
 
Notulen van de plenaire vergadering (33) 
Datum en tijd: 25 april 2017 09:00-11:00 
Locatie: C3.05 
 
Aanwezig: Aldert van Dam, Eva Verschuur, Jorrit Kruithof, Isene Boudrie, Racquelle 
Bannink,  Sacha Palies, Bing Gagliardi, Dirkje Schoon, Sam Selling, Farah Ouazizi. 
 
Afwezig: Sophie van Gentevoort, Ilvy van der Steen. 
  
1. Opening  
Aldert opent de vergadering om 09:04. 
  
2. Post 
20170425-1: O&R pakt de mail 'Herschikking vakantie' op van FSR FNWI. 

o 21/04 Noortje van Zeyl: Uitnodiging BQT uitleg Easydish en proeverij Cormet. Eva 
wil hierheen. 

o 21/04 FSR FNWI: Herschikking vakantie. O&R pakt dit op.  
 

3. Vaststellen notulen PV 31 
Na een aantal wijzigingen zijn de notulen vastgesteld. 
 
4. Actielijst 
20170323-12: Eva en Sam schrijven met FSR FNWI een brief aan centraal over Cormet. Er 
is een afspraak. 
20170411-12: Als Sacha weet hoeveel geld er nodig is voor het Kieskompas, informeert hij 
de raad.   
20170413-6: Iedereen kopieert de stukjes uit OC mail die betrekking hebben op zijn/haar 
dossiers in apart dossier document op de Drive, zodat dossierhouders weten wat er speelt op 
gebied van dat dossier in alle OC's. Handig voor kennisvergaring overdracht. 
20170418-1: Alle dossierhouders sturen uiterlijk donderdagavond aan Aldert op wat ze op 
onderwijsniveau met hun adviezen willen bereiken op het OWI overleg.  
20170418-2: Bing en Ilvy schrijven een conceptadvies Blended Learning en nemen daarin de 
PV discussie in mee. 
20170418-3: Iedereen mailt Jorrit wat zijn/haar aanwezigheid is voor het inwerkweekend en 
wie er beschikking heeft over een auto. 
20170418-4: Jorrit vraagt aan de partijen hoeveel kandidaten echt in de raad willen. 
20170418-5: Jorrit mailt de raad met de info over het inwerkweekend.  
20170418-6: In de cv's wordt besproken wat er voor dossiers overgedragen moet worden.  



 
20170418-7: Iedereen denkt na over moeilijke momenten waar nieuwe raad van kan leren 
voor raadssimulatie.  
 
5. Mededelingen 
Ilvy machtigt Bing. Sophie machtigt Sam. Sacha machtigt Farah in de eerste helft en in de 
tweede helft andersom.  
Farah en Aldert hebben OWI overleg hierna, Aldert legt kort de strategie uit voor de adviezen. 
 
6. Vaststellen agenda 
Het onderwerp Anonimisering vervalt en wordt veranderd in De Pluim. 
De agenda is vastgesteld. 
 
7. Update voorzitter  
20170425-2: Iedereen vult de datumprikkers OV voorbereiding en PV week 19 in. 
 
8. Update G&T 
Vorige week is er geen vergadering van G&T geweest, die week daarvoor hebben we het 
voornamelijk gehad over de planning voor de rest van het jaar. Deze week gaan we het 
hebben over D&D, studieverenigingen en masterselectie. 
 
9. Update O&R 
Huisvesting: gesprek met TV. de eerste verdieping van gebouw A/B/C wordt een soort van 
verbonden studielandschap. TV vroeg of wij bij bijvoorbeeld de CSR kunnen pushen voor het 
geld voor dit masterplan studielandschap.   
over het rapport wat een paar maanden geleden kwam over hoe docenten hun afdelingen 
vinden: er worden nu verschillende oplossingen bedacht waaruit de afdelingen kunnen kiezen. 
Daartussen is ook een optie om het contact met student docent te verbeteren (iets van een 
mixed zone waar beiden welkom zijn?). 
Cormet: er is nu een voorstel dat de studieverenigingen voor evenementen voor 4,50 pp een 
maaltijd kunnen fixen. Dit was volgens mij niet helemaal wat de sv's precies wilden? Hier zit 
Sam op en er komt een gesprek tussen Cormet en sv's.  
 Bezig geweest met adviezen Blended Learning, volgende week is dat er! 
Pluim: gebrainstormd over wie wat zou kunnen krijgen. Besloten om ook een fbpost hierover 
te doen, zodat studenten hier inbreng over kunnen geven.  
DvdA: wat kunnen we hieruit halen? discussie over student betrokkenheid. Aldert en ik zijn 
bezig met een vergaderstuk voor waarschijnlijk volgende week. We kijken nu ook naar 
studieadviseurs, die het vaak ontmoedigen om iets naast je opleiding te doen. 
Cultuurverandering?  
Internationalisering: er is een dossierhoudersoverleg geweest. Hieruit misschien het idee van 
een gezamenlijke brief, ook discussie over the international classroom. Daarnaast is hier ook 
een vergaderstuk over joeh.  



 
Overdracht: iedereen gaat zijn of haar dossiermapjes na of alles erin staat. HIER KOMT NOG 
EEN MAIL OVER JA SORRY. Aan het eind van volgende week moet dit af zijn en dan gaat 
iedereen beginnen met stukjes voor het witboek.  
OER: daar zijn we klaar mee. Voor de OER-mensen (en andere geïnteresseerden) gaan we 
volgende week even evalueren en de vervolgstappen nagaan.  
ILO Klankbordgroep: Er komt dus een voorstel vanuit Jacobijn, het gaat nog langs ons en het 
wordt een 'flexibel' document, de OC gaat er nog over en wij ook. Het voorstel van Jacobijn is 
als volgt: per betrokken faculteit 2 FSR leden; een OC lid van de OC ILO; de opleiding 
directeur van de ILO; 2 Alumni. 
-Gasten kunnen op uitnodiging aanwezig zijn, en het wordt aangeraden OC's van opleidingen 
uit te nodigen als er over deze opleiding wordt gesproken. 
-De werkgroep komt 2 keer per jaar sws samen. Stukken worden minimaal 2 weken van te 
voren aangeleverd. 
-Het stuk komt naar ons en sturen we daarna door naar de andere betrokken FSR'en.  
 
OER ILO: 
Er komt een amendement op de OER van ILO. Deze gaat over de educatieve 'modules' 
(minoren voor mensen die al een BA of MA hebben). Met de masters waar we het eerst over 
hadden wordt je 1e graads docenten. Met deze minor wordt je 2e graads.  
Dit wordt nu vooral aan de hand van de ILO OER geregeld, maar normaal gesproken worden 
minoren vooral in BA OER'en geregeld. 
As we speak staat er eigenlijk niets over deze modules in de OER. De EC kan haar werk 
doen, prima, maar als het naar het COBEX zou gaan zou nergens staan wat en hoe de recten 
van studenten van de ILO zijn. 
Hierin komen dingen te staan als: "Deze opleiding is 30 EC en niet 60"; "hetzelfde als in de 
MA staat geld hier met uitzondering van lid 3"; "met lid 3 bedoelen we hier ...", vooral 
uitzonderingen en kleine aanpassingen dus. Dit gaat langs de EC, opleidingscoördinatoren, 
daarna naar de OC, die heeft tot 8 mei voor advies. Dan gaat het 10 mei naar ons, dan hebben 
wij 6 weken de tijd. 
 
Instellingstoets: 
Vrijdag was ik naar een presentatie over de Instellingstoets van de UvA. Hier werd ook 
toegelicht wat de FSR'en hiermee van doen hebben. Leidend is de onderwijsvisie, uit de 
onderwijsvisie komen 'Instellingsconvenanten', dit zijn parameters (percentages etc.) die 
worden gemeten, deze worden vervolgens door de commissie van de NVAO gecheckt.  
Er komt ook er een 'risico analyse' die de UvA zelf maakt (vanuit Psych) die meet wat de 
'kritieke parameters' zijn waardoor een opleiding van de NVAO een onvoldoende krijgt. Hier 
gaan ze in Mei mee proefdraaien, in oktober (oktobertelling) is het plan om te beginnen.  
Er komt een handreiking van best practices voor het betrekken van alumni. 
De EC's zijn bezig met een zelf analyse, dat komt binnenkort naar de faculteiten. 
 



 
10. Update afgevaardigde 
- Risicobeoordeling Magnetische Velden: we hebben een instemmingsverzoek gekregen 
hieromtrent. Het gaat over masten, en de elektronische velden. Heel raar en we weten niet 
goed wat we ermee moeten.  
- Taalwijzigingen CSR: een partij die zichzelf voor de CSR verkiesbaar heeft gesteld heeft 
onaangekondigd niet Nederlandssprekenden op de lijst gezet. We moeten dus hierover gaan 
nadenken. Gaat nu nog enkel over het proces. 
- HR wijzigingen: HR is gewijzigd omtrent stemmen. Het klopt nu blijkbaar. 
- Campagnefinanciering: regeling is gewijzigd met niet heel veel belangrijke dingen. Enkel 
data. 
- Contactuur: Er is een werkgroep die over contacturen gaat, en daar wil de CSR invloed op 
uitoefenen. We zijn nu aan het onderhandelen over de definitie en voornamelijk het 
'asynchrone' vinden we heel belangrijk. 
- 884: Brief opgesteld, en komt ter tweede ronde langs de FSR'n. Het idee is om zo breed 
mogelijk draagvlak te hebben, met zo min mogelijk nadelen. 
- Mental Health: CSR had wel wat bezwaren, maar stemt in met de brief. 
- Numerus Fixus psychologie: Ali wil graag met ons in gesprek, of deze gang van zaken 
normaal is, en wat de FSR hiervan denkt. CSR had vnl. nog een geldissue (wordt namelijk 
niet onderbouwd) en dingen als: gaan we nu telkens een nf aanvraag doen bij verengelsing? 
Maar nee: politicologie. 
- GV: UvA-VU: de GV heeft definitief de verhuizing afgestemd. Nu is er wat gedoe omtrent 
SRON, want natuurkunde wil dat wel heel graag, alleen komt ie nog nu de verhuizing niet 
doorgaat. Iedereen vindt ons weer amateurs  
 
11. Update PR 
De Pluim: hier is een vergaderstuk over geschreven wat jullie allemaal hebben kunnen lezen. 
Er bestaat dus een kans dat we op Facebook iets willen plaatsen over de kandidaten voor de 
pluim. Zo kunnen we onze achterban betrekken met de vraag 'Aan wie wil jij een pluim 
geven?' en dat zij vervolgens kunnen reageren met emoties (net zoals de CSR weleens deed 
en wij met anonimisering hebben gedaan).  
DSS: Bing, Dirkje, Isene en Sam moeten het schema nog invullen. De eerstvolgende DSS is 
op donderdag 4 mei. PS: we hebben dus zo'n leuk whiteboard in de kamer staan. Joehoe 
Facebook: afgelopen week hebben we Blackboard onderhoud gepromoot. Tijdens de 
weekupdate zijn de verkiezingen aanbod gekomen. Vandaag is het evenement van 
Amsterdam College Tour gedeeld. Heb je ideeën over posts of wat dan ook; tell the PR girls! 
Pennen: vriend van Isene heeft het goede logo, die onze Sas heeft gemaakt, nu ook helemaal 
zwart gemaakt. De pennen worden deze week besteld.  
 



 
12. Onderwerp 1: Reactie decaan UvA Aspire 
Decaan gaat Aspire bespreken op het OWI overleg - het staat voor vandaag op de agenda - en 
op het afdelingsvoorzittersoverleg. Beide zal hij terugkoppelen. Farah wil nog weten wanneer 
ze het budget aanvragen. Dit was afgelopen jaar te laat voor de begroting.  

  
13. Onderwerp 2: Reactie decaan Internationalisering  
20170425-3: Farah en Sam schrijven een vergaderstuk Internationalisering, met daarin een 
concept reactie op de reactie van de decaan en procesvoorstellen voor het benaderen van 
OC's. 

De raad is blij met de reactie van de decaan, hij zal internationalisering aankaarten. De FSR 
vindt dat de decaan in zijn advies wel alleen maar aankaart wat er bij CW gebeurt terwijl de 
FSR juist wil weten wat er op de andere domeinen gaat gebeuren.  

Lesmateriaal vertalen: de decaan zal er op toezien dat OWI's er goed op letten. Aangezien ze 
niet zullen werken met vertaalbureaus wordt geen extra geld begroot. Hans heeft het niet over 
dat de vertalingen er op tijd moeten zijn, dat is nog een kritiekpuntje van de raad.  

Cursussen docenten: de decaan vindt cursussen geven voor zomer niet handig, hij wil dat deze 
na de zomer worden gegeven. De focus op interculturele vaardigheden mist nog, alleen 
Engelse taalvaardigheid wordt benoemd. Ook is voor de FSR niet duidelijk of de cursussen 
buiten of binnen de uren van docenten vallen buiten de uren van de docenten, dit wil hij ngo 
uitzoeken. 

Delen best practices: volgens de decaan gebeurt dit, maar volgens de FSR geberut het in 
praktijk niet goed genoeg. De dossierhouders hebben eerst nog een Overleg Engelstalige 
Bachelors en gaan ook nog achter notulen van eerste bijeenkomst aan. Zij willen dit eerst 
afwachten en dan verder met dit punt. 

Gebrek aan evaluaties: Farah wil eigenlijk dat de evaluaties van Nederlandse en internationale 
studenten naast elkaar gelegd worden om te kijken of er verschil is. Ze wil weten of het 
mogelijk is om UvA-Q evaluaties te splitsen. 

Sam stelt voor om het advies en de reactie aan OC's te sturen zodat zij kunnen monitoren of 
alles goed verloopt. De dossierhouders schrijven een vergaderstuk met procesvoorstellen. 

14. Onderwerp 3: Internationalisering 
Iedereen is akkoord met de punten in het vergaderstuk. 

Aanvullingen op de punten 
Kwaliteit van onderwijs wordt wel genoemd als kerngedachte, maar eigenlijk gaat het alsnog 
alleen over studentenaantallen. Bij doelstellingen staat er nergens meer onderwijskwaliteit, 
gaat precies daar niet over. Er zijn nog geen randvoorwaarden. 



 
Voertaal van opleidingen 
De voertaal van beleid en beleidsstukken moet benoemd worden en centraler worden in 
internationaliseringswerkstuk. Bijvoorbeeld voor OC's moeten er Engelse stukken zijn. 

Onderzoek: OWI's konden hierop reageren, die neemt de raad ook mee.  

Morgen wordt dit in O&R nog besproken. Met ideeën mail Farah.  

15. Onderwerp 4: Diversiteit 
Er is een werkgroep opgericht. De eerste stap is het opzetten van outreach programma's, de 
tweede stap medewerkers, en stap 3 curriculum en inhoud. Er moet meer met domeinen 
samengewerkt worden en met middelbare scholen overkoepelende thema's aanbieden. Veel 
vakken en opleidingen op de universiteit sluiten niet specifiek aan bij middelbare school 
vakken. Door overkoepelende thema's aan te bieden, kunnen die onderwerpen wel behandeld 
worden. 

De raad vindt het een goed plan en vinden ook de stappen voor de werkgroep goed. Opdracht 
van de werkgroep is: hoe gaan we dit doen. De dossierhouders zitten in de werkgroep als 
vertegenwoordigers van de FSR en ook als zichzelf.  

Farah zal haar best doen om iedereen te betrekken bij de werkgroep, ze stuurt updates.  

16. Onderwerp 5: Blended Learning 
De FMG is veel verder dan andere faculteiten met Blended Learning, dit is een 
beleidsvoorstel. Het vergaderstuk gaat de hele strategie per punt af, de FSR bespreekt de rode 
stukken. 

De raadsleden zijn verdeeld over de strategie, er zijn er een paar uitgesproken voor en tegen. 
De raadsleden zijn het er wel over eens dat er uren moeten komen voor docenten voor het 
opstellen van vakken met Canvas. Ook wil de raad dat het didactisch advies duidelijk in 
samenspraak is. Bing zal dit nog zwaarder benadrukken. Wat betreft innovatie wil de raad dat 
er absolute zeggenschap komt voor docenten, ze moeten nee kunnen zeggen tegen een advies. 
Tot slot is de raad het erover eens dat studenten inspraak zouden moeten hebben op de 
werkwijze van vakken. Echter, Aldert is bang dat UvA-Q metingen leidend zullen zijn om te 
bepalen of Blended Learning werkt.  

Iedereen is akkoord met de volgende tekst voor het advies: voor de FSR FMG is het 
belangrijk dat studenten gehoord worden, blijkend uit studenten inbreng, zowel kwalitatief en 
kwantitatief evaluaties, achten wij het project geslaagd.  

Roadmap: continue reflecteren is belangrijk. De FSR snapt dat dit niet op dag 1 gaat, maar 
wel blijvend doen. Iedereen is akkoord.  

Discussie: 
Een aantal FSR leden vragen zich af wie het Blended Learning advies krijgt. Bing zegt dat 
waarschijnlijk de vakcoördinatoren het advies krijgen. CW gebruikt externe bedrijven om 
trainingen te verzorgen, zij zijn didactische adviseurs.  



 
Aldert vraagt zich af of een advies van een leidinggevende wel een advies is. Je kan het niet 
zo naast je neer leggen. Als het een goed advies is, prima, maar een paar raadsleden willen dat 
er goed op gelet wordt dat Richard niet langs alle werkgroepen gaat om te vertellen wat er 
moet gebeuren. 

 Eva wil een uitgebreide kostenspecificatie met een toegespitst stuk over de uren van 
domeinen; waar gaan die uren heen?  

Monitoring: dekt de lading. De FSR wil wel 'vrijblijvend' toevoegen. Halen van het 
percentage niet nodig, de raad is akkoord met 5%.  

Twee jaar daarna 30%: staan we achter 'weloverwogen'? Het gaat om echt werken met 
canvas, meer dan cursus handleiding en literatuur. Docenten moeten cursussen en uren krijgen 
voor canvas, maakt het makkelijker voor docenten om meer te doen met Canvas dan nu met 
Blackboard. Er moeten handboeken komen (ondersteuning) hoe werkt het digitale 
hulpmiddel. De raad wil alleen een domein-specifiek percentage. Een stijging hoeft er volgens 
de meesten niet in, inzetten op kennisdeling en reflectie zijn genoeg. Jorrit stelt dat het ook op 
opleidingsniveau i.p.v. domenniveau kan, dat is makkelijker voor OC's en studenten om 
gehoord te worden. Evt. Kan hier volgende week discussie over komen. 

Proces: de raadsleden leveren verdere commentaren via email. De dossierhouders sturen het 
definitieve stuk uiterlijk woensdag. Iedereen heeft tot vrijdagavond 17:00 om te reageren. 
Zaterdagochtend sturen de dossierhouders het definitieve advies.  

17. Onderwerp 6: Notitie OC's 
Reactie van de FSR op de notitie OC's. De raad is akkoord met het stuk. 

OC' s zijn tegen het idee van de OC overlegstructuur, OC-leden zien dit als werkverschaffing. 
Sam is ook tegen meer bijeenkomsten voor OC's. De FSR besluit aan OC's te laten of zij dit 
doen of niet. DE FSR wil wel dat het in het handboek wordt opgenomen (vooral voor 
studentleden).  

Er moet nog worden aangestipt dat het belangrijk is dat de decaan de partijen betrekt. Het lijkt 
de FSR goed om ook de OR te betrekken. 

Is het OER proces voldoende uitgelicht? Er komt centraal een programmagroep voor de OER, 
verder is nog onduidelijk wat er gaat gebeuren. 

Verkiezingen: alleen CW en IDS zijn voor, de rest is tegen. Bij Antropologie wordt de 
afdelingsvoorzitter verkozen. De raad wil, in het kader van D&D,  centraal ruimte voor de  
verhouding OC - opleidingsdirecteur bespreken. Hij wil dat OC' s daar ook inbreng in hebben 
en dat er dus .ruimte per opleiding is om hierin te verschillen.  

Procesvoorstel: Aldert reageert vanavond in reactie hierop met de FSR punten.  



 
18. Onderwerp 7: Voorinvesteringen  
20170425-4: Sacha en Aldert kijken naar de plannen/reactie op de voorinvesteringen van de 
FSR '15-' 16. 

Adviesrecht FSR kan hierin verwerkt worden: dit gaat naar de rekenkamer.  

De raad is het eens met de punten. Heel veel van de plannen van vorig jaar zijn in een week of 
anderhalf geschreven. Sacha en Aldert gaan kijken naar de plannen/reacties van de FSR van 
vorig jaar.  

De FSR heeft heel weinig zeggenschap over de begroting, medezeggenschap zit op een hoger 
niveau dan het geld, dit ligt op domein-niveau. Er is ook een grotere rol voor OC's hierin, het 
is belangrijk voor het onderwijs. Sacha en Aldert gaan hier vanavond aan zitten.  

19. Onderwerp 8: De Pluim  
Isene stelt voor om een Facebookpoll te doen. De raad wil de schoonmakers, cateraars, 
portiers, postbode, audiovisuele dienst in de poll.  PR bedenk nog iets grappigs als boze 
smiley. Morgen komt het online. 

Wat er gaat gebeuren en hoe groot het budget is wordt later bepaalt.   

20. Onderwerp 9: Overdracht 
20170425-5: Iedereen denkt na over het witboek. 
20170425-6: Eva schrijft een vergaderstuk over het witboek. 

Wie gaan in de taakgroep: Isene en Ilvy, Farah en Jorrit zijn de taakgroep. Eva is met het 
witboek bezig en heeft contact met de taakgroep. Er komt sowieso in wat er besproken wordt 
in een PV, een OV, hoe je omgaat met bepaalde situaties, etc. Er komt ook een smoelenboek 
van medewerkers. 

Proces: De raadsleden wordt gevraagd na te denken over waarom huidige witboek wel of niet 
handig is. Eva schrijft voor volgende week een vergaderstuk over het witboek. 

21. Aandachtspunten voor centraal 
Geen.  
22. W.v.t.t.k. 
Veiligheid: er is weer ingebroken bij VSPA. Aldert benoemt dit bij het OWI overleg straks. 

23. Rondvraag en sluiting 
Aldert heeft bij het voorzittersoverleg een gesprek gehad over afgevaardigden en de 
verhouding centraal/FSR en vraagt de raadsleden of ze daar een gesprek over willen voeren. 
Sacha wil zijn functie en funcrtioneren weleens bespreken. Aldert wil eens praten over uren 
en de wenselijkheid volwaardig lidte zijn van twee raden. Anderen vinden het een goed idee 
om hierover te praten. Aldert mailt terug aan voorzittersoverleg.  



 
Aldert is gevraagd een mail sturen aan Hans dat de FSR gehoord is over het aannemen 
Annette Freyberg-Inan. Aldert mailt terug dat de raad niet het gevoel heeft echt gehoord te 
zijn. 

Aldert sluit de vergadering om 11:05.  
 
Actielijst 
20170323-12: Eva en Sam schrijven met FSR FNWI een brief aan centraal over Cormet.  
20170411-12: Als Sacha weet hoeveel geld er nodig is voor het Kieskompas, informeert hij 
de raad.   
20170413-6: Iedereen kopieert de stukjes uit OC mail die betrekking hebben op zijn/haar 
dossiers in apart dossier document op de Drive, zodat dossierhouders weten wat er speelt op 
gebied van dat dossier in alle OC's.  
20170418-3: Iedereen mailt Jorrit wat zijn/haar aanwezigheid is voor het inwerkweekend en 
wie er beschikking heeft over een auto. 
20170418-4: Jorrit vraagt aan de partijen hoeveel kandidaten echt in de raad willen. 
20170418-5: Jorrit mailt de raad met de info over het inwerkweekend.  
20170418-6: In de cv's wordt besproken wat er voor dossiers overgedragen moet worden.  
20170418-7: Iedereen denkt na over moeilijke momenten waar nieuwe raad van kan leren 
voor raadssimulatie. 
20170425-1: O&R pakt de mail 'Herschikking vakantie' op van de FSR FNWI. 
20170425-2: Iedereen vult de datumprikkers OV voorbereiding en PV week 19 in. 
20170425-3: Farah en Sam schrijven een vergaderstuk Internationalisering, met daarin een 
concept reactie op de reactie van de decaan en procesvoorstellen voor het benaderen van 
OC's. 
20170425-4: Sacha en Aldert kijken naar de plannen/reactie op de voorinvesteringen van de 
FSR '15-' 16. 
20170425-5: Iedereen denkt na over het witboek. 
20170425-6: Eva schrijft een vergaderstuk over het witboek. 
 
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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