
Notulen van de plenaire vergadering (44/1)
Datum en tijd: 1 september 2017 14:00-16:00  
Locatie: C2.07

Aanwezig FSR '16-'17: Aldert van Dam, Eva Verschuur, Jorrit Kruithof,  Ilvy van der Steen, 
Racquelle Bannink, Farah Ouazizi, Bing Gagliardi, Dirkje Schoon, Sam Selling.

Afwezig (met bericht): Sophie van Gentevoort, Isene Boudrie, Sacha Palies, Thijs 
Barendrecht.

Aanwezig FSR '17-'18: Geertje Hulzebos, Luca Coster, Mitchel Sluis, Judith Pietersma, 
Loraine Smith, Mark Dzoljic, Thom ter Borg, Marnix Gerding, Iris Kingma.
 

1. Opening 
Aldert opent de vergadering om 14:04.

2. Post
20170901-1: Iedereen meldt zich aan voor het Medezeggenschapsweekend.

 15/08 Lianne Hooijmans: GEZOCHT: Vrijwilligers maagdenhuisweekend zondag 10 
september.

 24/08 Wil van Zijl-Barbe: Help Amma Konadu. FSR wil wel helpen met een bedrag tot 
maximaal 100 euro, Eva vraagt Isene of dit kan van de FSR-rekening. Ilvy zet het bericht op 
FB.

 29/08 Daphne van der Werf: Sollicitatiecommissie studentleden Board of Studies.
 29/08 CSR: Medezeggenschapsweekend studentenraden September 9-10. Iedereen moet 

zichzelf aanmelden.

3. Vaststellen notulen PV 43 ’16-‘17
Na een kleine wijziging zijn de notulen van 12 juli vastgesteld.

4. Actielijst ’16-‘17
20170413-6: Iedereen kopieert de stukjes uit de afgelopen OC-mails 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. Zorg dat je een apart mapje hebt in je drive-
mapje van je dossier. Deze vervalt.
20170712-1: Aldert maakt een inhoudelijk jaarplanning inclusief studiesucces.
20170712-2: Farah schrijft een stuk over de positie van raadassistenten voor het witboek,  
Aldert mailt haar de informatie uit de WHW. 



20170712-3: Aldert voegt ingaande/uitgaande post op de website toe en vult deze aan met 
informatie. Deze vervalt.
20170712-4: Aldert kijkt de stukken van Bing voor het jaarverslag na.
20170712-5: Jorrit schrijft een voorwoord voor het witboek.
20170712-6: Farah leest het faculteitsreglement na, deze week stuurt ze een vergaderstuk. 
20170712-7: Sacha schrijft na 20 juli een oordeelvormend vergaderstuk over het 
faculteitsreglement. Sacha en Aldert schrijven daarna een besluitvormend stuk.

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 voor de PV 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 geef je dat door.      
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.   

5. Mededelingen
Geen.

6. Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld. 

7. Update ’16-‘17
Update CSR (afgevaardigde Sacha Palies)
- Kaderbrief: we hebben ingestemd met de kaderbrief. Er waren nog discussies over de 
verdeling van de gelden van de wet studievoorschot (de structurele investeringen ná de 
Voorinvesteringen, die we dit jaar in ieder geval krijgen (8,4 miljoen ongeveer) maar waarbij 
het onzeker is of we die volgend jaar ook krijgen). Deze worden nu waarschijnlijk in het 
Allocatiemodel gegooid. Hier was wat discussie over. Plus was er gedoe over de financiering 



van instellingscollegegeld. Dit zou direct naar de faculteit gaan als een vóórvergoeding wat tot
perverse prikkel zou leiden. Hoe dan ook ingestemd. 
- Numerus Fixus FEB: we hebben een boze brief geschreven toen een boze brief 
teruggeschreven en nu wij weer een boze brief terug. Hoe dan ook maakt het allemaal nu niet 
meer uit want de Numerus Fixus komt er sowieso niet want ze hebben te weinig 
aanmeldingen.
- Huisvesting: er is dus een 'tent'. HO vond het best prima oplossing zo maar het komt omdat 
REC A er dus niet is. Nou ja het is er dus wel maar niet helemaal af. Die ene grote collegezaal
is dus nog niet af dus daarom is deze tent er. Er is sowieso een collegezaal tekort dus komt er 
waarschijnlijk eentje bij daar zijn ze nu een business plan over aan het schrijven. Michel 
Telkamp vindt dat we rustig aan moeten doen want de omwonenden hebben geen leven en 
sturen stomme brieven. 
- Universiteitsforum (is dit de senaat? Ja dit is dus de senaat): CvB heeft dus dit als oplossing 
voor de senaat. Het is niet wat we wilden. Ze komen max 3 X per jaar bijeen en krijgen geen 
vergoeding. En zitten wellicht drie studenten in. We gaan hierover zeuren op de OV. 
- D&D: We gaan een hele planning geven van de belangrijke dingen die ze (CvB) niet moeten
vergeten dat ze hebben toegezegd en die eraan komen. Dan gaan ze dat allemaal ontkennen 
enzo en dan worden we weer boos. 
- Pieter Duisenberg is VSNU-voorzitter geworden: hij is tegen autonome universiteiten en 
daarom is de CSR tegen zijn aanstelling. Over zijn nieuwe functie is een mediarel gestartd. 
Check maar even het Parool. 

8. Onderwerp 1 '16-'17: Wijziging OV notulen
20170901-2: Racquelle mailt Sterre of de mails van de FSR aan de OWI's nog zullen worden 
besproken op het OWI-overleg.

Regel 100: de FSR wil de wijziging van het eerste deel van de zin niet accepteren. "Een goed 
idee" wil hij houden. Dit was best een lang besproken punt, door de verwoording lijkt nu alsof
het niets voorstelt.

Regel 129: de eerste zin vindt de FSR oke. Met de tweede zin is de raad niet akkoord, dit is 
niet gezegd. 

Regel 180: Racquelle mailt Hans/Sterre over dit punt en of Hans hier iets mee gaat doen.

De FSR FMG '16-'17 is akkoord met de overige wijzigingen.

9. Onderwerp 2  '16-'17: Reactie Honours
De FSR bespreekt kort de reactie op Honours.

10. Onderwerp 3  '16-'17: Reactie BSA
De FSR is verdeeld tevreden over de reactie.



11. Onderwerp 4 '16-'17: Kosten LOF-cursus
Kosten voor de last-minute cursus van Guinevere zijn 400 euro. Er was 425 euro begroot voor
LSVB-cursus die niet doorging en waar dit een vervanging van was. Sommigen vinden het 
wel een fors bedrag voor de workshop. Echter, het gaat wel naar het budget van een 
medezeggenschapsorgaan. Temperature check voor 400 euro: matig warm. Temperature check
voor 300 euro: warm. FSR wil proberen tot een compromis van 300 euro te komen. Farah 
bespreekt dit met Guinevere. 

12. Onderwerp 4: Notulen bijeenkomst FSR ’17-‘18
De notulen zijn vastgesteld.

13. Onderwerp 5: Actielijst FSR ’17-‘18
De actielijst van de bijeenkomst op 15 augustus wordt besproken.

14. Onderwerp 6: Stemming Raadassistent
Procedure
Er is een discussie over de procedure dat Iris bij de raad is gekomen. Dit is niet een normale 
procedure geweest door de vakantie en tijdsdruk. Het is in de whatsapp-groep voorgelegd 
maar dit is niet een officiële en correcte procedure, iedereen moet de kans hebben om te 
reageren op besluiten. Volgens Mitchel was Iris de eerste en de beste kandidaat en daarom 
heeft de soco zijn best gedaan om haar in de raad te krijgen. Voor de twee plekken die nu nog 
gevuld moeten worden, moet wel de procedure gevolgd moeten worden. 

Communicatie is sowieso een belangrijk thema om te bespreken. Volgende PV wordt een 
datum geprikt om de werkafspraken te bespreken. 

Kandidaat
De Soco stelt Iris nog even voor, haar werkgeschiedenis. Goede kandidate, gedreven en wil 
zaken bereiken op facultair niveau via de FSR. Ze wil graag specifiek wat betekenen voor 
masterstudenten. Internationalisering, ook met oog op masters, leeft ook bij haar. 

Stemming
De FSR FMG '17-'18 besluit om Iris Kingma is aan te nemen als raadsassistent per 1 
september 2017.

15. Onderwerp 7: Stemming Vice-voorzitter
Judith motiveert haar sollicitatie voor vice-voorzitter.  

Stemming
De FSR FMG '17-'18 besluit om Judith Pietersma aan te nemen als vice-voorzitter per 1 
september 2017. 

16. Onderwerp 8: Raadsassistenten



20170901-3: Judith en Loraine zetten de vacature uit en verspreiden deze.

Er is weinig reactie geweest op de vacature in de zomer. Iedereen is bezig om mensen uit 
eigen kring te vragen om te solliciteren. 

De FSR besluit tot een nieuwe deadline op de vacature: maandag 17 september 17:00. De 
sollicitaties die binnenkomen tot die tijd kunnen al plaatsvinden, de beslissingen worden pas 
gemaakt als alle sollicitaties zijn geweest. 

De raad discussieert over de vervolgstappen indien er niet genoeg (kwalitatief goede) 
sollicitanten zijn. De meerderheid van de raad wil de sollicitaties afwachten en pas in de week
van 17 september hier een besluit over te hebben. 

 Judith en Loraine gaan de vacature uitzetten en verspreiden.

17. Onderwerp 9: Sollicitatiecommissie
Mark neemt dit op zich. 

18. Onderwerp 10: Penningmeester
Thijs wil dit misschien doen, maar dit is zeer onzeker. Mark en Marnix zijn ook bereid deze 
functie te doen, maar Mark is hier enthousiaster over. De raad is akkoord dat hij 
penningmeester wordt.  

19. Onderwerp 11: Structuur en dossierverdeling
20170901-4: Geertje mailt de AS van WIM dat Mark en Loraine dit dossier nemen.

De raad bespreekt de structuur van de raad van komend jaar en de verdeling van de dossiers. 
Commissies FSR FMG '17-'18: Onderwijs en Financiën (O&F) en Organisatie en Randzaken 
(O&R). 

20. Onderwerp 12: PV
20170901-5: Judith kijkt of zij vrijdag van 09:00-11:00 kan voor PV.
20170901-6: Iris kijkt naar de beste PV moment voor komend blok.

Volgende week is vrijdag van 09:00-11:00 PV. 

21. Aandachtspunten voor centraal 
Geen. 

22. PR Update
Geen.

23. W.v.t.t.k.
20170901-7: Judith maakt een datumprikker voor een apart 'werkafspraken' bijeenkomst.



24. Rondvraag en sluiting
20170901-8: Iedereen denkt na over een technisch voorzitter voor de OV's.

Actielijst
20170815-1: Iedereen vraagt mensen om te solliciteren voor de FSR.
20170901-1: Iedereen meldt zich aan voor het Medezeggenschapsweekend.
20170901-2: Racquelle mailt Sterre of de mails van de FSR aan de OWI's nog zullen worden 
besproken op het OWI-overleg.
20170901-3: Judith en Loraine zetten de vacature uit en verspreiden deze.
20170901-4: Geertje mailt de AS van WIM dat Mark en Loraine dit dossier nemen.
20170901-5: Judith kijkt of zij vrijdag van 09:00-11:00 kan voor PV.
20170901-6: Iris kijkt naar de beste PV moment voor komend blok.
20170901-7: Judith maakt een datumprikker voor een apart 'werkafspraken' bijeenkomst.
20170901-8: Iedereen denkt na over een technisch voorzitter voor de OV's.

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 voor de PV 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 geef je dat door.      
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.   


