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Notulen van de plenaire vergadering (30) 

Datum en tijd: 04-05-2018, 13:00-15:00 

Locatie: C2.04 

 

Aanwezig: Geertje Hulzebos, Luca Coster, Mark Dzoljic, Judith Pietersma, Thom Ter Borg, 

Marnix Gerding, Javier Koole, Thijs Barendrecht, Iris Kingma, Mitchel Sluis. 

 

Afwezig: Clarie Duin, Loraine Smith. 

 

1. Opening  

Geertje opent de vergadering om 15:02. 

 

2. Post 

20180504-1: Mitchel mailt Michele terug over benoeming studentassesssor. 

 

• 03/05 Eva Verschuur: Career Event 24 mei: PR? (Zal ik hier nog een actiepunt van 

maken?) 

• 03/05 Inez van der Zee: Studentenkorting op musical The Colour Purple: moet deze 

gedeeld worden? 

• 01/05 Michele Murgia Vraag betreffende adviesrecht op benoeming studentassessor 

(wie antwoordt?) Mitchel pakt dit op. 

• 01/05 Conference on Sexual Violence in UvA: Wie hierheen? Loraine en Iris gaan. 

 

3. Actielijst  

20180406-04: Marnix stuurt nog een herinnering over het invullen van de matrix langsgaan bij 

hoorcolleges. De raadsleden die de matrix al hebben ingevuld mailen naar de docent van het 

desbetreffende vak. 

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

20180420-4: Mark vraagt naar reactie van Han van der Maas over de bezuinigingen. 

20180420-5: Gianluca maakt lange termijnplanning met betrekking tot de nieuwe OWI-agenda 

op het kantoor een dezer dagen. 

20180426-1: Mark inventariseert bij de raadsleden waar de facultaire raden meer gefaciliteerd 

kunnen worden en geeft dit door aan Pim. 

20180426-2: Iris gaat na wie naar het dossierhoudersoverleg kaderbrief gaat en laat het weten 

aan Robin. 

20180426-3: Robin past de notulen van de OV aan en verstuurt ze naar de decaan. 

20180426-4: Geertje neemt contact op met Hans en Mathijs van de ILO voor het laatste deel 

van de brief en neemt hier een aantal aanvullingen op. 

20180426-5: Marnix verwerkt de comments van de andere raden op de brief over Deutsche 

Bank.  
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20180426-6: Iris stuurt de vragen over het DIA-instituut op naar de decaan.  

20180426-7: Judith agendeert de brief over evaluatie van de zeggenschap op de volgende PV.  

20180426-8: Javier vraagt aan Elias om contact op te nemen met de OC ASW om hen te 

betrekken bij de invulling van de minor sustainability.  

20180426-9: Thom verwerkt de comments van de FSR op de brief selectieprocedure 

Psychologie. 

20180426-10: Geertje schrijft een reactie op de aanvraag Instemmingsverzoek naamswijziging 

ASW. 

20180426-11: Thom schrijft een opzet over onderwerpen voor op de DvdA en regelt de 

catering. 

 

4. Mededelingen 

• Marnix moet om 16:15 weg en machtigt Luca voor de tijd daarna. 

• Loraine heeft Luca gemachtigd. 

• Clarie heeft Iris gemachtigd. 

• Thom is later vandaag.  

• 14 mei 15:00 is het verkiezingsevenement. Alle raadsleden die willen trommelen 

kandidaten op voor het (Engelstalige) debat en geven voor 9 mei door aan Thijs wie er 

gaan.  

 

5. Vaststellen agenda 

Onderwerpen 10 en 11 (Overdracht en BSA) worden toegevoegd. De agenda is vastgesteld.   

 

6. Vaststellen notulen PV 29 

De notulen van 26 april zijn met enige wijzigingen vastgesteld. 

 

7. Update voorzitter 

08-05 komt de Minister naar Room for Discussion. Diezelfde dag heb ik een meeting met de 

LSVb, NU!, ASVA en WOinactie. Rens heeft dan namelijk met de Minister gesproken en we 

bespreken dan de actieweek van 21 mei. 

 

Thijs heeft een opzetje gemaakt voor de landelijke schakelbrief. Ik heb hier nu ook contact met 

Pieter over. Volgende week hoop ik met Pieter daarover te zitten.  

  

8. Update afgevaardigde 

PV: 

ITK: we hebben het gehad over het reflectierapport mbt de ITK, dit rapport geeft een 

samenvatting van de bedrijfsvoering en visie van de UvA en zal worden gebruikt tijdens de 

accreditatie. Mees stuurt binnenkort een samenvatting naar de FSR' en zodat wij ook nog de 

mogelijkheid hebben om input te geven of kritiek te leveren; 
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Diversiteit: hier heb ik een update over geschreven die besproken is tijdens de pv.  

Internationalisering: Ken heeft hier een uitgebreide update over geschreven. Op 31 mei, op 

education day wordt er een advies gepresenteerd van de werkgroep international classroom 

over internationalisering en taalbeleid. Dit advies wordt niet formeel aan de CSR voorgelegd. 

FSR' en kunnen volgens Ken nog voor 22 mei input leveren. Ken stuurt hier nog een mail 

over; 

Canvas: David gaat een mail sturen naar alle OC's om te vragen of zij behoefte hebben aan 

een MZ knop of OCknop of verwijzing in Canvas. Na de enalaatste OV werd duidelijk dat het 

CvB dit absoluut niet wilde, de hoop is dat de werkgroep Canvas of het CvB wel de waarde 

inziet van zo een mogelijkheid in Canvas als de OC's dit willen; 

Privacy: tijdens de OV hebben we het over het privacy instemmingsverzoek gehad. Michele 

had 4 vragen mbt tot het rapport, Dominque gaf antwoord, hij is in charge of the 

implementatie van het nieuwe privacy regelement. dit waren: 

 

1.  'In relation to the aforementioned tasks [of the FG], the FG reports yearly to the College 

van Bestuur' (p. 9). 

Question: Can the CSR get structural insight into this report? 

Answer: Both the COR and CSR will get insight into this report.  

2. 'The person who filed the request can file another request to the UvA concerning who they 

contacted when asking third parties for personal data' (p. 17). 

Note: This should not require another request, but be integral to the first request. 

Answer: Legal Affairs want to put more emphasis on the UvA being proactive in terms of 

providing information. This way they would like to pre-emptively avoid too many requests 

for information, seeing as the UvA is not an institution that should primarily deal with 

processing requests for data. 

3. Question: How does cookie tracking work per student account on respective UvA 

computers? 

Answer: Dominique Campman will look into this. 

4. Question: What is currently happening with pass systems and MAPIQ in terms of data 

gathering and processing and how does this currently stand in relation to the AVG? 

Answer: Dominique Campman will look into this. 

 

Ook waren er een aantal opmerkingen die gemerkt werden over het regelement, bv mbt tot 

gegevens die beschikbaar zijn voor student- assistenten. De COR heeft ook een 

instemmingsverzoek gekregen. Volgende stappen zijn: vragen wat de COR vindt van het 

nieuwe regelement en antwoord krijgen op de onbeantwoorde vragen die kwamen uit de OV. 

Hierna zal besloten worden of er wordt ingestemd of niet. 

 

OV: 

MOER: de brief met de punten in de M- OER waar we het niet over eens waren is kort 

geleden pas verstuurd. Hierdoor hadden JZ en het CvB het advies nog niet goed doorgenomen 

en was dit punt op de agenda meer informerend om te kijken wat er gaat gedaan worden met 

de punten waarover de CSR het niet eens is in de Moer. Het ging al met al wel oke, in de 

memo die Pim vooraf had opgesteld waren de breekpunten ook echt benoemd als breekpunten 

en deze boodschap leek over te komen. Het leek erop dat het breekpunt mbt tot 

instemmingsrecht op wijziging van voertaal leek te worden overgenomen. Voor de rest is het 
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vooral afwachten op de definitieve schriftelijke reactie; 

Organisatie studentenraadverkiezingen: dit werd erg lastminute op de agenda gezet zonder dat 

wij het er ook over hadden gehad. Al met al ging dit punt wel goed. Mees had een lijst 

gemaakt van allerlei taken die er bij het organiseren van verkiezingen komen kijken. Het CvB 

gaat kijken met bureau communicatie of andere medewerkers welke taken zij kunnen 

oppakken voor de verkiezingen voor volgend jaar 

Het CvB had zelf ook 2 punten op de agenda gezet namelijk: 

- hun reactie op het advies mbt compensatie van eerstejaarsstudenten in de MZ: kwam er 

basically op neer dat ze dit niet echt wilden doen op korte termijn onder het mom van ''1ejaars 

hebben veel stress en een BSA en moeten niet gestimuleerd worden om in de MZ te gaan''. De 

schriftelijke reactie volgt nog; 

- internationals in MZ: het voorstel om internationals in MZ te compenseren voor hun 

studievertraging is vorige keer besproken. De staff had onderzoek gedaan naar de 

uitvoerbaarheid hiervan en kwam tot de conclusie dat dit in het profileringsfonds zou moeten 

thuishoren. Een revisie van het PF zal pas plaatsvinden in 2019, het voorstel zal dan worden 

meegenomen. 

 

Schakelbeleid: 

Bram en ik waren bij de werkgroep hierover, het ging een beetje zoals de vorige keer, er 

werden een aantal presentaties gegeven over de verschillende vormen waarin schakeltrajecten 

worden aangeboden op verschillende faculteiten, daarna ging het voornamelijk over de sessie 

op 23 mei, waarbij we in een workshop vorm zullen werken en in gesprek gaan met elkaar 

over schakeltrajecten. Het lijkt me goed om hier hier als FSR nog over onze input te hebben 

voor deze sessie. De mensen in de groep pleiten voornamelijk voor het aanbieden van 30 EC 

schakeltrajecten. Veel faculteiten vinden dit de norm waarin een schakeltraject zou moeten 

passen. Na de WG werden bram en ik apart genomen en gevraagd hoe de CSR tegenover 

schakeltrajecten staat. Hier hebben we het gehad over: 

 

- dat we het raar vonden dat er zo veel gepraat wordt over verschillende modaliteiten en hoe 

schakelonderwijs wordt vormgegeven. Terwijl dit onderwerp al erg lang op de agenda staat en 

we allemaal weten dat het pijnpunt voornamelijk ligt in de financiering ervan; 

- dat de CSR vindt dat schakeltrajecten vanuit de eerste geldstroom moeten worden 

gefinancieerd; 

- dat bij het verkorten van schakelprogramma's of het veelvuldige gebruik van online modules 

er wel gekeken moet worden naar soft landing en voldoende begeleiding. Voornamelijk bij 

bijvoorbeeld studenten met een vluchtelingachtergrond kan het opbouwen van een sociaal 

netwerk of monitoring tijdens de master zelf cruciaal zijn in het halen van een diploma of 

schakeltraject; 

- de FEB schrijft studenten zodoende in zodat ze geen formele rechten hebben of aanspraak 

kunnen maken op de OER. Wij gaven aan dit erg onwenselijk te vinden; 

- het misschien mogelijk om schakelonderwijs aan te bieden voor 30 EC, maar dit is niet voor 

elke student of elke opleiding voldoende, hier moet niet te rigide mee worden omgegaan. 

 

Verder was er een misverstand over de input mbt tot de brief, bram en ik dachten dat de csr 

input zou leveren als er een conceptversie zou liggen. Maar dit hadden we verkeerd en zouden 
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we input leveren nav de werkgroep. Excuses voor de onduidelijkheid! Wat misschien goed is 

om op te nemen is volgens ons: 

- de SIS analyse die gemaakt is in de werkgroep, hier is erg goed te zien dat schakelstudenten 

het erg goed doen en heel vaak hun diploma halen; 

- bijna alle faculteiten gaven aan dat schakelstudenten erg waardevol waren omdat dit vaak 

erg gemotiveerde studenten zijn en ook zorgen voor een diversere studentenpopulatie;  

- het probleem zit hem voornamelijk in financiering, als de rekening niet wordt opgepakt 

komt deze te liggen bij de desbetreffende uni, bij de UvA zie je dus dat de rekening niet 

centraal ligt maar bij de faculteiten. Omdat de trajecten relatief duur zijn zie je dat er veel 

wordt gesneden in de lengte van een trajecten of dat trajecten selectiever worden of hogere 

ingangseisen hebben. Dit zie je vooral bij grote opleidingen zoals bij de FEB, dit is ook 

logisch omdat zij de kosten gewoonweg niet kunnen dragen als zij niet selectief zouden zijn; 

- een gevolg is ook dat trajecten verkort worden (dus vaak max. 30ec) dit is niet altijd 

voldoende om elke student klaar te stomen; 

- het is een wettelijke verplichting om schakelonderwijs aan te bieden voor een universiteit, je 

zou kunnen pleiten dat de financiering dan ook een gedeelde verantwoordelijk dient te zijn 

tussen de uni en ocw. 

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

Gesproken over naamswijziging ASW, selectie PSY, overdracht en DvdA. 

Deze onderwerpen komen ook terug op de PV. Naamswijziging positief, selectie negatief, 

overdracht hebben we grondig besproken (zijn nog paar dingen maar die bespreken we met de 

pv). 

 

10. Update commissievoorzitter O&R 

- WIM: maar Mark was ziek dus hadden we geen vergaderstuk. Wel belangrijk is dat er 

gesproken is met Michel over begrotingsproces en vaste contact momenten alvorens het 

begrotingsproces met de domeinbestuurders.  

- Verhuizing: We moeten bezig gaan met de indeling van ons kantoor dit moet allemaal snel 

omdat het proces heel snel moet gaan willen we op tijd plaats kunnen nemen (wij niet dan maar 

de volgende raad 

- We zijn het eens met de planning van de overdracht en met de brief van ASW. 

 

11. Onderwerp 1: Evaluatie Dag van de Afgezanten  

Thom doet verslag van de Dag van de Afgezanten. Hij vond het prettig dat er actief met elkaar 

in gesprek werd gegaan; deze dag had een betere opzet dan de eerste DvdA. Ook was iedereen 

tevreden over de catering. Thom had het Facebookevenement wel eerder aan kunnen maken 

vindt hij zelf, en de lijst met OC-contacten moet volgende keer geüpdate zijn. Dit zijn ook 

punten die meegenomen kunnen worden in het overdrachtsdocument. 

 

12. Onderwerp 2: OV-notulen vaststellen 
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De FSR loopt de wijzigingen van de decaan op de OV-notulen van 22 maart door. Er wordt 

besloten welke wijzigingen geaccepteerd worden, welke niet en naar welke zinnen nog 

teruggeluisterd moet worden op de voice recordings. Robin gaat de wijzigingen verwerken. 

Mitchel gaat helpen bij het stuk over bezuinigingen en Mark gaat helpen bij het stuk over WIM. 

 

13. Onderwerp 3: Stemmen advies BoS-studenten (besluitvormend) 

Geertje had nog wat aanvullingen op de brief, deze worden besproken. Voor de volgende keer 

is het wel goed om de OWI’ s van tevoren in te lichten over zo’n advies.  

 

Stemvoorstel: De FSR FMG gaat akkoord met de wijzigingen op en het versturen van het 

ongevraagd advies BoS-studenten. 

Voor: 12 stemmen 

Tegen: 0 stemmen  

Blanco: 0 stemmen  

Onthouding: 0 stemmen 

 

14. Onderwerp 4: Stemmen advies bachelor psychologie (besluitvormend) 

Stemvoorstel: De FSR FMG gaat akkoord met het versturen van het advies bachelorselectie 

psychologie.  

Voor: 12 stemmen 

Tegen: 0 stemmen  

Blanco: 0  stemmen  

Onthouding: 0  stemmen 

 

15. Onderwerp 5: Naamverandering ASW(besluitvormend) 

Stemvoorstel: De FSR FMG gaat akkoord met het instemmen op de naamverandering van ASW 

naar Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen. 

Voor: 12 stemmen 

Tegen: 0 stemmen  

Blanco: 0 stemmen  

Onthouding: 0 stemmen 

 

16. Onderwerp 6: Stilteruimtes 

20180504-2: Luca mailt Tom Verhoek over de verhuizing van het FSR-kantoor en over 

promotie (en eventuele opening) van de stilteruimte. 

 

Er is discussie tussen Mitchel, Thijs en andere raadsleden over of er een meer fundamentele 

discussie over het bestaan van de stilteruimtes moet komen met een BOB-cyclus e.d. Deze 

discussie kan wel aangegaan worden, maar dit wordt dan bewaard voor een later moment.  
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Over de invulling van de stilteruimtes: Javier heeft binnenkort een afspraak met FEB en FdR 

voor extra input. Verder geeft de FSR hem ideeën over accessoires en belichting in de 

stilteruimtes, kleuren. Ook wordt gesproken over hoe er draagvlak voor de stilteruimte 

gecreeërd kan worden. Ter promotie zou de stilteruimte een openingsevenement kunnen 

krijgen. Misschien in/rond de intreeweek? Luca neemt hierover contact op met Tom Verhoek.  

 

Javier vraagt naar input voor de inrichting van het nieuwe FSR-kantoor. Dit is ook al in de CV 

besproken: dezelfde attributen als nu (kast, tafel, stoelen) en narrowcasting, een bank, 

whiteboard. 

 

17. Onderwerp 7: WIM  

Mark heeft een verkennend gesprek gehad met Sterre Minkes en Michel Telkamp over hoe 

onderdeelcommissies betrokken moeten worden bij nieuwe begrotingsvoorstel. Het plan wat er 

nu ligt bestaat uit drie gesprekken: 

• Juni/juli: eerste gesprek is een informeringsmoment over de domeinbegrotingen. 

• Half september: bij het tweede gesprek is de domeinbegroting voor 75% af: er kan nog 

worden bijgestuurd door de onderdeelcommissie waar nodig. 

• Later moment: bij het derde gesprek is de begroting af. Domeinbegrotingen worden 

samengevoegd tot een faculteitsbegroting en hierover wordt uiteindelijk advies 

gevraagd aan de FSR.  

De FSR vind het fijn dat de volgorde van het opstellen van de domeinbegroting en het opstellen 

van de faculteit begroting nu omgedraaid worden, maar het is minder handig met de overdracht 

dit jaar.  

Voor de volgende PV schrijft Mark nog een uitgebreider vergaderstuk hierover. 

 

18.  Onderwerp 8: Brief zeggenschap(fase: beeldvormend) 

Deze brief wordt nu nog niet ingestuurd, dus het heeft geen haast. Luca maakt een vergaderstuk 

over deze brief voor de volgende PV.  

 

19. Onderwerp 9: Faculteitsreglement (beeldvormend) 

Het faculteitsreglement moet in zijn geheel ingestemd worden, maar nog niet alle wijzigingen 

zijn klaar. Nu staat er een wijziging klaar over werving en selectie van de OC’s. 

Onderdeelcommissies en kiesdisctricten moeten nog toegevoegd worden.  De FSR kan pas 

instemmen als alle wijzigingen erin staan, dus dit onderwerp komt terug op de volgende PV.  

 

20. Onderwerp 10: Bindend Studie Advies 

De FSR bespreekt het BSA en eventuele vragen die de FSR hierover heeft.  

 

 

 



 

  8 

 

21. Onderwerp 11: Overdracht FSR 

Geertje, Iris en Thom zullen de laatste week van augustus afwezig zijn. Desondanks blijft de 

inwerkweek voor die week gepland staan. De opzet voor de planning van het inwerkweekend 

wordt besproken. De FSR gaat akkoord met de huidige plannen. 

 

1 juni (1 week voor het inwerkweekend) is de deadline voor het witboek. Voor 1 juni moeten 

alle stukken dus naar Judith gestuurd zijn. In de CV’s worden dossiers verdeeld! 

 

22. Punten voor naar de CSR 

Geen. 

 

23. Promotie 

Geen. 

 

24. W.v.t.t.k. 

20180504-3: Judith geeft door aan Sterre wie naar OWI overleg gaan (Marnix en Mark). 

 

Teambuilding: hier is nog een bedrag van 125 euro voor. De FSR besluit deze ná 9 juli te 

besteden, omdat de raadsleden dan meer tijd hebben. Wat er precies met het geld gedaan wordt, 

wordt op een later moment nog besloten.  

 

25. Rondvraag en sluiting 

Geertje kan niet meer naar haar geplande hoorcollegepraatje op 8 mei. Er wordt afgesproken 

dat Iris haar vervangt. 

 

Geertje sluit de vergadering om 17:02 

 

Actielijst 

20180406-04: Langsgaan bij hoorcolleges: de raadsleden die de matrix al hebben ingevuld 

mailen naar de docent van het desbetreffende vak. 

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

20180420-4: Mark vraagt naar reactie van Han van der Maas over de bezuinigingen. 

20180420-5: Gianluca maakt lange termijnplanning met betrekking tot de nieuwe OWI-agenda 

op het kantoor een dezer dagen. 

20180426-1: Mark inventariseert bij de raadsleden waar de facultaire raden meer gefaciliteerd 

kunnen worden en geeft dit door aan Pim. 

20180426-2: Iris gaat na wie naar het dossierhoudersoverleg kaderbrief gaat. 

20180426-5: Marnix verwerkt de comments van de andere raden op de brief over Deutsche 

Bank.  

20180504-1: Mitchel mailt Michele terug over benoeming studentassesssor. 
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20180504-2: Luca mailt Tom Verhoek over de verhuizing van het FSR-kantoor en over 

promotie (en eventuele opening) van de stilteruimte. 

20180504-3: Judith geeft door aan Sterre wie naar OWI overleg gaan (Marnix en Mark). 

 

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.     


