
 
Notulen van de plenaire vergadering (4) 

Datum en tijd: 22 september 2017 17:00-19:00   

Locatie: C2.07 

 

Aanwezig: Geertje Hulzebos, Luca Coster, Mitchel Sluis, Loraine Smith, Thijs Barendrecht, 

Marnix Gerding, Iris Kingma, Judith Pietersma, Mark Dzoljic. 

 

Afwezig (met bericht): Thom ter Borg. 

 

1. Opening  

Geertje opent de vergadering om 17:05. 

Vandaag wordt er gestemd over het aannemen van nieuwe raadsassistenten. Clarie en Javier 

zijn aanwezig bij de vergadering om zichzelf voor te stellen.  

 

2. Post 

20170922-1: Luca mailt Marieke Groenendijk terug. 

20170922-2: Loraine mailt Abigail Tjhay terug. 

20170922-3: Luca mailt Ilvy van der Steen terug. 

20170922-4: Luca mailt Tom Verhoek over studieplekken in de tentamenweek. 

  

 18/09 Marieke Groenendijk: klachten (koffieautomaten alleen pinpas, grauwheid). Luca mailt 

terug. 

 18/09 Abigail Tjhay: Deelfietsen op REC. Dit wordt opgepakt bij CSR, Loraine mailt haar 

terug. 

 18/09 Pim van Helvoirt (CSR): Lunch met LOF (29 september, waarschijnlijk in CREA). 

Luca, Mark, Mitchel, Marnix, Thijs, Iris, Loraine en Mark gaan erheen. 

 20/09 Ilvy van der Steen: Studieplekken REC. Luca mailt terug. 

o Luca heeft met Tom Verhoek gesproken over het eventueel openstellen van lokalen op de 

begane grond van B/C. Hij is hierover met de OWI's in gesprek. Indien dit door zou gaan 

moet onderwijs worden verplaatst in die week. De FSR is voor extra studieplekken, mits hier 

goed over wordt gecommuniceerd en de nieuwe locaties wel op REC zijn. Luca mailt Tom 

hierover. 

 21/09 CSR: Uitnodiging medezeggenschapsmonitor & vraag naar gegevens.  

 21/09 FSR FEB: Canteen in H-Building (REC). Wordt besproken in de wvttk. 

 

3. Actielijst  

20170815-1: Iedereen vraagt mensen om te solliciteren voor de FSR.  

20170901-8: Iedereen denkt na over een technisch voorzitter voor de OV's. Er zijn twee 

mogelijke kandidaten, maar dit loopt nog. 



 

20170915-1: Judith regelt de Havelaar voor de CoBo. 

20170915-2: Iedereen schrijft een stukje voor de website. Volgende vrijdag is de deadline. 

20170915-3: O&R en O&F besluiten over hoofddossierhouders. 

20170915-4: Mitchel en Luca zetten de hoofdossierhouders in de Drive. Voor maandag. 

20170915-5: Iedereen past voor dinsdagavond zijn/haar stukjes voor het beleidsplan aan.  

 

4. Mededelingen 

Thom ter Borg is afwezig met bericht.  

Vanaf Maandag komt er een wekelijkse OC-mail met stukken.  

Vanaf volgende week ook komen er ook updates van de commissievoorzitters. 

Instemmingsverzoek afschaffing CAS is binnen. Volgende PV komt dit op de agenda. 

De laatste week van oktober is Racquelle op vakantie, Sam Selling notuleert dan de PV. 

 

Evaluatie kennismaking: de raadsleden vonden het leuk, het was informeler dan verwacht. 

Helaas was er niet genoeg tijd om iedereen te spreken met het speeddaten. 

 

5. Vaststellen notulen PV 3 

Na een kleine wijziging zijn de notulen vastgesteld. 

 

6. Vaststellen agenda  

WIM wordt verplaatst tot na de sollicitaties, de rest schuift op. De agenda is vastgesteld. 

 

7. Update voorzitter 

Kennisgemaakt met OWI GSSS Annette. Zij vindt schakeltrajecten en transparantie in 

masterselectie belangrijk.  

 

Update SoCo: 

We hebben veel gesprekken gevoerd met enthousiaste mensen. Zie vergaderstuk en de 

kandidaten! 

 

Update ToF: 

Wij hebben met ToF bij elkaar gezeten voor de conceptbegroting 2017. Tussen 21-25 

september ontvangen we de begroting. 

 

8. Update afgevaardigde 

- Instellingstoets: de CSR wilt graag weten welke punten/ dossiers er gaan spelen op onze 

faculteit die te maken hebben met de Instellingstoets 

- Internationalisering: er komt een nieuwe werkgroep mbt huisvesting voor internationals, ik 

zal hierin plaatsnemen; 

- M- OER: hier heeft Pim een mail over gestuurd. Aangezien het een informerend 

vergaderstuk betreft en het een redelijk technisch verhaal is dat niet relevant is voor iedereen 

heb ik het vergaderstuk met uitleg bijgevoegd. Mochten er nog vragen zijn dan kan je het aan 

mij laten weten; 



 

- 8-8-4: we zullen het flexibiliseren van de 8-8-4 bespreken op de UCO en waarschijnlijk 

nogmaals benoemen op het IAO danwel een OV; 

- Docent van het jaar: de voorgaande jaren hebben de CSR- en hier een erg grote rol in 

gespeeld, waarschijnlijk willen wij hier dit jaar een minder grote rol in spelen; 

Op het IO met het CVB is er verder o.a. gevraagd om meer follow-up en informatie mbt 

schakeltrajecten en het allocatiemodel, 

9. Onderwerp 1: Sollicitaties 

Javier Koole en Clarie Duin Stellen zich voor. De FSR FMG overlegt en besluit te stemmen 

over de kandidaten. 

 

De FSR FMG '17-'18 besluit om Javier Koole aan te nemen voor de functie van 

raadassistent/raadslid voor het jaar 2017-2018. 

 

De FSR FMG '17-'18 besluit om Clarie Duin aan te nemen voor de functie van 

raadassistent/raadslid voor het jaar 2017-2018. 

 

10. Onderwerp 2: WIM  

20170922-5: Mark schrijft voor zaterdag 10:00 een samenvatting van het WIM-advies. 

20170922-6: Iedereen mailt commentaar en ideeën over het WIM-advies voor zaterdag 20:00 

naar Loraine en Mark. 

 

WIM richt zich op de medezeggenschapsstructuur. Het eerste conceptadvies (van vorig jaar) 

betrof de OER-en en de OC's, de tweede van nu over betreft de structuur van de 

medezeggenschap zoals het nu is. Loraine en Mark vinden het een aardig concept, maar 

vinden dat de probleemoplossingen niet goed gecommuniceerd zijn met OC's en andere 

organen. Ook vinden Mark en Lorain zowel als Aldert, Sacha vorig jaar, de oplossingen zien 

zitten omdat zij het niet echt oplossingen vinden.  

 

Oplossingen 

De FSR is medezeggenschap op facultair niveau. Echter, veel beslissingen vinden plaats op 

domein niveau en op dit niveau bestaat geen medezeggenschap. Dit probleem probeert de 

werkgroep op te lossen door te kijken naar de medezeggenschap maar niet naar de 

zeggenschapsstructuur. Op dit moment wordt gekeken naar eventuele FSR kiesdistricten per 

domein. Het idee is dat er per domein eigen verkiezingen komen, zodat er van ieder domein 

iemand in de FSR zit. Deelraden op domeinniveau is een andere oplossing. Alle ideeën zijn 

nog heel conceptueel, hier moet nog goed over nagedacht worden.  

 

Op dit moment is de toekomst van WIM wat onzeker. Velen WIM en nog maar 1 of 2 

bijeenkomsten dus er zit tijdsdruk op het advies. Echter, het vergaderstuk is te laat 

opgestuurd, de raad heeft zich daardoor niet goed kunnen ingelezen en kan nu geen 

raadsstandpunt formuleren. 

 



 

Procesvoorstel: woensdag is de volgende WIM vergadering. Mark stuurt morgen voor 10:00 

een samenvatting van het advies. Iedereen stuurt voor 20:00 commentaar en ideeën naar 

Loraine met Mark in de Cc. Volgende PV wordt dit nogmaals besproken. 

 

11. Onderwerp 3: Beleidsplan  

20170922-7: Mitchel maakt een stemmatrix voor de speerpunten. 

20170922-8: Iedereen maakt voor woensdag 23:59 zijn/haar stukjes voor het beleidsplan af. 

20170922-9: Iedereen leest en becommentarieert het beleidsplan voor de volgende PV en 

brengt 10 stemmen uit voor de speerpunten. 

 

Procesvoorstel: nu over de indeling en volgende week nogmaals over de inhoud discussiëren. 

De raad is akkoord omdat hij nog wijzigingen verwacht, ook door het aannemen van de twee 

nieuwe raadsleden. 

 

De raad beoordeelt het voorstel van Mark over de indeling. De raad besluit om de kopjes te 

veranderen en de indeling te maken op basis van de commissies.  

 

Geertje vertelt dat de OWI's graag een aantal speerpunten van de FSR willen weten. De raad 

is hier verdeeld over, maar gaat akkoord met het vaststellen van de tien belangrijkste issues 

voor de FSR FMG '17-'18.  

 

Procesvoorstel: Aangezien het verschilt wat iedereen belangrijk vindt en er weinig tijd is, kan 

de raad de speerpunten in de cv's te bespreken. Iedereen heeft vervolgens 10 stemmen voor de 

10 punten die hij/zij als speerpunten heeft. Mitchel maakt een stem matrix.  

 

De deadline voor de stukjes wordt verplaatst naar volgende week woensdag 23:59. Vrijdag 

voor de PV is de deadline voor het becommentariëren en het stemmen op de 10 punten.  

 

12. Onderwerp 4: Werkafspraken  

Er zijn nog twee punten over van het onderwerp 'interne werkafspraken' van vorige week. De 

raad bespreekt deze en neemt een besluit hierover.  

 

De werkafspraken gaan vandaag in, volgende week wordt hierover gestemd.  

 

13. Onderwerp 5: Onderwerpen en afvaardiging OWI-overleg 

20170922-10: Mark schrijft een vergaderstuk over studiesucces inclusief de rapporten 

studiesucces en samenvattingen daarvan. 

 

3 oktober is het eerste OWI-overleg. Onderwerp van dit overleg is studiesucces.  

 

Wie gaan erheen? 

Mitchel en Geertje. Iedereen is hiermee akkoord. 

 



 

Zijn er vragen/punten om mee te nemen? 

-Instellingstoets (stand van zaken?) 

-Representatie studenten in FSR (psychologie, CW) 

-Studiesucces: BSA/participatiecijfer/UvA-matching 

 

Mark wil wel een vergaderstuk schrijven voor de volgende PV. Hij vraagt of de raad behoefte 

heeft aan een samenvatting van de rapporten studiesucces of de gehele rapporten? De raad wil 

graag beide ontvangen.  

 

14. W.v.t.t.k. 

Kantine brief FEB 

De FSR denkt niet dat een brief hierover aan de CSR veel zin heeft, de CSR kan er weinig 

mee. Beter persoonlijk om contact te zoeken met Cormet om te kijken of er niet is veranderd 

kan worden. De FSR besluit de brief niet te ondertekenen. 

 

15. Rondvraag en sluiting 

-Thijs heeft Canvas vergadering volgende week. Hij zet de stukken op de Drive.  

-Werkafspraken: iedereen schrijft voor een werkgroep een verslag over wat er speelt zodat 

iedereen op de hoogte is.  

-Volgende week is Judith er niet, Iris kan er alleen het eerste uur zijn.  

-Werkafspraken: zet mede-dossierhouders in de Cc wanneer er relevante mails gestuurd 

worden.  

-Pim van Helvoirt wil volgende week bij de PV zijn.  

 

Actielijst 

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

20170915-2: Iedereen schrijft een stukje voor de website. Volgende vrijdag is de deadline. 

20170915-4: Mitchel en Luca zetten uiterlijk maandag de hoofdossierhouders in de Drive. 

20170922-1: Luca mailt Marieke Groenendijk terug. 

20170922-2: Loraine mailt Abigail Tjhay terug. 

20170922-3: Luca mailt Ilvy van der Steen terug. 

20170922-4: Luca mailt Tom Verhoek over studieplekken in de tentamenweek. 

20170922-5: Mark schrijft voor zaterdag 10:00 een samenvatting van het WIM-advies. 

20170922-6: Iedereen mailt commentaar en ideeën over het WIM-advies voor zaterdag 20:00 

naar Loraine en Mark. 

20170922-7: Mitchel maakt een stemmatrix voor de speerpunten. 

20170922-8: Iedereen maakt voor woensdag 23:59 zijn/haar stukjes voor het beleidsplan af. 

20170922-9: Iedereen leest en becommentarieert het beleidsplan voor de volgende PV en 

brengt 10 stemmen uit voor de speerpunten. 

20170922-10: Mark schrijft een vergaderstuk over studiesucces inclusief de rapporten 

studiesucces en samenvattingen daarvan. 

 

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: De AS 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 de AS in de CC met terugmailen.   

 


