
Notulen van de plenaire vergadering (2)
Datum en tijd: 8 september 2017 09:00-11:00  
Locatie: C2.07

Aanwezig: Geertje Hulzebos, Luca Coster, Mitchel Sluis, Mark Dzoljic, Loraine Smith, Thijs 
Barendrecht, Thom ter Borg, Marnix Gerding, Iris Kingma.

Afwezig (met bericht): Judith Pietersma.
 
1. Opening 
Geertje opent de vergadering om 09:05. Alleen vandaag is de PV in de ochtend, vanaf 
volgende week zal het waarschijnlijk op vrijdagmiddag worden. 

2. Post
20160908-1: Loraine en Judith maken een afspraak met Larissa Kolstein van Marketing en 
Communicatie. 
20160908-2: Loraine, Judith en Thijs pakken dit op. Loraine mailt Sebastian terug.

 02/09 CSR: Medezeggenschapsweekend.

 06/09 Eva Verschuur/Larissa Kolstein: kennismaking marketing & 

communicatie. Loraine en Judith pakken dit op. 
 06/09 Sebastian Proos (CSR): langsgaan bij colleges. Studentbetrokkenheid 

pakt dit op (Loraine, Judith, Thijs) Loraine mailt terug. 
 07/09 Yvonne Drijver: urenvergoeding docenten opleidingscommissie. Mark 

heeft teruggemaild.

3. Vaststellen notulen PV 44/1
De notulen van 1 september vastgesteld. 

4. 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.

5. Mededelingen
20170908-3: Racquelle mailt Sterre de dossierverdeling.
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20170908-4: Iris schrijft een verslag van de BSW vergadering studentbetrokkenheid.

Vaststellen dossierverdeling: Thijs is er wel uit qua dossiers. De dossierverdeling kan naar 
Sterre gestuurd worden.

Sollicitaties: er hebben op dit moment twee personen gesolliciteerd. Woensdag zijn de 
sollicitatiegesprekken. 

Gesprek Sterre: 13 september om 11:00 heeft Geertje een gesprek met Sterre. Als er 
raadsleden vragen hebben voor Sterre; mail Geertje. 

Vergadering BSW studentbetrokkenheid: Iris en Loraine zijn hier heen geweest. Het was een 
informerend gesprek. Zij hebben meer inzicht gekregen in de optiek die zij hebben van de rol 
van de medezeggenschap. Ze willen dat FSR meedenkt over het domein SW. Ze stonden erg 
open voor ideeën voor het verbeteren van studentbetrokkenheid. BSW vindt 1 keer in de drie 
weken af, FSR mag (minstens) nog eens langskomen met raadsstandpunt over 
studentbetrokkenheid en zijn vrij om contact op te nemen met BSW. Dit wordt verder 
opgepakt door dossierhouders en Iris schrijft een gespreksverslag. 

6. Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld. 

7. Update voorzitter 
Opening academisch jaar was erg leuk!
ILO: Er is gedoe geweest omtrent de instemming van de CSR met de CROHO reductie bij de 
ILO. Het proces is formeel prettig verlopen, maar de klankbordgroep zelf is er nog niet. Dit 
was wel een voorwaarde bij het instemmen. Aanstaande dinsdag heb ik o.a. hierover een 
afspraak met Mitchel, Aldert en Jacobijn (Opleidingsdirecteur ILO).
Kennismaking: Ik ben deze week bij Ingmar Visser geweest (OWI college psychologie) en 
heb met hem kennisgemaakt. 

8. Update afgevaardigde
GV:
-Schakeltrajecten: was een discussie in het CBO, hier moet nog verder onderzoek gedaan naar
worden;
-Diversiteit: er komt een pilot om studenten te werven van middelbare scholen, dit ligt nu bij 
Fred Veerman (van de FgW);
-Functiebeperking: er waren wat problemen met REC A (deuren die mensen in rolstoelen niet 
open kunnen maken etc.) er is nu een project waarmee 3 mensen met een functiebeperking 
REC A gaan testen en kijken waar de pijnpunten zitten;

-Mental Health: er komt hierover waarschijnlijk volgende week een rapport over uit;
Hervormingskalender en universitair forum: dit is weer besproken maar niet echt iets 
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concreets uitgekomen. Mochten er geïnteresseerden zijn, of voor D&D dossierhouders laat het
mij weten dan ga ik hier wat uitgebreider op in. Over het universitair forum hebben we niet zo
veel meer te zeggen. Er komt een pilot en dit wordt geëvalueerd in 2019;
-Allocatiemodel: planning hierover volgt volgende week maandag;
-UB: we hebben nu een risk manager als er dingen gestolen worden dan kan je je dit daar 
melden;
-Op het volgende OV zal het taalbeleid uitgewerkt worden (internationalisering). 

PV:
We zijn bezig een debat te organiseren met Pieter Duisenberg. 

9. Onderwerp 1: Beleidsplan
20170908-5: Mark schrijft een voorstel voor de indeling en opmaak van het beleidsplan.
20170908-6: Judith maakt een samenwerkdocument voor het beleidsplan op de drive.

Het beleidsplan is een openbaar document waar de doelen en visies voor komend jaar in 
staan. Judith coördineert het, maar iedereen schrijft hieraan mee. 

Procesvoorstel
Een termijn van twee weken. Nu bespreken hoe we het gaan doen en over welke 
onderwerpen. Volgende week schrijven en op de PV de stukken behandelen. De week erna 
redactionele controle tijd. Iedereen is akkoord. 13 september 23:59 deadline. Judith maakt een
samenwerkdocument op de drive waar iedereen zijn stukjes aan kan toevoegen.

Visie
Een raadslid wil een ideologische lijn in het beleidsplan. Niet zozeer over harde standpunten, 
maar in mooi taalgebruik een bepaalde kant op sturen. Echter, volgens anderen kunnen 
keiharde standpunten de bewegingsruimte in het komende jaar verkleinen. De meerderheid 
van de raad wil wel graag een duidelijke visie, maar geen harde ideologische standpunten 
innemen in het beleidsplan. 

Inhoud
Er misten volgens O&R nog een aantal onderwerpen. De aanvullende onderwerpen (op het 
vergaderstuk) zijn: commissie D&D, standpunt masterselectie, UvA matching 
bachelorselectie, academische gemeenschap, studentbetrokkenheid, evaluatie onderwijs 
(inclusief participatiecijfer). WIM vervangen met Governance. Schakelstudenten wordt 
schakeltraject. Er moet nog worden nagedacht over de indeling en opmaak. Mark schrijft een 
voorstel.

Sommige raadsleden lijkt het fijn om wat ruimte te hebben voor meer persoonlijke 
standpunten. Het is echter belangrijk dat iedereen wel achter het beleidsplan staat.  De raad 
wacht de stukjes af en praat hier dan over verder. 
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10. Onderwerp 2: Sollicitaties
Vorige PV was er discussie over de procedure rond het aannemen van Iris. Zij is niet formeel 
voorgedragen aan de raad en zij was al aangenomen zonder hierover te stemmen. Nu worden 
er afspraken gemaakt over de procedure voor de komende sollicitaties. 

Discussie
Het vergaderstuk stelt voor dat de soco sollicitaties houden en hierover een verslag schrijven. 
Deze verslagen worden voorgelegd aan de raad, waarbij de soco zijn voorkeur uitspreekt voor
een specifieke kandidaat. De PV overlegt dit en stemt dan.
Sommigen willen graag cv en motivatiebrief ontvangen naast de verslagen. Anderen vinden 
dit privacygevoelig en willen deze beoordeling aan de soco overlaten. Om verschillende 
redenen is een meerderheid van de raad tegen het doorsturen van cv’s en motivatiebrieven aan
de gehele raad. Het voorstel uit het vergaderstuk wordt aangenomen.  

11. Onderwerp 3: PV blok 1
20170908-7: Judith maakt een overzicht van de beschikbaarheid van de raadsleden in een 
Excel sheet. 

Komend blok is de PV op vrijdagavond van 17:00-19:00. 
Judith maakt nog een Excel bestand maken met een overzicht van de beschikbaarheid van alle
raadsleden dit blok. Eventueel kan dan nog onderhandeld worden over een ander PV moment.

12. Onderwerp 4: Strategie raad 
Er is verwarring in de raad waar dit over gaat, er is geen vergaderstuk. Strategie om dingen te 
bereiken dit jaar wordt besproken. Vorig jaar stond naar buiten toe goede samenwerking met 
alle organen centraal en de huidige raad wil dit graag voortzetten. Inhoudelijk wil de raad 
samenwerkend zijn maar ook hard zijn op de punten die dat vergen. Makkelijk waar het kan 
moeilijk als het moet. 

13. Onderwerp 5: Voorstel masterselectie 2018 
20170908-8: Mark schrijft een reactie op het voorstel masterselectie 2018 en stuurt dit 
uiterlijk maandag aan de raad, past dit aan en verstuurt dit woensdag. 
20170908-9: Iedereen reageert uiterlijk dinsdag op de reactie op voorstel masterselectie 
2018.  

Han van der Maas heeft de FSR een voorstel gestuurd dat nu bij de OC (BoS) Psychologie 
ligt. De FSR vindt het aardig dat hij wordt gevraagd op het plan te reageren. De reactie moet 
op 13 september worden verstuurd.

OC psychologie
Een van de dossierhouders heeft gebeld met voorzitter van de OC, maar zij hebben nog geen 
officieel standpunt. De OC psychologie heeft hier al wel veel over vergaderd. Er moet wel een
vorm van fixus zijn omdat er beperkte plaatsen zijn op de opleiding en verplichte stage. Zij 
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hebben bepaalde overwegingen en aantal criteria uit brief vinden de leden niet valide. De 
dossierhouders zijn het eens met de OC. 

Raadsstandpunt
Het gaat de FSR niet lukken een hard standpunt masterselectie te hebben voor de deadline. De
FSR wil wel graag aanbevelen dat er goed geëvalueerd moet worden i.s.m. met de OC of deze
vormen van selectie goed werken. Daarnaast wil de raad een aantal algemene punten over 
selectie maken. Dit kan komen uit stukken van vorig jaar. Tevens wil de FRS weten of bij de 
verengelsing van opleidingen Psychologie de toegankelijkheid van onderwijs voor 
Nederlandse studenten niet in het geding komt. En hoe Psychologie deze toegankelijkheid wil
waarborgen.

Mark schrijft een voorstel en stuurt dit maandag naar de raad ter revisie. Hij past het 
vervolgens aan en stuurt het woensdag op. 

14. Onderwerp 6: Onze cobo en andere cobo’s
20170908-10: Judith maakt een datumprikker voor de cobo.

Cobo's belangrijk geacht contact andere raden en studieverenigingen. De raad wil zijn cobo 
begin oktober doen in De Havelaar. Thom helpt Judith met de organisatie. 

Om naar cobo’s gaan te stimuleren komt er een cobotitie. 1 punt per foto met een cobo 
bestuur. Winnaar: krijgt een cadeau. Verliezer: komt op de wall of shame. Mark pakt dit op. 

15. W.v.t.t.k.
Geen. 

16. Rondvraag en sluiting
20170908-11: Mitchel maakt een selfie met Duisenberg.

-Marnix wil graag een verslag of de aantekeningen van de vergadering van de financiële 
commissie van maandag.
-De datum op vergaderstukken moet zijn: jaar, maand, dag (voor het archief).

Geertje sluit de vergadering om 10:41.

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.
20170901-8: Iedereen denkt na over een technisch voorzitter voor de OV's.
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20160908-1: Loraine en Judith maken een afspraak met Larissa Kolstein van Marketing en 
Communicatie. 
20160908-2: Loraine, Judith en Thijs pakken dit op. Loraine mailt Sebastian terug.
20170908-3: Racquelle mailt Sterre de dossierverdeling.
20170908-4: Iris schrijft een verslag van de BSW vergadering studentbetrokkenheid.
20170908-5: Mark schrijft een voorstel voor de indeling en opmaak van het beleidsplan.
20170908-6: Judith maakt een samenwerkdocument voor het beleidsplan op de drive.
20170908-7: Judith maakt een overzicht van de beschikbaarheid van de raadsleden in een 
Excel sheet. 
20170908-8: Mark schrijft een reactie op het voorstel masterselectie 2018 en stuurt dit 
uiterlijk maandag aan de raad, past dit aan en verstuurt dit woensdag. 
20170908-9: Iedereen reageert uiterlijk dinsdag op de reactie op voorstel masterselectie 2018.
20170908-10: Judith maakt een datumprikker voor de cobo.
20170908-11: Mitchel maakt een selfie met Duisenberg.

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.   
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