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Notulen van de plenaire vergadering (27) 

Datum en tijd: 13 april 2018 15:00-17:00 

Locatie: C3.04 

 

Aanwezig: Geertje Hulzebos, Luca Coster, Mark Dzoljic, Clarie Duin, Loraine Smith, Thom 

Ter Borg, Marnix Gerding, Javier Koole, Thijs Barendrecht, Mitchel Sluis,  Iris Kooreman, Eva 

Verschuur en Robin van den Hoek 

 

Afwezig (met bericht): Iris Kingma, Judith Pietersma. 

 

1. Opening  

Geertje opent de vergadering om 15:06. Eva en Iris worden welkom geheten, zij zijn aanwezig 

voor respectievelijk de brief betreft dia en de voorbereiding voor de OER’en OV. 

 

2. Post 

20180413-1: Javier pakt de mail van Christof Bischofberger betreft Minor in Sustainability 

and Economics op: zet een emailstemming op en verstuurt onze reactie voor 16/04. 

20180413-2: Thijs reageert op de mail van Michelle Murgia betreft privacybeleid. 

 

10/04 Geertje: Stategisch OWI overleg betreft taalbeleid FSR.  

Dit onderwerp zullen we behandelen onder onderwerp 3: TaalbeleidFSR/medezeggenschap 

9/4 Christof Bischofberger: Request to co-sign advice - Minor in Sustainability and 

Economics. Javier pakt dit op en reageert voor 16 april, zie ook ‘W.v.t.t.k’. 

12/4 Michelle Murgia: Informatie en dossierhoudersoverleg met betrekking tot privacy // 

Information and file holders meeting concerning privacy. Thijs pakt dit op.   

 

3. Actielijst  

20180308-6: Mitchel maakt een matrix voor het over de Brug lopen voor studentbetrokkenheid. 

– moet nu op drive worden gezet Mitchel pakt dit deze week nog op.  

20180406 -01 Actiepunt Mark: is de tweemaandelijke vergadering met onderdeelcommissies 

toegezegd? Zo ja, moet dan worden aangepast in notulen en in actielijst. 

20180406-02 Actiepunt: Clarie vraagt aan Robin of deze punten kunnen worden opgenomen 

in de OV-notulen/Actielijst. 

20180406-03 Actiepunt PR: in voorbereiding op de verkiezingen (14 tot en met 18 mei) moeten 

de verkiezingsfilmpjes veel worden gedeeld. 

20180406-04 Actiepunt taakgroep Verkiezingen (Marnix): een PR-planning maken en een 

planning voor langsgaan bij de hoorcolleges. 

20180406-05 Actiepunt Marnix: met Levi in gesprek over narrowcasting. 

20180406-06 Actiepunt voor alle OC-toehoorders: zorgen dat iedereen vertelt dat de DvdA 

komt + verzorgde lunch. Benadrukken/erop staan dat iedereen komt. 
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20180406-07 Actiepunt Luca: dit punt op lijst van de punten die moeten worden genoemd in 

de OC’s zetten. 

20180406-08 Actiepunt Iris (en Thom): Met philip van Praag, Marcel Mausse , Richard vd 

Wurff (over kosten, hoe veel studenten het onderwijs volgen en welke vakken het zijn), Axie 

voor DIA en OC Antropologie mailen. 

20180406-09 Actiepunt Geertje: maandag tijdens DB-vergadering OR vragen naar hun ideeën 

voor de stilteruimtes. 

20180406-10 Actiepunt PR: oproepen op facebook en in WC-krant 

20180406-11 

20180406-12 Actiepunt Loraine: met AU in gesprek in stilteruimtes 

20180406-13 Actiepunt Luca: bespreekt Tom Verhoek dat hij graag studenten betrekt in het 

invullen van de ruimte, vraagt om update. 

20180406-14 Actiepunt Taakgroep Overdracht: over de BoS-student: we hebben het recht in 

elke sollicitatiecommissie te zitten. En, zorg dat er een raadslid maandelijks met de BoS-student 

gaat zitten. 

20180406-15 Actiepunt PR: met SV’s nadenken over campagne fietscoaches + roken voor de 

ingang + je shit achter je opruimen onder de noemer van ‘onbewust asociaal’ . 

20180406-16 Actiepunt Mark: koffie en thee voor OV regelen. 

 

4. Mededelingen 

• Iris is afwezig en heeft Javier gemachtigd.  

• Judith is afwezig en heeft Geertje gemachtigd.  

• Javier heeft een toevoeging over diversiteit voor w.v.t.t.k.  

• We hebben voor nu twee laptops geleend van het faculteitsbureau.  

• Mark moet om 16:00 weg.  

• Loraine moet om 17:00 weg.  

 

5. Vaststellen agenda 

Het agendapunt WIM (onderwerp 7) zal tussen onderwerp 1 en onderwerp 2 worden geschoven 

aangezien Mark vandaag eerder weg moet. De notulen volgen echter wel de originele volgorde. 

Bij w.t.t.t.k. zijn de brief DIA, duurzaamheidsminor en FSS toegevoegd.  

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. 

 

6. Vaststellen notulen PV 26 

Na aan aantal wijzigingen zijn de notulen van 6 april 2018 vastgesteld. 

 

7. Update voorzitter 

Maandag was ik bij kwaliteitsafspraken. Minister heeft aangegeven dat de medezeggenschap 

heel belangrijk is hierbij, dus belangrijk om dit goed over te dragen volgend jaar. Dit gaat dus 

over besteding studievoorschotmiddelen. 

Update DB FSR en OR: Gesproken over WIM, DO, DIA en bezuinigingen. Bezuinigingen: 

Hans heeft aangegeven in hun OV dat de kwaliteit van het onderwijs niet geschaad wordt, want 

beloofd aan studenten. Notulen zijn nog niet vastgesteld.  



3 

 

Veel onduidelijkheid over invullen 3%-reductie. Er is niet altijd een correspondentie tussen dat 

wat op papier staat en daadwerkelijk aantal uur, zoals nakijkuren versus hoeveelheid 

opdrachten. Voor CW geldt dat een reductie van onderwijs lucht geeft aan docenten en 

studenten en bij SW trouwens ook. Door verregaande decentralisatie zit de docent er 

uiteindelijk mee opgescheept. Ook voor OR onduidelijk waar de cijfers op gebaseerd zijn.  

Dia: zat al in de pijplijn, dus geen bezuinigingsmaatregel. Lijkt geen vervanging/alternatief 

voor dit onderwijs te zijn.  

Diversiteit: OR is ook voor 1 persoon als het aantal fte's zo blijft.  

Jullie hebben stukken van OR WIM en bezuinigingen ontvangen van mij. 

Update OC ILO: OC weet niks van bezuinigingen en is dus ook om niks gevraagd of 

geïnformeerd. Er wordt gekeken naar de klankbordbrief en ik ontvang binnen een week hun op- 

en aanmerkingen. 

Update Overspannen Universiteit: 10-04 Overal vinden bezuinigingen plaats (Pieter D. heeft 

dit bevestigd), de studievoorschotmiddelen worden dermate gefaseerd ingevoerd dat we er 

weinig van merken. Ook is dit geld geen investering, maar gaat het van de ene broekzak naar 

de andere.  

Ander groot onderwerp was de administratieve druk. Volgens Rens Bod zijn alle visitaties, 

accreditaties, jaarverslagen etc. een uiting van wantrouwen. Minister was het oneens, maar ik 

denk dat hij een goed punt heeft. 

Machiavelli/Dia: Ik ga met Daan afspreken voor Dia, Dia-studenten zijn bezig met een brief 

hierover. 20-04 met Iris en Daan gaan we zitten hierover. Twee docenten hebben een alternatief 

gepresenteerd voor lagere kosten. De OC heeft 1 a 2 dagen van te voren gehoord dat Dia 

geschrapt wordt. Aankomende OC wordt dit besproken (24-04). Lijkt me goed om dan ook na 

te denken over ons standpunt hierover en al dan niet te tekenen.  

Update informeel overleg met de decaan: Onze reactie op de decaan komt bij het pakketje met 

de bezuinigingen die hij naar buiten stuurt (adviezen OR/FSR en reacties). 

 

8. Update afgevaardigde 

PV:  

- Diversiteitsbrief: er is niet besloten de brief te ondertekenen. Er werden veel punten 

aangekaart in de brief waarover we nog nooit een discussie hebben gevoerd, zoals bijvoorbeld 

quota's. Ook is de brief nog niet af, er zullen nog punten gewijzigd worden of verkort, dit 

vonden sommige leden ook lastig omdat we nog niet weten hoe de brief er dus uiteindelijk uit 

zal zien.  

- M- OER: de reactie op van het CvB op het M-OER advies is besproken en hoe we hier op 

zullen reageren, een aantal punten zullen niet meer worden aangekaart. En een aantal zullen 

weer worden genoemd als belangrijk om opgenomen te worden belangrijke punten zijn: het 

schrappen van de richtlijn over het invoeren van cijfers van 5.1 tot 5.9, het opnemen van een 

richtlijn waarin staat dat verplichte colleges niet kunnen, het opnemen van instemmingsrecht 

van de OC of FSR op de wijziging van de voertaal, het opnemen van een paragraaf waarin 

verteld wordt dat de student een herkansing kan aanvragen, het aanbieden van 

voorbeeldexamens; 

- prioriteiten: er is gesproken over de onderwerpen die er nog zullen behandeld worden voor 

het einde van onze termijn en waar de prioriteiten liggen van de CSR, dit is terug te vinden in 
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de vergaderstukken, daarbij is nog niet opgenomen dat er nog een advies over refugeestudents 

aankomt en het advies dat worddt opgesteld uit de schakelbeleid werkgroep; 

- er was een informerend stuk over Blended learning en volgende week gaan we een discussie 

voeren over: online hoorcolleges, financiele compensatie voor leraren mbt blended learning en 

over de timeline van blended learning; 

- compensatie voor 1ejaars in MZ: er is een brief opgesteld als reactie op de vorige OV, hierbij 

werd gezegd dat wijzigingen niet mogelijk zijn aan het profileringsfonds omdat er vorig jaar al 

een revisie plaatsvond. Hier waren wij het niet mee eens, in de brief worden de argumenten 

verder uiteengezet maar zijn vooral opgebouwd rondom toegankelijkheiden en dat de revisie 

van het profileringsfonds van vorig jaar een hele andere groep studenten betrefte dan de groep 

nu en dat een aanpassing dus wel mogelijk zou moeten zijn; 

  

IO: 

Studieplekken: dit stond er in de notulen: Teo contacted Han van der Maas about the study 

places and the rescheduling of empty tutorial rooms during the exam weeks, to ask more 

information about the dissatisfaction amongst staff/schedulers. Teo proposes to discuss the 

issue during the Campusoverleg next week. Teo asks the CvB to organize a meeting with 

dissatisfied teachers to address the issue. Jan Lintsen has taken up the file in the CvB and is 

working on the next step for the upcoming exam period. Mariska will inform Jan Lintsen about 

the concerns of Teo after the conversation with Van der Maas and Van Baalen. Actiepunt 

Herweijer Teo says that REC-A (incl. library) is closed during the weekend between week 7 

and 8. The rector proposes to gather info on this during the Campusoverleg and forward the 

information to Jan Lintsen who is working on the fellow-up steps and is committed to working 

on this file. The rector also suggests trying to schedule classrooms in a way to not cause 

inconvenience for teachers (later onwards in the year). 

WSM: we hebben de aanbevelingen die zijn opgenomen in het WSM advies. De reacties waren 

positief, er al een uitgebreidere memo worden opgesteld en deze zal naar de FSR'en worden 

gestuurd waar zij commentaar op kunnen leveren en input kunnen geven. Vooral welke 

faciliteiten de FSR'en nodig hebben zijn hierbij belangrijk om mee te nemen. 

 

GV: 

Vandaag is de GV, het zal vooral gaan over de wijzigingen in het Universiteitsregelement. Het 

verslag van de vorige is bijgevoegd, een reactie op de brief van het allocatiemodel is nog geen 

reactie vanuit het CvB 

 

Taskforces: 

- Catering: Ferry will look if its possible to sell 5 euro meals and let me know this week at some 

point. 

- Sustainability: The meeting for the policy has seen delays recently, but Michele is picking this 

up now. 

-Financial Cycle: We have been informed that changes will be made to the financial cycle, and 

we are supposed to receive the concrete modifications tomorrow. Meanwhile, Pim and I met 

with David Jan (GOR) to discuss possible scenarios for these changes. We are not completely 

sre what to expect but our hearts tell us it cannot be good. We decided to wait for the final letter 
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with the changes, and meet again this Tuesday to discuss. 

- Institutional tuition: the draft of the letter of advice has been written, so now we need to bring 

it to the PV. This will happen later as we still need to finalize it in the TF. 

- FMG budget cuts: We are getting in touch with Finance &Control, to see if FMG can get some 

of those tasty reserves.  

Ken is planning a working session on Internationalisation (for FSRs and anyone interested) 

which leading up to the International Classroom Taskforce open session on 23 April. 

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

We willen onze reactie op de reactie van de decaan betreft bezuinigingen bespreken op de 

OER'en OV. Thom en Geertje willen BA-selectie PSY ideologisch insteken en de rest van O&F 

is daar akkoord mee. We vinden dat de BOB beter gaat sinds de nieuwe aanpak nav 

evaluatieweekend. De afgelopen OV-periode ging goed qua structuur. 

 

10. Update commissievoorzitter O&R 

Ik was jarig dus hadden we taart en dat was heel erg lekker. Toen gingen we praten 

over Kiesdistricten. Er zijn nog wel een paar complicaties als het gaat om de invulling, zeker 

wanneer het niet opgevuld kan worden. Uit welke partijen gaan de zetels dan opgevuld worden? 

En bij sociale wetenschappen kan de raad alsnog uit politicologen bestaan… 

We hebben het ook gehad over de brief van de BoS-student. Deze moet nog even naar de BoS-

studenten zelf voor goedkeuring en ter controle.  

 

11. Onderwerp 1: OER’en OV  (fase:besluitvormend) 

20180413-3: Luca stuurt de notulen van de vorige OER-en OV door naar Iris Kooreman en 

zoekt uit in welke zaal de OV plaats zal vinden.  

 

De FSR FMG bespreekt de inhoud en strategie voor op de eerstvolgende Overlegvergadering. 

 

12. Onderwerp 2: Diversiteitsbrief (besluitvormend) 

20180413-4: Loraine bespreekt met de CSR dat de FSR FMG de diversiteitsbrief niet 

ondertekent. Loraine hier over 2 weken een vergaderstuk over.  

 

Als reactie op het artikel in Trouw 'De UvA wordt geen safe space', hebben een 

paar studenten (een delegatie van University of Colour en ASVA) besloten een brief op te 

sturen naar de media met betrekking tot de het artikel in Trouw en het functioneren van de 

centrale Diversity Oficer, Anne de Graaf. Deze brief is bij Loraine terechtgekomen en nu is de 

vraag of de FSR deze ook wil ondertekenen. De brief is op dit moment nog niet af en de 

tijdsdruk om deze te ondertekenen is groot, omdat de schrijvers van de brief hem het liefste 

maandag 16 april al zouden willen verzenden. Het CSR heeft besloten om deze brief niet te 

ondertekenen.  

 

De FSR FMG vindt dat ze op dit moment over te weinig kennis beschikt om een goed 

geïnformeerd oordeel te vormen over deze brief. De FSR FMG vindt het  belangrijk om eerst 

in gesprek te treden met relevante partners alvorens er een brief uit gaat. Wat de raad in ieder 
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geval belangrijk vindt om mee te nemen is dat de brief niet alleen gaat over inhoudelijke 

kwesties met betrekking tot diversiteit, maar dat deze ook over het functioneren van de centrale 

Diversity Officer (Anne de Graaf) gaat. De FSR FMG vindt het wel belangrijk om hier een 

mening over te hebben.  

 

Stemvoorstel: De FSR FMG is akkoord met het ondertekenen van het persbericht met 

betrekking tot het artikel in Trouw en het functioneren van de centrale Diversity Officer 

(Mark heeft niemand gemachtigd) 

Voor: 4 stemmen 

Tegen: 4 stemmen 

Blanco: 3 stemmen 

Onthouding: 0 stemmen 

Loraine zal de keuze van de FSR FMG om het persbericht niet te ondertekenen bespreken met 

de CSR en ze zal onderzoeken of dit onderwerp ook nog op een later moment besproken kan 

worden.  

 

13. Onderwerp 3: Taalbeleid FSR en medezeggenschap (fase: beeldvormend) 

20180413-5: Loraine bespreekt het onderwerp ‘taalbeleid’ tijdens het informeel 

agendaoverleg met de DB van het CSR en het CvB.  

 

De FSR FMG heeft een discussie over het taalbeleid van de faculteit, dat op dit moment 

Nederlands is. Het CvB lijkt meer geneigd te zijn naar een tweetalig beleid. Het idee is om dit 

verder op te pakken, eventueel middels een ongevraagd advies. Loraine vraagt dit nogmaals na 

bij CvB in informeel agendaoverleg. 

 

En hoe gaat de FSR FMG hier zelf mee om? Dit is belangrijk voor zowel de overdracht als voor 

hoe de raad naar buiten wil treden: iedereen zou de adviezen van de FSR FMG moeten kunnen 

lezen.  

Judith zal vanaf nu de agenda’s in het Engels gaan opstellen zodat deze direct naar de OC’s 

gestuurd kunnen worden. Het zou handig zijn om het witboek direct in het Engels te gaan 

schrijven. Thom en Judith gaan hier volgende week samen voor zitten. Vanaf de aankomende 

OV-periode wil de FSR FMG alle definitief vastgestelde adviezen tweetalig gaan schrijven. 

Vergaderstukken worden voor nu nog wel in het Nederlands geschreven. De notulen zouden 

een Engelse samenvatting kunnen krijgen. De FSR wil de maatregelen betreft vergaderstukken 

en notulen gaan invoeren vanaf het moment dat vaststaat dat er internationaals in de raad 

komen.  

 

14. Onderwerp 4: Mail naar OC’s (fase:besluitvormend) 

Geertje heeft een brief opgesteld naar de OC’s over een meer open communicatie betreft de 

bezuinigingen van de FMG. De FSR FMG heeft voorstellen voor aanpassingen van deze brief. 

Geertje gaat dit aanpassen en zal deze brief vervolgens vertalen in het Engels.  
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Stemvoorstel: De FSR FMG gaat -na het doorvoeren van de voorgestelde wijzigingen- akkoord 

met het versturen van de mail betreft communicatie over bezuinigingen tussen de OC’s en de 

FSR FMG.  

Voor: 11 stemmen 

Tegen: 0 stemmen 

Blanco: 0 stemmen 

Onthouding: 0 stemmen 

 

15. Onderwerp 5: Liftkrant bezuinigingen (fase: oordeelvormend) 

20180413-6: Geertje verwerkt de opmerkingen op de liftkrant.  

20180413-7: Judith agendeert de liftkrant opnieuw als onderwerp voor de volgende PV.  

 

De FSR FMG bespreekt opmerkingen op de conceptversie van de volgende liftkrant, die over 

bezuinigingen zal gaan.  

De tekst zal alleen in het Engels gepubliceerd worden om grote lappen tekst te vermijden. De 

tekst zal worden verwerkt in bulletpoints zodat het laagdrempeliger is om de liftkrant te lezen. 

De FSR is het ermee eens dat de tekst wat pakkender geformuleerd mag. En is het een idee om 

een QR-code te gebruiken? Luca stelt voor dat er deze week nog even wordt gekeken naar de 

formulering van de liftkrant. Volgende week wordt dit onderwerp opnieuw geagendeerd.  

 

16. Onderwerp 6: Reactie decaan op bezuinigingen  (fase: oordeelvormend) 

20180413-8: Uiterlijk dinsdag 17 april om 23:59 zetten alle raadsleden hun opmerkingen bij 

deze brief.  

20180413-9: Geertje lost vervolgens alle comments in de reactie op de reactie van de decaan 

op.  

 

De FSR FMG bespreekt de formulering van haar reactie op de reactie van de decaan op hun 

brief over de bezuinigingen. Er wordt een plan gemaakt om dit document af te kunnen maken.  

 

17. Onderwerp 7: WIM kiesdistricten (fase: beeldvormend) 

20180413-10: Mark informeert bij het CSB hoe om te gaan met niet opgevulde zetels en hoe de 

verkiezingen gaan: op voorkeursstemming of op grootte van de partij? En hoe zit het met de 

regel voor vijf handtekeningen? 

 

Mark gaat een verkennend gesprek voeren. Hij heeft een lijstje met vijf punten opgesteld betreft 

reglementen rondom kiesdistricten. Hij wil dit lijstje woensdag naar Sterre verzenden. Zijn hier 

aanvullingen op? Voorkeur om iemand uit hetzelfde domein binnen te halen.  

 

Mark werpt het idee op van een kiesdrempel. De FSR FMG staat hier niet positief tegenover,  

Mark inventariseert of het mogelijk is om de regel betreft vijf handtekeningen af te schaffen.  

 

18. Onderwerp 8 Selectie bachelor psychologie:(fase: beeldvormend) 

20180413-11:  Thom informeert bij Ingmar hoe het zit met de taaleis en de data/tijden van de 

toelatingstoets.  
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Wat vindt de FSR van de selectieprocedure psychologie 2019-2010 zoals deze nu is 

voorgesteld? De procedure is nagenoeg hetzelfde als die van schooljaar 2018-2019. Discussie: 

is het mogelijk om het interview op een ander moment af te nemen, in geval van ziekte op dag 

van selectie of als een student is  uitgeselecteerd? Concluderend wordt gesteld dat het de FSR 

FMG beter lijkt om het afnemen van interviews niet in te voeren.  

 

Is het op afstand maken van de toelatingstoets aan vaste tijden en data verbonden? De FSR 

FMG vraagt zich dit af, in verband met studenten die op reis zijn en zich in andere tijdszones 

bevinden. En hoe zit het met de taal-eis? Is het afronden van VWO hiervoor voldoende? Deze 

vragen zullen worden opgenomen in de brief.  

 

De FSR FMG vindt het niet wenselijk dat er met numerus fixus gewerkt moet worden. De raad 

is het ermee eens om dit advies meer ideologisch in te steken en Geertje past dit aan. Ook kaart 

de raad aan hoe het gebruik van een numerus fixus voorkomen wordt.  

 

De FSR FMG wacht het oordeel van de OC betreft deze selectieprocedure af.  

19. Onderwerp 9 : Diploma-uitreiking: (fase: beeldvormend) 

20180413-12: Thijs inventariseert hoe studenten denken over de diploma-uitreiking.  

Thijs wil inventariseren hoe studenten denken over de diploma-uitreiking. Thijs is van mening 

dat hier meer geld naartoe moet, omdat de diploma-uitreiking van goede kwaliteit moet zijn.  

De FSR FMG vind het prima dat Thijs deze inventarisatie gaat uitvoeren.  

20. Punten voor naar de CSR 

20180413-13: Loraine gaat bij de CSR na hoe het staat eventueel putten uit de reserves van de 

FMG.  

Reserves update: CSR gaat kijken wat ze volgend jaar kan doen voor de bezuinigen. Loraine 

gaat hier verder naar vragen zodat ze ons meer kan informeren.  

 

21. Promotie 

De definitieve versie van de WC-krant zal volgende week geprint worden. PR heeft een 

filmpje gevonden over flexstuderen: mag deze worden gedeeld op de Facebook-pagina van de 

FSR FMG? Alle raadsleden bekijken dit filmpje en geven hun oordeel (akkoord ja of nee) 

door aan PR.  

 

22. W.v.t.t.k. 

20180413-14: Javier pakt de mail van Christof Bischofberger betreft Minor in Sustainability 

and Economics op: zet een emailstemming op en verstuurt onze reactie voor 16/04. 

20180413-15: Geertje zet een emailstemming uit over de brief van DIA. Deadline is maandag 

23:59 
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Duurzaamheidsminor ‘Minor in Sustainability and Economics’: hiervoor is een positief 

stemadvies van de dossierhouder. Javier zal een emailstemming uitzetten. Zie ook ‘Post’ en 

actiepunt 20180413-1 

Over ondertekening van de brief van DIA komt ook een emailstemming. Deadline maandag 16 

april om 23;59. 

Betreft FSS: iedereen leest de brief. Javier wil dit in de rondvraag op de OV aankaarten.  

 

23. Rondvraag en sluiting 

Mededeling van Marnix: het kieskompas voor de verkiezingen krijgt 20 stellingen, want er 

komen 4 partijen.  

Geertje sluit de vergadering om 17:14 

 

Actielijst 

 

20180308-6: Mitchel maakt een matrix voor het over de Brug lopen voor studentbetrokkenheid. 

20180406-04 Actiepunt taakgroep Verkiezingen (Marnix): een PR-planning maken en een 

planning voor langsgaan bij de hoorcolleges. 

20180406-06 Actiepunt voor alle OC-toehoorders: zorgen dat iedereen vertelt dat de DvdA 

komt + verzorgde lunch. Benadrukken/erop staan dat iedereen komt. 

20180406-08 Actiepunt Iris (en Thom): Met philip van Praag, Marcel Mausse , Richard vd 

Wurff (over kosten, hoe veel studenten het onderwijs volgen en welke vakken het zijn), Axie 

voor DIA en OC Antropologie mailen. 

20180406-12 Actiepunt Loraine: met AU in gesprek in stilteruimtes 

20180406-14 Actiepunt Taakgroep Overdracht: over de BoS-student: we hebben het recht in 

elke sollicitatiecommissie te zitten. En, zorg dat er een raadslid maandelijks met de BoS-student 

gaat zitten. 

20180413-1: Javier pakt de mail van Christof Bischofberger betreft Minor in Sustainability 

and Economics op: zet een emailstemming op en verstuurt onze reactie voor 16/04. 

20180413-2: Thijs reageert op de mail van Michelle Murgia betreft privacybeleid. 

20180413-3: Luca stuurt de notulen van de vorige OER-en OV door naar Iris Kooreman en 

zoekt uit in welke zaal de OV plaats zal vinden.  

20180413-4: Loraine bespreekt met de CSR dat de FSR FMG de diversiteitsbrief niet 

ondertekent. Loraine hier over 2 weken een vergaderstuk over.  

20180413-5: Loraine bespreekt het onderwerp ‘taalbeleid’ tijdens het informeel agendaoverleg 

met de DB van het CSR en het CvB.  

20180413-6: Geertje verwerkt de opmerkingen op de liftkrant.  

20180413-7: Judith agendeert de liftkrant opnieuw als onderwerp voor de volgende PV.  

20180413-8: Uiterlijk dinsdag 17 april om 23:59 zetten alle raadsleden hun opmerkingen bij 

deze brief.  

20180413-9: Geertje lost vervolgens alle comments in de reactie op de reactie van de decaan 

op.  

20180413-10: Mark informeert bij het CSB hoe om te gaan met niet opgevulde zetels en hoe 

de verkiezingen gaan: op voorkeursstemming of op grootte van de partij? En hoe zit het met de 

regel voor vijf handtekeningen? 
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20180413-11:  Thom informeert bij Ingmar hoe het zit met de taaleis en de data/tijden van de 

toelatingstoets.  

20180413-12: Thijs inventariseert hoe studenten denken over de diploma-uitreiking. 

20180413-13: Loraine gaat bij de CSR na hoe het staat eventueel putten uit de reserves van de 

FMG.  

20180413-14: Javier pakt de mail van Christof Bischofberger betreft Minor in Sustainability 

and Economics op: zet een emailstemming op en verstuurt onze reactie voor 16/04. 

20180413-15: Geertje zet een emailstemming uit over de brief van DIA. Deadline is maandag 

23:59 

 

Pro Memorie 

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. 

20171107-7: Iedereen leest voor de PV de CSR-agenda. 

20171212-2: Iedereen houdt zijn/haar dossierarchief bij op de drive. 

20171212-5: Iedereen liket de FB posts.  

20180208-2: Iedereen die printjes wil in de PV, print zelf de stukken uit.     

 

 


