wil een advies schrijven over de mogelijkheid voor studenten om de EC's te evalueren. 
Er is nu geen structurele studentenevaluatie van EC's, niemand controleert het functioneren 
van de EC. Per verzoek kunnen studenten dan een evaluatie invullen, met kwalitatieve en 
kwantitatieve vragen. De raad vindt dit een goed idee. 
 
Discussiepunt: wie krijgt deze informatie en wie verwerkt het?  
De raad vindt het geen goed idee de EC s zichzelf controleren. De afdelingsvoorzitters 
worden genoemd, zodat EC's externe druk voelen. Aldert stelt dat de OC er op let of de OER 
goed wordt nageleefd. De EC staat vaak in de OER, daarom is het misschien juist een taak 
voor OC's om het jaarverslag van het functioneren EC's te bespreken. Dit betekent wel extra 
druk en werk voor OC's. Eva vindt het niet goed idee voor de relatie OC-EC. Hiermee wordt 
de EC onder de OC geplaatst. 

DE OC heeft bovendien geen tijd om het jaarverslag te maken. De raad discussieert of de 
afdelingsvoorzitter of opleidingdirecteur dit kan doen.  

Vervolg: De raad is hier nog niet uit.  

AP: Bing schrijft drie opties uit: afdelingsvoorzitter, opleidingsdirecteur en 
onderwijsdirecteur, met voor en nadelen waar de data wordt neergelegd. AP: Aldert zoekt uit 
hoe in de OER staat of de OC de EC kan controleren.  

18. Onderwerp 7: Anonimisering 
Ooit heeft raad besloten peer reviews te willen anonimiseren. De docent kan dan wel zien wie 
de feedback geeft, studenten niet.De dossierhouders vinden eigenlijk peer reviews 
anonimiseren minder belangrijk dan het anonimiseren van essays die door docenten worden 
nagekeken. Peer reviews anonimiseren kan wel eerlijker zijn, maar de dossierhouders hebben 
ook vraagtekens bij een aantal zaken hiermee.  

Na een korte discussie is de raad is het met de dossierhouders eens dat peer reviews 
anonimiseren geen toegevoegde waarde heeft.  

De raad is voor het bespreken van het anonimiseren van essays voor docenten op de OV. De 
FSR wil een discussiestuk dat de raad hierover nadenkt maar dat hij een aantal problemen 
ziet, en dat hij wil weten wat de decaan vindt. 

Procesvoorstel van Aldert: In het discussie stuk vermelden dat studenten aangeven wel te 
voelen voor het anonimiseren van essays en tentamens, en dat de FSR dit bespreekbaar wil 
maken bij de decaan. De raad ziet hier haken en ogen aan het anonimiseren, hij is er nog niet 



 
over uit. Hoe kijkt de decaan hier tegenaan? De FSR staat hier open in, de voor en nadelen 
zullen worden benoemd in het stuk. Later kan aan de hand van dit gesprek en de bevindingen 
nog een advies worden geschreven.  

De raad is akkoord.  

19. Onderwerp 8: DvdA  
WIM morgen om dezelfde tijd als DvdA. Het eindadvies komt uit, dus Aldert en Sacha gaan 
hierheen.  

Indeling DvdA: staat iedereen op punt dat het kan? Ilvy kan 's ochtends geen boodschappen 
doen, Jorrit gaan met Sophie. 

Plenaire afsluiting in CREA is niet handig, dat wordt in JK 1.18 gedaan. Er zijn muntjes voor 
gratis bier, deze krijgen de deelnemers bij afsluiting.  

Alles is goed geregeld, de taak- en rolverdeling is aangepast. Sprekers zitten nog even met de 
taakgroep voor de praatjes. 

20. Onderwerp 9: DSS  
Wil de raad de Day of the Students' Say voortzetten?  

De meeste raadsleden vinden dat er iedere week wel een onderwerp te verzinnen is. Als DSS 
iedere week is, wordt het een standaard. Als de FSR ermee doorgaat moet het wel echt serieus 
worden genomen. De raad wil dat DSS doorgaat. 

O&R heeft cv tijdens de tijd die er nu voor staat, dus dan moet er een andere tijd zijn.  

Nieuwe tijd/datum: Vanaf deze week is DSS 12:00-14:00 op donderdag. Dit moet in de WC 
krant worden aangepast. 

21. Onderwerp 10: Blended Learning 
20170411-10: Ilvy en Bing schrijven een oordeelvormend vergaderstuk over Blended 
Learning. 

Ilvy en Bing staan achter BL strategie zoals deze er nu is, maar een aantal raadsleden hebben 
moeite met de percentages die worden aangehouden. Vooral punt 1 en vooral 5 zijn 
discussiepuntjes. De percentages lopen volgens sommigen op de zaken vooruit, na 3 jaar 30% 
en na 5 jaar 50%. 
Bing vindt dat er goed gewerkt moet worden met de nieuwe DLO, men moet het snappen. Hij 
vindt dat docenten best een beetje gepusht mogen worden om er meer mee te doen. Meerdere 
raadsleden vinden dat je niet moet streven hiernaar met percentages, maar docenten 
informeren wat je er mee kan, hoe je het kan gebruiken, wat het oplevert, etc. Zij vinden dat 
het uit docenten zelf moet komen om heir goed mee te gaan werken en dat het niet van boven 
opgelegd moet worden.  



 
Andere raadsleden zijn het met Bing eens, ze willen progressie in onderwijskwaliteit en 
denken dat docenten dat kunnen bieden door beter te werken met het nieuwe DLO. Als 
aangetoond is dat dit beter is dan moet dat gestimuleerd worden. CW en psychologie staan 
hier ook achter. Voor de anderen zit het verschil tussen het woord 'moet' en 'mag'.  

Vervolg: 4 mei is de deadline. Dit wordt in de cv's besproken en volgende week in de pv komt 
er een oordeelvormend vergaderstuk. 

22. Aandachtspunten voor centraal 
Geen. 

23. Update penningmeester 
Geen. 

24. W.v.t.t.k. 
20170411-11: Isene zoekt uit hoeveel geld er is voor het Kieskompas. 
20170411-12: Isene mailt Sacha hoeveel geld er nodig is voor het Kieskompas. 

Draagvlak Kieskompas. Wil de raad het ondersteunen? Afhankelijk hoeveel het kost. Isene 
zoekt uit hoeveel geld we hebben. AP: isene mailt sacha hoeveel ze nodig hebben. 

Donderdag is er een extra PV. Niet iedereen heeft de datumprikker ingevuld. De adviezen 
voor OV worden besproken, dus het is belangrijk dat de dossierhouders er kunnen zijn.  

25. Rondvraag en sluiting 
20170411-13: Farah en Jorrit schrijven een vergaderstuk over het inwerkweekend.  

De pluim? O&R praat er woensdag over.  

25 april kan Dirkje niet bij een voorlichting zijn, zij mailt de raad of iemand kan invallen.  

9-11 juni is het inwerkweekend. 9 juni is van 9:00-14:00 ook de startdag voor alle nieuwe 
raadsleden. We vertrekken om 15:00/16:00.  

TAQT trainingen voor inwerktraject. Farah en Jorrit schrijven een vergaderstuk over het 
inwerkweekend.  

Aldert sluit de vergadering om 10:58. 
 
Actielijst 
20170323-12: Eva en Sam schrijven met FSR FNWI een brief aan centraal over Cormet. 
20170404-1: PR pakt de mail van Maarten Albers over ‘onderzoek 
studentenraadsverkiezingen’ op.  
20170411-1: PR plaatst de nieuwe tijd en dag van DSS op de WC-krant. 
20170411-2: De dossierhouders denken na of zij hun advies afkrijgen voor de OWI deadline 
of dat zij een discussiestuk schrijven. 



 
20170411-3: Eva licht in de Mental Health brief toe wat precies wordt verstaan onder Mental 
Health. 
20170411-4: Iedereen stuurt alle overige opmerkingen op de brief Mental Health, ook 
tekstueel, naar Eva.  
20170411-5: Farah verduidelijkt in de enquête Functiebeperking de termen begrippen 
'organisatie', 'vertegenwoordiging' en 'medestudenten'.  
20170411-6: Sam mailt de raad over het promoten van de enquête Honours. 
20170411-7: Aldert schrijft voor donderdag een conceptadvies vakevaluaties. 
20170411-8: Bing schrijft drie opties uit in een vergaderstuk over wie de evaluaties van EC's 
moet verwerken: afdelingsvoorzitter, opleidingsdirecteur en onderwijsdirecteur, met voor en 
nadelen.  
20170411-9: Aldert zoekt uit hoe in de OER staat of de OC de EC kan controleren.  
20170411-10: Ilvy en Bing schrijven een oordeelvormend vergaderstuk over Blended 
Learning. 
20170411-11: Isene zoekt uit hoeveel geld er is voor het Kieskompas. 
20170411-12: Isene mailt Sacha hoeveel geld er nodig is voor het Kieskompas. 
20170411-13: Farah en Jorrit schrijven een vergaderstuk over het inwerkweekend.  
 
Pro Memorie   
20160302-5: Iedereen geeft maximaal een dag 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.    
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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