
 

 

Notulen van de plenaire vergadering (8) 
Datum en tijd: 20 oktober 2017 17:00-19:00 
Locatie: C2.07 
 
Aanwezig: Geertje Hulzebos, Luca Coster, Mitchel Sluis, Loraine Smith, Thijs Barendrecht, 
Marnix Gerding, Judith Pietersma, Mark Dzoljic, Thom ter Borg, Javier Koole, Clarie Duin.  
 
Afwezig (met bericht): Racquelle Bannink, Iris Kingma. 
 

1. Opening  
Geertje opent de vergadering om 17:02. 
 

2. Post 
20171020-1: Clarie vertaalt de FSR website.  
20171020-2: Luca pakt aanbodsgericht diplomeren op. 
 
• Kjeld over taalbeleid: de CSR wil de FSR website zowel in het Nederlands als in het 

Engels. Clarie pakt dit op.  
• Aandachtsgericht diplomeren: Luca pakt dit op.  
 

3. Actielijst  
20170901-8: Iedereen denkt na over een technisch voorzitter voor de OV's. Iris Kooreman is 

geïnteresseerd, Guinevere heet ook iemand aangeraden. 
20171006-3: Mitchel mailt Judith Romijn over het FSR archief. Voor volgende PV. 
20171006-9: Iedereen mailt voor woensdag zijn/haar ideeën voor onderzoek naar en vergroting 

van studentbetrokkenheid naar O&R. Er zijn nog te weinig reacties. 
20171006-13: Mark mailt de CSR nogmaals om de cursusdatum voor UvA-Data af te stemmen. 

Dinsdag 7 november 9-11 uur en donderdag 9 november 3-5 uur. 
20171006-16: Iris zoekt het takenpakket van de Diversity Officer uit en vraagt wanneer de DO 

op facultair niveau komt. Geertje gaat Iris een mailtje sturen of ze dit gedaan heeft. 
20171006-17: Geertje vraagt voor de raadsleden een emailadres @studentenraad aan. Is 

geregeld, maar werkt nog niet, Iris gaat erachteraan. 
20171013-1: Iedereen denkt na over wat zij vinden van een eventuele herschikking van de 

vakantie en de bijbehorende enquête daarover. Er is weinig input, Geertje gaat dit 
terugmailen. 

20171013-2: Luca pakt de mail van Pim van Helvoirt over de OC-wijzer op. Luca is hiermee 
bezig. 

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. Luca gaat nog een 
algemene mail sturen deze week. 

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. Nog geen antwoord. 
20171013-8: Mark stuurt de contactgegevens van iemand van juridisch zaken aan Thom en 

Geertje. Email gestuurd, maar nog geen antwoord gekregen. Hopelijk dinsdag geregeld. 
20171013-9: Iris stuurt een mail over collegegeld aan Loraine voor de CSR. 
20171013-10: Loraine stuurt stukken door naar Thijs over vakevaluaties. Is aan Annabel 

gevraagd. 
20171013-11: De dossierhouders internationalisering pakken de update van Loraine van PV 5 

betreffende het dossier op. Was vaag, ging over Weimar iets? Vragen of er studenten op de 
FMG zijn die problemen hebben met huisvesting. 

20171013-12: Luca zet een redactionele ronde op de fact-sheet regeerakkoord Rutte II op. Het is 
Rutte III. 
 

4. Mededelingen 
20171020-3: Javier mailt FS over of de FSR een koelkast op de kamer mag. 

 
- Racquelle Bannink is afwezig met bericht. Iris Kingma is afwezig met bericht, zij 

heeft Geertje gemachtigd.  
- Technisch voorzitter & procedure: Iris Kooreman is geïnteresseerd, Guinevere heeft 

ook iemand aangeraden. 
- Clarie wil een koelkastje op de kamer maar het is onduidelijk of idereen hiermee 

akkoord is en of dit mag van de UvA.  
- Geertje: gemaild naar Peter de Jong dat we de masterselectie POWL even laten voor 

wat het is, tot er meer officiële informatie is. 
- Javier gaat naar O&R.  
- Geertje kan niet naar het OWI-overleg in januari.  
- Oer 3 weken moeten alle adviezen naar de OWI’s, hou hier rekening mee! 
- Clarie heeft in de PV mailthread een de jaaragenda rondgestuurd. 

 
5. Vaststellen notulen PV 7 

De notulen van 13 oktober zijn zonder wijzigingen vastgesteld.  
 

6. Vaststellen agenda  
7. Update voorzitter 
20171020-4: Marnix stuurt conclusies uit onderzoek van Fien met betrekking tot 

internationalisering naar de dossierhouders. 
20171020-5: Marnix stuurt het advies vanuit een eerdere FSR over BoS studenten naar Farah en 

Eva . 



 

 

20171020-6: Geertje en Judith maken voor a.s. donderdag een afspraak voor het beleidsplan en 
het printen van de posters. 

20171020-7: Judith gaat achter de emailadressen aan 
20171020-8: Luca pakt het taalbeleid in de OC CW op. 

20171020-9: Marnix gaat verslagen van gesprekken BoS-studenten Farah en Eva op de drive 
zetten. 

20171020-10: Marnix zet de samenvatting OC antropologie op de drive. 
 
In het DB is naar voren gekomen dat Luca met te weinig man/vrouw is in zijn commissie. Ik 
zal daarom naar Luca's commissie gaan en voor de ILO en masterselectie in Mitchels 
commissie blijven. Graag vraag ik O&R op welke dossiers ik nodig ben. Ik ben gevraagd voor 
de visitatiecommissie van de heraccreditatie van PW. Ik kan daardoor niet aanwezig zijn bij 
het OWI overleg in januari.  
  
Afspraak met Pim: 
Met Pim gesproken over onze rechten omtrent MA PW. Hij heeft ons hier info over 
doorgestuurd. Ik ontvang nog info van het LOF over wat een speciaal track inhoud (ivm 
instemming OC).  
  
Finance: CvB was positief over duurzamere pensioenfondsen (zie mail van Pim). 
Schakeltrajecten gaan naar volgende begroting.  
  
Afspraak Tijmen: 
Met Tijmen gezeten over finance. Hij gaat met TOF zitten. 
   
Update ILO klanlbordgroep: 
De datum is verschoven van eind januari naar begin februari, ik zoek nog uit of alle 
faculteiten dan kunnen.  
  
Update Ombuds- en BoS-studenten.  
Ombudsstudent CW MA: (onderstaande met dank aan Marnix!). Almperta Christodoulaki 
  
- Samenbrengen NL en INT studenten is moeizaam ivm het samen klusteren en de taal. Dit is 
niet altijd het geval echter. 
- ENG track is 50/50 tussen NL en INT studenten. 
- Elke track heeft ook een 'student representative' die de studenten vertegenwoordigd en ook 
een soort buddy is voor de buitenlandse studenten. Vergaderingen vinden 1x p.m. plaats. 
COMMISSIE O&F IETS VOOR JULLIE? 
- Ze wil heel graag een buddysysteem en verwees naar ISN. COMMISSIE O&F IETS VOOR 
JULLIE? 
  
--> Loopbaanoriëntatie: 
Martine en Edith gaven aan dat LBO bij hun prima gaat. 



 

 

- Er is samenwerking met companies uit het bedrijfsleven. De studenten zijn zelf 
participant in het event, d.w.z. nadenken over wat zou voor jou een ideale plek zijn voor dit 
event?, welke info heb je nodig? Het is een soort ministage.  
- Communication on the spot: een lang interview met een 'grote naam' uit het bedrijfsleven 
wat heel inspirerend werkt en studenten hoop geeft. Achteraf wordt dan geborreld.  
- Career matters: worksshops in een klaslokaal, waarin bepaalde skills eigen gemaakt 
worden. Dit geeft tevens inzicht in de mogeijkheden van het latere werkveld. 
  
--> Vrije keuzeruimte minoren: 
Het programma is veel te vol en er zijn te veel verplichte vakken. 
  
--> Huisvesting: 
Ook bij CW klachten over te weinig studieplekken.  
  
--> Studentbetrokkenheid: 
In CW zijn mensen hartstikke betrokken! Bij de vacature voor student representative kwamen 
veel aanmeldingen. Dit is dus interessant. IETS VOOR COMMISSIE O&R? 
  
Ombudsstudent CW BA: (alleen door Marnix geschreven). Fien Reerds. 
- Heeft onderzoek gedaan naar internationalisering. Specifiek: de buitenlandse studenten 
halverwege het collegejaar gevraagd of de verwachtingen waren waargemaakt of niet. Dit 
document met de conclusies mailt Marnix nog naar de dossierhouders.  
  
BoSs Farah en Eva (alleen door Marnix geschreven):  
Beiden betrokken bij Career Event dat op domeinniveau wordt geregeld. Ook vraag naar het 
takenpakket van de BoS-student. Wat was - een paar raden terug - het advies? Dit zoekt 
Marnix nog uit en stuur het door naar Farah & Eva. 
  
Luca: Bij de OC CW gaat het qua taalbeleid helemaal niet goed. Hebben een Engelse track 
maar zijn nog helemaal Nederlands, beleidsdocumenten ook. Luca pakt dit op.   
 

8. Update afgevaardigde 
20171020-11: Loraine bespreekt de wisselwerking tussen FSR en CSR met de andere 
afgevaardigden en schrijft een vergaderstuk hierover. 
 
- Studentassessor: dit zal terugkomen op de OV van a.s. dinsdag. Hier zal nogmaals gevraagd 
worden of er kan worden bevestigd dat er 2 CSR leden in de BAC komen (ik en Pim) en of de 
functie kan worden aangepast in het universiteitsregelement. Mocht dit alsnog worden 
geweigerd dan zullen we de functie ''publicly denouncen''; 
 
De beslissingen die gemaakt zijn op een rijtje: 
 



 

 

171018-01               The CSR decides to delegate Loraine Smith & Pim van Helvoirt to the 
BAC to hire the Studentassessor-CvB. 
171018-02               The CSR decides to denounce the function of the student assessor if not 
being allowed to delegate 2 CSR-members to the BAC but only 1. 
171018-03               The CSR decided that Pim van Helvoirt, as a chair of the CSR, can 
become a member of the panel of judges of the Create a Course challenge. 
171018-04               The CSR decides to ask D&D in Progress for a plan before voting on 
whether the surplus of the campaign budget can be given to them. 
171018-05               The CSR decides to compose a group of file-holders of the Catering file 
who discuss this while taking the needs of the faculties into account. 
171018-06               The CSR asks the student assessor to informally ask the CvB whether 
they are familiar with the request of LOF regarding the medezeggenschap as social service. 
171018-07               The CSR decides to follow the action plan for the OV as proposed during 
PV171018 in relation to all binding regulations, and decides to do ask juridical advice at a 
later stage. 
 

Aanvulling PV: Geertje vraagt waarom er bij de model-OER staat dat de FSR fundamenteel tegen 
is. In de FSR is dit niet besproken en er is geen raadsstandpunt, hoe zit dat? Het is nog niet 
echt uitgebreid in de CSR besproken. Het is handig als dit soort belangrijke dingen ook bij de 
FSR geagendeerd worden. Bij de model-OER was dit moeilijk, omdat het al vrij snel duidelijk 
was wat het standpunt zou worden van de CSR. Een raadsstandpunt verkondigen bij de CSR 
is vaak prettig. De FSR moet zelf ook opletten op de CSR-agenda wat voor dingen er 
langskomen. Het is alleen als FSR moeilijk om in te schatten hoe dringend iets is, aan de hand 
van alleen de agenda. Loraine bespreekt dit met de andere afgevaardigden. 

 
9. Update O&R 
O&R vergadering is deze week niet doorgegaan. 
Denk eraan dat je ook tijdens tentamenweken bij de CV’s aanwezig bent. Maar een CV kan ook 

zelf bepalen dat een CV niet doorgaat als er weinig op de agenda staat. Maak hierin een goede 
afweging. 
 

10. Update O&F 
20171020-12: Luca laat Mitchel weten wie hij moet mailen van de FV FMG over de 
buddysystemen met internationale studenten. 

20171020-13: Luca schrijft een update van de FV FMG vergadering en deelt deze met de raad. 
 

Mitchel geeft een mondelinge update. 
-O&F heeft het gehad over de begroting, er is overeenstemming met de OR wat het advies gaat 

worden. 
-CAS: Thom heeft antwoord gekregen van Annet over hoe het met de opleiding gaat en het 

onderwijs dat daar gaat verdwijnen. Hij heeft nog niet helemaal antwoord op zijn vraag, maar 
dit is geen probleem. 



 

 

-POWL: O&F wacht tot zij iets officieels heeft over de selectieprocedure. 
 
Luca: FV FMG is geïnteresseerd in het buddysysteem. Luca laat Mitchel weten wie hij moet 

mailen. Luca schrijft een update van de FV FMG vergadering. 
 

11. Update OC-mail: 
Vakevaluaties, hier merkte ik vooral dat de cijfers er dan waren en er dan actie moet worden 
ondernomen en vroeg ik mezelf sterk af waarom dit niet meteen is geïntegreerd in het proces 
van het evalueren van een vak.  Manier van becijferen is misschien wat onduidelijk voor 
internationale studenten.  
 
OC, CW gaf aan dat misschien een facultair brede kennisdeling van oc's van belang kon zijn 
zeker op grote thema's zoals internationalisering en huisvesting. Ook zeker omdat er veel 
klachten zijn vanuit communicatiewetenschap voor huisvesting. Ik heb aangegeven hulp te 
willen bieden bij het opzetten van dit evenement. Ze hebben al contact gehad met Sterre 
Minkes en die gaf aan dat dit dan in januari moet gaan beginnen.  
 
Poli heeft last van de overdracht binnen een oc van masterstudenten. Vaak is daar geen 
continuïteit omdat masterstudenten maar een jaar blijven en daarna de overdracht niet altijd 
heel soepel verloopt.  
 
Buddysystemen, dit heeft communicatiewetenschap dus wel vanuit een Study representative. 
Dit zijn er 6 in totaal en volgens mij per track. Ik vraag me dan ook af of dit niet ietwat weinig 
is aangezien Communicatiewetenschap zo'n 300 internationale eerste jaars studenten kent. Dit 
systeem is bij de mastertrack onzichtbaar. Dit is een initiatief dat vanuit studenten komt.  
 
ILO-klankbordgroep, voor het maken van een afspraak moet beter gekeken worden naar de 
OC want zij konden er op het laatste moment niet bij zijn.  
 
Diversiteit/internationalisering, Binnen ILO gaat het veel om wereldburgerschap en de 
omgang met diverse culturen, een van de speerpunten van de oc is dan ook diversiteit. Door 
een student werd ook aangestipt dat het lastig bleek te zijn om bijvoorbeeld een 
verblijfsvergunning aan te vragen.  
 
Opleidingsdirecteur van politicologie Marcel Maussen wil het liefst dat elk nieuw vak bij de 
tweetalige bachelor wordt gepaneld. Dit kost echter veel tijd.  
 
Canvas, De OC wil een pagina op blackboard. Misschien is dit handig om aan te denken bij 
de implementatie van canvas dat elke oc een dergelijke pagina krijgt voor het verkrijgen van 
input. Dit is een wild idee, nog niet voorgelegd daar.  

 
12. Onderwerp 1: Advies ToF 



 

 

Afgelopen maandag heeft ToF met de OR en Michel Telkamp gezeten. Het conceptadvies is 
op basis hiervan herschreven en René heeft vervolgens nog wat aangepast. De enige twee 
echte wijzigingen zijn: Michel Telkamp heeft weinig domeininformatie & Deutsche Bank is 
uit het advies. ToF vindt het een beter idee om een apart advies te schrijven over het 
overstappen naar een milieuvriendelijke, Nederlandse bank (met de CSR). Het grootste 
probleem voor ToF is dat er weinig tekstuele uitleg is bij de begroting. 
 
Aanstaande maandag heeft ToF weer een afspraak met de OR en dan wil hij richting een 
definitief advies. Op dit moment wil ToF negatief adviseren vanwege de reserves en de 
afwezigheid van domeinbegrotingen. 

 
Discussie 
Een aantal raadsleden vinden het lastig te begrijpen wat het verschil is tussen bestemde en niet-

bestemde reserves. ToF legt uit dat bestemde reserves specifiek ergens voor zijn bedoeld 
(bijvoorbeeld huisvesting). Niet-bestemde reserves horen vrij te zijn, maar in de praktijk is dit 
niet zo. Zij worden alsnog redelijk “bestemd” gemaakt.  

Het advies van ToF is om een apart potje te maken voor internationalisering, om bijvoorbeeld te 
investeren in tweetalig onderwijs. Er moet veel geïnvesteerd worden in internationalisering, 
maar eigenlijk is dat een investering. Omdat er nu meer geld wordt uitgegeven en het later pas 
geld opbrengt, wordt de faculteit gestraft. 

 
Er kunnen niet minder potjes gemaakt worden en de grenzen van een bestaande pot oprekken 

maakt eigenlijk weinig verschil, het gaat erom dat er geld vrijgemaakt moet worden. 
 
ToF verduidelijkt nogmaals: er bestaat dus simpelweg geen domeinbegroting. Het advies op de 

begroting is op basis van onvolledige informatie, daarom adviseert ToF liever ook negatief. 
Of de FSR negatief gaat adviseren komt nog wel ter stemming.  

De domeinen zijn nu ook nog druk bezig met hun begrotingen opstellen. Bijvoorbeeld omdat de 
studentenaantallen recentelijk bekend zijn geworden. Mark zou liever later adviseren als er 
meer informatie beschikbaar is. 

 
Conclusie 
De FSR is het eens met de inhoud van het advies. Aanvullende vragen kunnen in een mail naar de 

taakgroep worden gestuurd. 
 
13. Onderwerp 2: Advies CAS 
20171020-14: Iedereen mailt voor 25 oktober punten voor de CAS brief. 
 
Thom heeft antwoord op de mail gekregen waarin werd uitgeweid over waar de docenten 

geplaatst gaan worden. Dit was eigenlijk niet echt de vraag van de FSR. Iedereen heeft de 
brief kunnen lezen. Is de FSR het eens over de inhoud? Uit de brief blijkt dat er geen zorgen 
zijn bij het opheffen. Er was één docent die wellicht negatieve gevolgen zou ondervinden, 



 

 

maar die zou goede begeleiding krijgen. In de CV hebben we besloten dat dit niet aan de FSR 
is. OR heeft positief ingestemd. 

 
Temperature check: iedereen is positief. 
 
Er zijn een paar tekstuele wijzigingen, hier wordt nog over gemaild. 

 
14. Onderwerp 3: Begroting 
20171020-15: Mark maakt een bijna definitieve FSR-begroting. 
20171020-16: Iedereen bespreekt de FSR-begroting in de CV’s voor de volgende PV. Bespreek 

sowieso de kerstpakketten en teambuilding post. 
 
Dit is een concept, er gaan nog wat dingen veranderen, volgende week komt een definitieve 
begroting. Mensen mogen nog ideeën aandragen, bespreek dit nog in de CV’s. Moeten er 
posten weg of af, of hogere of lagere bedragen bij posten? 

WC krant post gaat naar nul. 

De FSR kan een eigen bijdrage vragen voor bier op het inwerkweekend, dan kan het eten en 
drinken een stuk lager. Wil de FSR dit dan ook vragen aan de nieuwe raadsleden? Lijkt niet 
netjes.  

Temperature-check over vrijwillige bijdrage (niet iedereen hoeft dit te doen, bedrag is nog 
onbekend): laag, slecht idee. 

Ook bij evaluatieweekend kan iedereen 50 euro bijleggen, om een geweldig weekend te hebben. 
Niet alle raadsleden zijn het hiermee eens, want je bent dan gewoon aan het werk dus willen 
ze dit niet zelf betalen. 

Aan wie gaan we kerstpakketten geven? Dat bepaal je zelf. En ook wat in het kerstpakket komt. 
Zijn kerstpakketten onzin? 

Temperature check kerstpakketten: verdeeld. Dit wordt nog duidelijk besproken in de CV’s. 

Willen we meer geld naar evenementen? 

Teambuilding temperature check: verdeeld, ook bespreken in CV. 

Denk eraan dat het wel overheidsgeld is en dit moeten we nuttig besteden. 

In het profileringsfonds staat dat we 291 euro per raadslid kunnen krijgen voor trainingen etc. 
Hiervan kunnen we de inwerkweek trainingen betalen! 

Volgende week vervolgt deze discussie, als de cijfers duidelijker zijn. 
 
15. Onderwerp 4: Website 

20171020-17: De PR-taakgroep maakt een plan voor de nieuwe website op basis van het 
beleidsplan en laat de planning hiervan weten aan de raad. 
20171020-18: Clarie achterhaalt wie de FSR website beheert. 

 



 

 

Er zijn een aantal verbeterpunten wat betreft de website. Er moeten dingen worden geüpdatet 
en toegevoegd. Kopje over English introduction is achterhaald, want de hele website moet dus 
in het Engels worden. 

 
Er moeten teksten worden herschreven en geschreven. In hoeverre gaat de raad stemmen over alle 

teksten die op de website komen? De PR-taakgroep maakt een plan voor de nieuwe website 
op basis van het beleidsplan, en er komt 1 redactionele ronde voor de hele raad om hier 
commentaar op te leveren. 

 
PR wil ook een organogram toevoegen. De UvA heeft hier een mooi filmpje van gemaakt. 
Als je nog dingen wil toevoegen, laat het de PR taakgroep weten. 
 
Wie beheert de hele website eigenlijk? CSR? Clarie gaat hierachteraan. 
 
Wanneer kan de website af zijn? PR gaat hier zelf afspraken over maken. Sowieso voor de 

verkiezingen moet het al een tijdje helemaal goed staan. Misschien voor de kerstvakantie? 
 
PR maakt een uitgebreide planning wat betreft het updaten van de website. 
 
16. Punten voor naar de CSR: 

Geen. 
  

17. W.v.t.t.k. 
Uva data: bijeenkomsten op 7 of 9 november. Er kunnen 2 mensen naartoe, die kunnen een 

autorisatie krijgen. Mitchel en Javier gaan hiernaartoe. 
 
Psychologie: 31 oktober om half 2 is er een gesprek met Hans en Ingmar, over wat er allemaal 

gebeurd is met Psychologie. Hierbij geven ze antwoord op onze vragen in ons advies. Mark is 
het hier niet mee eens, want hij vindt dat de gehele raad gedupeerd is, en dat Hans zich voor 
de hele raad moet verantwoorden. 

 
Heeft het zin om met de hele FSR tegen Hans uit te vallen? Je kunt een gesprek hebben over hoe 

informatiestromen lopen op de faculteit. Dit is geen stof om in die 2 uurtjes op een OV te 
gaan behandelen. Het is stom om die korte tijd te verbruiken om iemand anders fout te gaan 
bespreken. We zijn het erover eens dat we het sowieso niet op de OV gaan doen. 

 
Is het niet nuttiger om met een afvaardiging te komen? Nee, iedereen wil betrokken zijn bij dat 

gesprek met Hans. 
 
De voorzitter denkt dat het vruchtbaarder is om met z’n tweeën het gesprek aan te gaan. Echter, 

door met veel mensen te verschijnen, kan de raad wel laten zien dat de hele FSR dit belangrijk 
vindt en dat hij het in de toekomst wil voorkomen. 

 



 

 

De raad besluit om 31 oktober om half 2 met de gehele raad bij de afspraak te zijn. Iedereen kan 
behalve Loraine. Iris moet nog gevraagd worden. 

 
De afspraak moet in de PV ervoor besproken worden. 
Geertje mailt dat iedereen aanwezig is. 
 
Financiën begroting: Hier wordt nog even over doorgepraat.  
Het probleem is dat de FSR nu adviseert over een ondoorzichtige begroting. Dat er decentraal 

dingen besloten worden is prima, maar danwil de FSR ook op de hoogte zijn. Dit staat in het 
advies. Mark wil liever ons advies uitstellen en inhoudelijk reageren op de 
domeinbegrotingen. Marnix stelt voor om nu contact te zoeken met de domeinen om 
informatie te krijgen over hun begrotingen. 

 
Voorstel: We kunnen vast ons conceptadvies aan Michel sturen, in de hoop dat ze alvast iets gaan 

doen met onze punten. 
 
Mark is bang dat de informatie te laat komt, en we negatief adviseren. En als de uiteindelijke 

begroting dan wel heel gedetailleerd is, kunnen we daarop niet meer inhoudelijk reageren. 
 
Kan de raad verder nog iets doen als FSR in dit proces? Nee, er zijn geen andere mogelijkheden 

dan negatief adviseren of weigeren te adviseren. Geertje heeft hier al over gesproken met 
Hans. Zij heeft het gevoel dat ze wel hun best doen, maar dat ze het zelf soms ook niet weten. 

 
Mitchel denkt dat het een goed idee is om negatief te adviseren als signaal. De raad is het hier 

mee eens. 
 

18. Rondvraag en sluiting 
20171020-19: Geertje vraagt of Iris bij het gesprek met de decaan op 31 oktober kan zijn 

20171020-20: Geertje mailt dat de hele raad behalve Loraine (en misschien Iris?) aanwezig 
is bij het gesprek met de decaan op 31 oktober. 

 

Luca en Tom gaan naar een rondetafelgesprek 18 januari, iedereen is het hier mee eens. 

Is het handig als Mark bij de andere CV aanwezig is vanwege het begroting commentaar? Mark 
gaat kijken of dit lukt. 

 

Actielijst 
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. 



 

 

20171006-16: Iris zoekt het takenpakket van de Diversity Officer uit en vraagt wanneer de 
DO op facultair niveau komt.  
20171013-2: Luca pakt de mail van Pim van Helvoirt over de OC-wijzer op. 
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. 
20171013-8: 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. 
20171020-1: Clarie vertaalt de FSR website. 
20171020-2: Luca pakt aanbod-gericht diplomeren op. 

20171020-3: Javier mailt FS over of de FSR een koelkast op de kamer mag. 
20171020-4: Marnix stuurt conclusies uit onderzoek van Fien met betrekking tot 

internationalisering naar de dossierhouders. 
20171020-5: Marnix stuurt het advies vanuit een eerdere FSR over BoS studenten naar Farah en 

Eva . 
20171020-6: Geertje en Judith maken voor a.s. donderdag een afspraak voor het beleidsplan en 

het printen van de posters. 
20171020-7: Judith gaat achter de emailadressen aan. 

20171020-8: Luca pakt het taalbeleid in de OC CW op. 
20171020-9: Marnix gaat verslagen van gesprekken BoS-studenten Farah en Eva op de drive 

zetten. 
20171020-10: Marnix samenvatting OC antropologie op de drive zetten. 
20171020-11: Loraine bespreekt de wisselwerking tussen FSR en CSR met de andere 

afgevaardigden en schrijft een vergaderstuk hierover. 
20171020-12: Luca laat Mitchel weten wie hij moet mailen van de FV FMG over de 

buddysystemen met internationale studenten. 
20171020-13: Luca schrijft een update van de FV FMG vergadering en deelt deze met de raad. 
20171020-14: Iedereen mailt voor 25 oktober punten voor de CAS brief. 
20171020-15: Mark maakt een bijna definitieve FSR-begroting. 
20171020-16: Iedereen bespreekt de FSR-begroting in de CV’s voor de volgende PV. Bespreek 

sowieso de kerstpakketten en teambuilding post. 
20171020-17: De PR-taakgroep maakt een plan voor de nieuwe website op basis van het 
beleidsplan en laat de planning hiervan weten aan de raad. 
20171020-18: Clarie achterhaalt wie de FSR website beheert. 

20171020-19: Geertje vraagt of Iris bij het gesprek met de decaan op 31 oktober kan zijn 
20171020-20: Geertje mailt dat de hele raad behalve Loraine (en misschien Iris?) aanwezig is 
bij het gesprek met de decaan op 31 oktober. 
 
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. 
 
 


