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Notulen van de plenaire vergadering (7) 
Datum en tijd: 13 oktober 2017 17:00-19:00 
Locatie: C2.07 
 
Aanwezig: Geertje Hulzebos, Luca Coster, Loraine Smith, Mark Dzoljic, Marnix Gerding, 
Iris Kingma, Javier Koole, Judith Pietersma, Clarie Duin, Thijs Barendrecht, Thom ter Borg. 
 
Afwezig (met bericht): Mitchel Sluis. 
  

1. Opening  
Geertje opent de vergadering om 17:08. 
 

2. Post 
20171013-1: Iedereen denkt na over wat zij vinden van een eventuele herschikking van de 
vakantie en de bijbehorende enquête daarover.  
20171013-2: Luca pakt de mail van Pim van Helvoirt over de OC-wijzer op. 
20171013-3: Clarie mailt Pim van Helvoirt over wat riskmanagement aan de UvA inhoudt.  
20171013-4: Luca vult de doodle in voor de instellingstoets kwaliteitszorg.  
 

• 09/10 Pim van Helvoirt: Organogram: verstuur het naar de CSR/send it to the CSR? 
• 09/10 Pim van Helvoirt: Herschikking vakantie/Rescheduling of the holiday (bij 

opmerkingen, mail Pim). Iedereen kijkt ernaar. 
• 09/10 Pim van Helvoirt: OC-wijzer: follow up from VZO (centraal regelen OC-

wijzer?). Luca pakt dit op. 
• 10/10 Pim van Helvoirt: Riskmanagment: In gesprek met beleidsmedewerkers?/talk 

with your policyworkers? Clarie mailt Pim over wat dit inhoudt. 
• 11/10 CSR: Factsheet Regeerakkoord Rutte III. Wvttk. 
• 13/10 Sasha Borovitskaja: Bijeenkomst Instellingstoets Kwaliteitszorg/Meeting on the 

Instellingstoets Kwaliteitszorg (doodle voor vrijdag). Luca vult de doodle in. 
 

3. Actielijst  
20170901-8: Iedereen denkt na over een technisch voorzitter voor de OV's. Daan zou 
eventueel kunnen, ASVA heeft ook een lijst en kijkt wie er beschikbaar zouden kunnen zijn. 
Javier vraagt ook nog iemand. 
20170929-1: Clarie zoekt uit hoe de informatievoorziening over diploma's aanvragen is 
geregeld op de FMG en mailt Sasha Borovitskaja terug. 
20170929-2: Geertje haalt docentprofessionalisering uit de dossierverdeling en stuurt deze 
naar de OWI's. 
20171006-1: Thijs pakt de naamswijziging POWL op. 
20171006-2: Thom pakt de selectieve master POW op. 
20171006-3: Mitchel mailt Judith Romijn over het FSR archief. 
20171006-4: Racquelle mailt Marjan Kuiper voor het profileringsfonds.  
20171006-5: Javier en Clarie herformuleren honours in het beleidsplan. 
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20171006-6: Judith doet de redactie van het beleidsplan. 
20171006-7: Iris doet nog een redactionele ronde van de werkafspraken. 
20171006-8: Iris en Clarie passen de structuur van de brief over Psychologie aan. 
20171006-9: Iedereen mailt zijn/haar ideeën voor onderzoek naar en vergroting van 
studentbetrokkenheid naar O&R. Voor woensdag. 
20171006-10: Mark een map in Drive met alle nodige documenten en samenvattingen van 
het WIM advies.  
20171006-11: Iedereen mailt Loraine plus- en minpunten van het WIM advies. 
20171006-12: Mark mailt Peter Hoekstra voor een UvA-data account voor de FSR.  
20171006-13: Mark mailt de CSR over de toegang van OC’s tot UvA Data. Mark mailt 
nogmaals om de cursusdatum voor UvA-Data af te stemmen.  
20171006-14: Iedereen mailt Geertje uiterlijk maandagavond met vragen over het voorstel 
selectie van de master POWL. 
20171006-15: Geertje maakt met Thom een afspraak met Peter de Jong.  
20171006-16: Iris zoekt het takenpakket van de Diversity Officer uit. Iris vraagt wanneer de 
DO op facultair niveau komt. 
20171006-17: Geertje vraagt voor de raadsleden een emailadres @studentenraad.nl aan. 
 
4. Mededelingen 
20171013-5: Luca benadrukt bij de OC’s dat er een centrale kennisdelingsbijeenkomst is op 
22 november en dat het belangrijk is voor hen om daarbij aanwezig te zijn. 
20171013-6: Iedereen zet updates van werkgroepen in een reply to all in de PV agenda mail. 
 
Isene is er dus volgende week i.p.v. Racquelle, zij mailt haar de stukken door.  
 
Javier is bij het LOF-evenement geweest vandaag. Internationalisering kwam aan bod, er zijn 
veel internationale studenten in NL. Javier vraagt of er een buddy systeem bestaat voor 
internationale studenten? Wordt verplaatst naar de w.v.t.t.k. 
 
OC ILO heeft een centrale kennisdelingsbijeenkomst 22 november. Dit moet nog eens 
benadrukt worden bij de OC's, dit is heel belangrijk voor hen. 
 
Overzicht van onderwerpen voor OV's en OWI's. Sommige raadsleden willen graag in de 
kamer een overzicht van wanneer welke onderwerpen gaan lopen komende maanden.  
 
5. Vaststellen notulen PV 6 
Na een aantal wijzigingen zijn de notulen van 6 oktober vastgesteld.  
 
6. Vaststellen agenda 
De agenda is vastgesteld.  
 
7. Update voorzitter 
Update voorzitter: 
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Gesproken met Hans Brug. Het was een goed en gemoedelijk gesprek, o.a. gesproken over 
financiën, loopbaanoriëntatie en selectie bij PSY en PW. We hopen dat we na PSY de draad 
ook weer op kunnen pakken.  
 
Update masterselectie: 
Sterre: Selectie PW vergelijkbaar met die van MA PSY eerder. We hebben alleen ongevraagd 
adviesrecht. Maar deze criteria komen wel in de OER, dus als we wat willen veranderen dan 
is 'nu' het moment en niet bij de OER. 
 
Gesproken met Peter en Thom over de selectieprocedure pedagogiek. 
Het was een beetje vaag allemaal. Op 26-10 is Periodiek bestuurlijk overleg, dan hoopt Peter 
groen licht te krijgen voor starten. Starten is nog onzeker ivm financiën. Na 26-10 is het 
tijdspad bekend.  
Criteria van Psychologie worden gehandhaafd: motivatiebrief, cijfers en snelheid afronden 
BA. Er is echter sprake van een of-of-of ivm toegankelijkheid.  
 
Overig: 
Dossieroverzicht is gemaild aan OWI's en Sterre. Judith is bezig met het maken van een 
poster waar iedereen op staat met dossiers voor op de afdelingen. Ook printen we het 
beleidsplan en leggen we deze op de verschillende afdelingen.  
 
Update ToF: 
Goed gesprek gehad met René van de OR. Ik heb de punten al verwerkt in een concept advies 
en deze worden middels een vergaderstuk besproken in de PV.  
 
Update ILO Klankbordgroep: 
Gesproken met de FNWI, FEB, FGW en Jacobijn (OD ILO). Het was een nuttige 
bijeenkomst. Soms leken de faculteiten het nog wel wat vaag te vinden over hun rol bij de 
ILO. Ik heb in de bijenkomst benoemd dat we hier ook goed kunnen inzetten op 
loopbaanoriëntatie! 

·       Iedereen vraagt hoe het beeld van het leraarschap is onder studenten, zoals het 
imago. 
·       Jelle gaat kijken met de decaan over het vormgeven van leraarschap, zoals bij 
Future First. 
·       Geertje plant met Jacobijn een nieuwe klankbordgroep in januari in. Dit is 25 
januari 16.00 uur. 
·       Jacobijn geeft de datum door aan de OC-leden.  

 
8. Update afgevaardigde  
- Schakeltrajecten update: in Bram's woorden ''The kaderbrief says that they will investigate 
why it’s happening and that they’ll come up with something good for the actual budget. In 
essence: we don’t know much but they say they are making work of it. I inquired with Boels 
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and he just referred me back to the kaderbrief. This will become relevant once we actually 
have the budget but there isn’t too much we can do now.  We can’t do much until we have an 
actual proposal.'' In andere woorden: er is nog niet veel duidelijkheid over het financiële 
aspect;  
 
- Internationalisering: het plan ligt er om een ongevraagd advies op te stellen met betrekking 
tot de huisvestingproblemen van internationale studenten, dit wil de Huisvesting taakgroep in 
samenwerking met de FSR'en en de VU opstellen. De vraag is dus of de dossierhouders 
internationalisering onderzoek kunnen doen naar de student housing issues op de FMG & of 
wij hier als raad een discussie over kunnen voeren; 
 
- Studentassessor: vorige PV zijn de drawbacks besproken van de functie en is er gekeken 
naar mogelijke oplossingen die in het Universiteitsreglement kunnen worden opgenomen. 2 
concrete oplossingen zijn een grotere invloed in de benoemingsprocedure en door het jaar 
heen evaluatiegesprekken. Donderdag hadden we een gesprek met Karen, waarschijnlijk 
zullen we een iets grotere invloed in de benoemingsprocedure krijgen (2 CSR leden in de 
BAC) en zullen er door het jaar heen evaluatiegesprekken plaatsvinden. De aanpassingen in 
het universiteitsreglement zullen echter niet gelden voor de aankomende studentassessor 
aangezien dit ''staand beleid is'' 
 
- UCO: Het vergaderstuk is bijgevoegd met een korte samenvatting van wat er besproken is 
op de UCO. Relevant voor: M-OER, Risk Management, Format jaarverslag/ jaarplan, Open 
Educational Resources. 
 
9. Update commissievoorzitter O&F 
- Grote onduidelijkheid over de combinatie master/track selectie PW voor de track  
youth at risk de informatie is heel vaag en er lijkt nog geen duidelijk plan, dit terwijl 
studenten zich al wel kunnen aanmelden. een deel uit de OER van januari wordt voor deze 
selectie alvast naar voren gehaald. Er is zeer veel onduidelijkheid, ook over onze rechten in 
deze situatie, deze worden dus eerst uitgezocht door Iris en Geertje. Hierna wordt aan Peter op 
een zo open mogelijke manier gevraagd hoe hij de max van 20 studenten op de track youth at 
risk wil bewerkstelligen. 
- CAS: Annet is op vakantie en dus heeft Thom nog geen antwoord op zijn vragen over de 
eventuele onderbrenging van CAS vakken in andere masters. Deze info volgt dus nog. Wel 
heerst het gevoel in de commissie dat we op zich wel vrede hebben met de opheffing. 
- Naamswijziging POWL naar POW: Waar eerst het gevoel heerste dat we het wel prima 
vonden druppelen nu kleine signalen binnen dat ILO zich onderkend voelt, al langer, maar 
deze naamswijziging zou het onderstrepen. Dus zoekt Thijs uit wat de OC er van vindt, ook 
wordt contact opgenomen met sv's en Jacobijn. Brief zal later volgen via PV. 
- Er is onvrede over de begroting, er is weinig toelichting op de vele cijfers en tabellen en 
bovendien weinig transparantie. Bovendien wordt er bezuinigd op de FMG terwijl deze het op 
zich goed doet. Daarom neiging naar negatief advies. Ook een korte discussie over bank waar 
de UvA zijn geld onder heeft gebracht. volgende week in ieder geval de opzet. 
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- Loopbaanoriëntatie: Javier zet zich hier voor in, die was zelf niet bij de CV maar men kwam 
tot de conclusie dat er weinig coördinatie is tussen organisatoren van evenementen met 
betrekking hierop. De FSR zou hierin van dienst kunnen zijn om krachten te bundelen. 
 
10. Update commissievoorzitter O&R 
Update gesprek Tom Verhoek  
De kelder wordt waarschijnlijk vergroot doordat een deel van de garage van de UvA 
fietsenkelder gaat worden. Map-IQ moet een heel ding gaan worden om de zichtbaarheid van 
studieplekken te weergeven op de UvA. Verder is het omtrent studieplekken nog wel wat 
chaos omdat iedereen een beetje naar elkaar aan het wijzen is. Mark wil graag een goede 
bewegwijzering gaan realiseren voor de stilteruimtes dus die heb ik doorverwezen naar Tom 
Verhoek.  
 
D&D in progress 
Ik heb gekeken naar de donatie en die is 300 euro. Het bedrag wat wij terugkrijgen is dus te 
verwaarlozen. Daarentegen was de CV ook van mening dat wanneer je geld hebt gestoken in 
een project je dit ook door moet zetten en niet ineens het geld terug moet gaat vragen omdat 
de implementatie van de conclusies even belangrijk is als het referendum is. Ik heb wel een 
mail gestuurd naar Anelieke (verantwoordelijk vanuit de ASVA vorig jaar voor dit project) 
met wat aanvullende informatie die ik hoop morgen aan te kunnen bieden. later meer  
 
WIM 
De WIM verwacht veel van ons en daarom moeten we denk ik een helder raadstandpunt gaan 
geven. Hier zijn wel wat standpunten voor te bedenken die ook in de CV naar voor kwamen 
en dit is een aanvulling voor bij het vergaderstuk!  
 
• Bij 1.A zouden we wat stelliger kunnen zijn door te zeggen dat we wel positief zijn over 

kiesdistricten zijn mits we verwachten dat er extra maatregelen worden genomen omtrent 
studentbetrokkenheid. Want als psychologie en CW beide 2 zetels krijgen moeten die we 
op te vullen zijn anders heeft dit idee nog geen zin.  

• De raad kan ook positief zijn tegenover deelcommissies. Maar we hebben gegronde 
twijfels over hoe dit er uit gaat zien want als dit een praatgroep is zonder bevoegdheid is 
dit geen toevoeging voor de huidige medezeggenschap omdat we dit soort contacten in 
veel gevallen al hebben.  

• Dat brengt ons meteen bij het volgende punt. De voorstellen moeten veel concreter want 
we willen weten waar bevoegdheid komt te liggen want dit is ook van belang voor de 
student. Wanneer er meer bevoegdheid ligt bij de student kunnen we meer betrokkenheid 
verwachten, we zien alleen nog niet voor ons hoe dit gaat gebeuren? En voor veel van dit 
soort plannen ligt de bevoegdheid nog dusdanig bij ons dat we daar geen 
studentbetrokkenheid voor kunnen verwachten en er dus ook door bijvoorbeeld OWI's 
meer concrete acties moeten worden genomen op studentbetrokkenheid omdat anders 
deze plannen geen draagvlak hebben.  
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De andere optie om niet formeel een standpunt te geven vind ik (Luca persoonlijk) een no go 
en zou hier dus ook graag willen uitkomen.  
 
11. Update OC's 
Er is geen OC-mail deze week. 
 
12. Onderwerp 1: Advies ToF 
De FSR FMG heeft adviesrecht op de conceptbegroting. Maandag gaat TOF weer samen 
zitten met René Hulst. Het vergaderstuk is een voorlopig advies. Transparantie is heel 
belangrijk voor ToF, studenten moeten kunnen begrijpen wat er in de begroting staat.  
 
Vooralsnog is veel onduidelijk. Zoals wat er gebeurt met het geld van de overheid van de 
studiefinanciering. Daarnaast is het moeilijk om aan de reserves te komen, voorlopig lijkt het 
er dus op dat er bezuinigd worden op de FMG, maar de invulling daarvan is onzeker.  
Maandag is er een gesprek met Michel Telkamp, hopelijk wordt dan meer duidelijk over de 
bezuiniging.  
 
Meer informatie 
Mark wil graag de cijfers hebben, zodat gericht informatie gevraagd kan worden over 
bepaalde cijfers. Hij wil ook graag weten waar wel geld in geïnvesteerd wordt. Als dat 
bijvoorbeeld alleen in BL is, kan er sprake zijn van verborgen bezuinigingen, omdat Bl 
methoden goedkopere lesmethoden kunnen zijn? TOF neemt dit mee in het gesprek met 
Michel Telkamp. Echter, het is nu heel lastig om de bezuinigingen en investeringen te 
achterhalen, ook al zou TOF alle begrotingen hebben.  
 
Deutsche Bank en ASR 
TOF gaat hier ook vragen over stellen maandag. TOF vraagt René Hulst vragen waarom UvA 
geld bij Deutsche Bank heeft en of iemand hier meer over kan vertellen aan TOF of de PV. 
 
Reserves 
De FMG doet het goed als faculteit, er wordt veel onderzoeksgeld binnengehaald. Helaas niet 
genoeg om alles te dekken, de faculteit moet nog geld bijleggen. TOF wil in het advies zetten 
dat in slechte tijden er aanspraak gemaakt moet kunnen maken op reserves, daar zijn ze voor. 
En dat de FMG niet gestraft moet worden omdat hij het goed doet. 
 
Volgende week komt conceptadvies langs de PV.  
 
13. Onderwerp 2: Instemming CAS  
20171013-6: Thom schrijft een conceptadvies voor het instemmingsverzoek beëindiging CAS. 
 
Thom heeft Annette Freyberg-Inan nog gemaild, maar zij is nog op vakantie. Als Thom 
antwoord heeft dan schrijft hij een update of vergaderstuk. 
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14. Onderwerp 3: Instemming naamswijziging POWL 
20171013-7: Thijs mailt de sv's en de OC’s over de naamswijziging POWL en schrijft hier 
een update over. 
 
Algemene idee vorige week was dat het oké was. Maar er zijn nu toch twijfels ten aanzien van 
de positie van de ILO. De FSR is bang dat deze afdeling misschien een ondergeschoven 
kindje wordt. De FSR vindt het belangrijk om te weten wat de ILO hiervan vindt. De OC, 
Jacobijn en de OR zijn gemaild voor input over wat zij hiervan denken. Hier is nog geen 
antwoord hierop. 
 
Binnen POWL wordt de L eigenlijk altijd vergeten, daarom willen ze een officiële 
naamswijziging, dit zou beter de lading dekken. De FSr vraagt zich af waarom dit beter de 
lading dekt, de ILO hoort er toch bij? De FSR wil ook de studieverenigingen vragen hoe zij 
erin staan. Thijs mailt de sv's en de OC's en schrijft hier een update over. 
 
15. Onderwerp 4: D&D in progress  
Er is 300 euro gegeven vorig jaar voor het D&D referendum. Vorig jaar is beloofd dat het 
geld wat over was terug zou vloeien naar de raden. De vraag is nu of de FSR het inderdaad 
terug wil, of dat hij het schenkt aan D&D in progress.  
 
Wat is D&D in progress? 
Vanuit commissie D&D --> bedrag gedoneerd voor het referendum. Geld dat over is hieraan 
doneren is het voorstel. D&D in progress heeft als doel om te kijken of er nog meer gedaan 
kan worden op het gebied van bottom-up en top-down initiatieven.  
 
Het bedrag voor de FSR is ongeveer 60 euro. De CV O&R vindt dit een klein bedrag en wil 
dit liever investeren in D&D in progress. Ook omdat het geld voor D&D was bedoeld en zij 
wil dat dit geld daarvoor was bestemd. Niet iedereen in de PV is het hiermee eens. Sommigen 
vinden 60 euro wel een groot bedrag dat ook anders besteed kan worden. 
 
Voorstel: het geld aan D&D in progress doneren. 
Voor: 10 stemmen. 
Tegen: 2 stemmen. 
Blanco: 0 stemmen. 
Onthouding: 0 stemmen.  
 
16. Onderwerp 5: WIM 
16 oktober is er weer een WIM vergadering. De dossierhouders vragen of er een standpunt 
geformuleerd kan worden over het conceptadvies. 
 
Discussie 
Er zijn twee punten waar de raadsleden erg mee zitten. Ten eerste is het conceptadvies erg 
vaag waardoor onduidelijk is wat er nu precies geadviseerd wordt. Ten tweede vragen de 
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opties veel studentbetrokkenheid, waar juist nu al (te) weinig van is en deel van het probleem 
is dat de werkgroep zou moeten oplossen volgens de FSR.  
 De FSR wil graag weten wat deelcommissies en deelraden precies gaan inhouden. 
Krijgen deze ook bevoegdheden zodat er op specifieke zaken campagne gevoerd kan worden 
en het niet alleen praatgroepen zijn? Hebben kiesdistricten wel kans van slagen met een lage 
studentbetrokkenheid?  
 WIM komt voort uit het D&D referendum maar het gaat alleen over 
medezeggenschapsstructuur, dus decentralisering en democratisering en studentbetrokkenheid 
zijn helemaal niet aan bod gekomen. Moet hier een werkgroep voor komen? 
 
Punten voor raadstandpunt WIM 
Punt A: positief over kiesdistricten maar twijfels bij de uitvoerbaarheid. Of er genoeg 
aanmeldingen zijn bijvoorbeeld.  

• Het is nog onduidelijk hoe dit gaat uitpakken, de FSR vraagt zich af of hij hier dan wel 
positief over kan zijn. 

Punt B: wel positief tegenover deelraden, maar dan moet de FSR ophouden te bestaan.  
• Als er nog een laag bijkomt moet er gekeken worden hoe het dan verder gaat met de 

FSR. Over deelraden is de FSR negatief.  
Punt C: Deelcommissies. 

• Hoe gaat dat dan? Verbeteren deelcommissies de informatievoorziening? Onder 
voorbehoud kan het werken. 

• Wordt alleen een nuttig orgaan als zij ook bevoegdheden krijgen. Moet daarnaar 
gekeken worden, want dan krijg je alsnog een extra laag. Continue dialoog. Aansturen 
op concrete ideeën vanuit de raad.  

Punt D: is de raad mee eens. 
Punt E: vraagt studentbetrokkenheid, verbetert het niet. Heel belangrijk punt.  
 
Studentbetrokkenheid: Waar wil de FSR op aansturen?  
Optie I: Er is geen mandaat om dit nog op te nemen in deze werkgroep, maar hier kan hij op 
aandringen. 
Optie II: De FSR kan de decaan oproepen om een nieuwe opdracht uit te schrijven. Mark stelt 
dat als de FSR het eens is met het WIM advies, dan moeten hij II adviseren aan de decaan. Hij 
kan ook zeggen dat hier pas over gepraat wordt als er een nieuwe opdracht is om 
studentbetrokkenheid te verbeteren.  
 
17. Onderwerp 6: Stand van zaken advies PW mastertrack 
20171013-8: Mark stuurt de contactgegevens van iemand van juridisch zaken aan Thom en 
Geertje. 
 
Thom en Geertje hebben een gesprek gehad met Peter en Kathelijne. Er is nog veel 
onduidelijk. De CV had twee specifieke vragen: heeft de FSR formeel adviesrecht? Hoe vindt 
de selectie plaats voor de 20 studenten?  
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Voordat het voorstel komt is het dus heel belangrijk om nog een aantal zaken uit te zoeken. 
Aankomende week gaan Thom en Geertje hiermee aan de slag. 
 
18. Punten voor naar de CSR 
20171013-9: Iris stuurt een mail over collegegeld aan Loraine voor de CSR. 
20171013-10: Loraine stuurt stukken door naar Thijs over vakevaluaties. 
20171013-11: De dossierhouders internationalisering pakken de update van Loraine van PV 
5 betreffende het dossier op. 
 
Loraine wil graag naast punten te bespreken in de PV een mail met uitleg en gegevens en hoe 
een raadslid wil dat het punt besproken wordt in de CSR.  
 
19. W.v.t.t.k. 
Buddy systeem internationale studenten 
Bestaat dit op de UvA? Verschilt per opleiding. Politicologie heeft dit gedaan dit jaar, vanuit 
de uni. Vragen hoe dit is gedaan, evalueren. AUC heeft ook een buddy systeem. Hiermee 
contact opnemen. De cv O&F pakt dit op en neemt contact op met de opleidingen die dit 
hebben opgezet. Freddy Weinmar is hier ook mee bezig. Loraine wil graag mee als er een 
afspraak met hem wordt gemaakt. Loraine bespreekt op het dossierhoudersoverleg hoe dit 
opgepakt kan worden. 
 
20. Rondvraag en sluiting 
20171013-12: Luca zet een redactionele ronde op de fact-sheet regeerakkoord Rutte II op. 
 
- OR heeft positief ingestemd met CAS. 
- OWI' waren blij met het overzicht van de dossierverdeling. Geertje vraagt of de FSR ook -
een smoelenboek wil maken? De raadsleden zijn akkoord. 
- Volgende PV wil de FSR de procedure rondom het kiezen van een technisch voorzitter 
bespreken. 
- Sasha (CSR) had interesse in een update over studiesucces. De raad is akkoord dat Geertje 
haar een update stuurt. 
 
Geertje sluit de vergadering om 18:58.  
 
Actielijst 
20170901-8: Iedereen denkt na over een technisch voorzitter voor de OV's. 
20171006-3: Mitchel mailt Judith Romijn over het FSR archief. 
20171006-9: Iedereen mailt voor woensdag zijn/haar ideeën voor onderzoek naar en 
vergroting van studentbetrokkenheid naar O&R.  
20171006-13: Mark mailt de CSR nogmaals om de cursusdatum voor UvA-Data af te 
stemmen.  
20171006-16: Iris zoekt het takenpakket van de Diversity Officer uit en vraagt wanneer de 
DO op facultair niveau komt. 
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20171006-17: Geertje vraagt voor de raadsleden een emailadres @studentenraad aan. 
20171013-1: Iedereen denkt na over wat zij vinden van een eventuele herschikking van de 
vakantie en de bijbehorende enquête daarover.  
20171013-2: Luca pakt de mail van Pim van Helvoirt over de OC-wijzer op. 
20171013-3: Clarie mailt Pim van Helvoirt over wat riskmanagement aan de UvA inhoudt.  
20171013-4: Luca vult de doodle in voor de instellingstoets kwaliteitszorg.  
20171013-5: Luca benadrukt bij de OC’s dat er een centrale kennisdelingsbijeenkomst is op 
22 november en dat het belangrijk is voor hen om daarbij aanwezig te zijn. 
20171013-6: Thom schrijft een conceptadvies voor het instemmingsverzoek beëindiging 
CAS. 
20171013-7: Thijs mailt de sv's en de OC’s over de naamswijziging POWL en schrijft hier 
een update over. 
20171013-8: Mark stuurt de contactgegevens van iemand van juridisch zaken aan Thom en 
Geertje. 
20171013-9: Iris stuurt een mail over collegegeld aan Loraine voor de CSR. 
20171013-10: Loraine stuurt stukken door naar Thijs over vakevaluaties. 
20171013-11: De dossierhouders internationalisering pakken de update van Loraine van 
PV 5 betreffende het dossier op. 
20171013-12: Luca zet een redactionele ronde op de fact-sheet regeerakkoord Rutte II op. 
 
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 een keer per week een weekupdate op de FSR Facebook. 
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.           
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. 
20171013-7: Iedereen zet updates van werkgroepen in een reply to all in de PV agenda mail. 
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