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Notulen van de plenaire vergadering (32) 

Datum en tijd: 25-05-2018, 15:00-17:00 

Locatie: C2.04 

 

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

Pietersma, Thom Ter Borg, Marnix Gerding, Javier Koole, Thijs Barendrecht, Iris Kingma, 

Mitchel Sluis. 

 

Afwezig: Robin van den Hoek 

 

1. Opening  

Geertje opent de vergadering. De aanwezige raadsleden voor FSR ‘18-’19 (Antonie van Hulst 

en Casper Colenbrander) stellen zich voor aan de FSR ’17-’18 en vice versa.  

 

2. Post 

Geen post deze week. 

 

3. Actielijst  

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

20180426-5: Brief Deutsche Bank: Marnix stuurt nog een herinnering aan raden die nog niet 

gereageerd 

hebben. 

20180518-01: Robin vraagt aan Mark of hij nog bij wil dragen aan de discussie 

Sts/studiebegeleiding. Mark gaat hier nog op reageren. 

20180518-2: Judith zet de vraag over instemmingsrecht op taalwijziging en het relevante m-

oer deel voor 

de volgende PV in de thread. 

20180518-3: Geertje past de brief schakeltrajecten aan en stuurt hem nogmaals aan de raad. 

20180518-4: Judith zet op woensdag 23 mei een poll voor de stemming van de Pluim op 

Facebook. 

20180518-5: Judith deelt vóór 22 mei het Night of protest-evenement op Facebook 

20180518-6: Javier mailt Charlotte Luttik (OC SOCiologie) terug over omzetting cijfers 

semester buitenland en schrijft een vergaderstuk. 

 

4. Mededelingen 

Robin is er niet, Judith notuleert. Er zijn een aantal nieuwe raadsleden die de PV bijwonen. 

 

Algemeen over de updates van (commissie)voorzitters en afgevaardigde: de updates worden 

vaak niet 24 uur van tevoren gestuurd, het zou fijn zijn als dat wel gebeurt. 

 

5. Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld. 
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6. Vaststellen notulen PV 31 

De notulen van 18 mei 2018 zijn met een aantal wijzigingen vastgesteld. 

 

7. Update voorzitter 

Geen update deze week. 

 

8. Update afgevaardigde 

Schakelbeleid wg: Woensdag was de workshop sessie mbt schakelbeleid, het lijkt de goede 

kant op te gaan met het advies, alle leden wilden ongeveer dat het cvb garant zou staan voor 

de financiering, of in ieder geval de servicekosten (ongeveer 1200 euro per student), wegens 

een nieuwe regeling met de vsnu moet de uva studenten vanaf 2019-2020 als reguliere student 

inschrijven ipv als contractstudent, dit betekent dus sowieso een verbetering ten opzichte van 

de rechtspositie van de student (aanspraak maken op OER en stemmen, etc.)  over de 60 ec 

trajecten was nog wel discussie, veel leden vonden dat deze trajecten ofwel selectiever 

moeten worden of verkort.... Hier moeten we de volgende sessies nog op hameren of anders 

als de csr advies mag geven op het advies van de wg; 

PV:   

Privacy: CvB heeft gereageerd op onze negatieve instemming, er werd vooral negatief 

ingstemd doordat er nog een deel later wordt uitgewerkt mbt het privacy beleid maar het was 

nog niet precies duidelijk wat en welke rechten we zouden hebben. We hebben een overzicht 

als reactie hierop gekregen en nu is er wel besloten om in te stemmen.  

Numerus fixus: FEB is negatief op geadviseerd. 

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

Geen update deze week.  

 

10. Update commissievoorzitter O&R 

Er was in de afgelopen week geen CV voor O&R en daarom dus ook geen update. 

 

11. Onderwerp 1: Samenstelling OC’s  

De FSR FMG heeft een instemmingsverzoek gekregen voor de samenstelling van OC’s. 

Volgens de WHW moeten OC’s verkiezen, wil je dat niet dan moet je dat opstellen in het 

faculteitsreglement. OC’s op de FMG willen niet verkiezen. In de CV kwam naar voren dat 

als we het faculteitsreglement instemmen, OC’s per se moeten gaan verkiezen. De vraag is of 

dat wenselijk is aangezien ze het niet willen. Vandaag vormt de FSR een besluit. Wel is het 

belangrijk om toe te voegen dat het proces naar dit besluit toe niet vlekkeloos is verlopen; de 

FSR heeft het op maar één PV gediscussieerd over dit onderwerp.  

 

Artikel 26 punt 4:  OC’s moeten een brief sturen aan de decaan als ze willen verkiezen. Als je 

naar de wet kijkt is dit een omgedraaide argumentatie. Daar staat namelijk dat een OC moet 

verkiezen en het juist aan moeten geven als ze niet willen verkiezen. Vraag is of we dit aan 

moeten kaarten. Het is een optie om dit in het advies aan te kaarten. Daarnaast kunnen we als 

FSR de OC’s er elk jaar aan herinneren dat deze wet bestaat.  
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Het kan zijn dat OC’s vergeten om zo’n mail te sturen zodat ze gedwongen zijn te verkiezen. 

We gaan dan in strijd met de OC’s omdat ze dit juist niet willen; hierover praten is wel een 

beetje retorisch omdat op de FMG waarschijnlijk geen enkele OC ooit wil gaan verkiezen. 

 

Echter, je stimuleert verkiezingen niet als het regelement blijft zoals het nu is. Dan wordt niet 

verkiezen de norm, terwijl in de WHW staat dat verkiezen juist de norm is. En het argument 

dat het te veel werk is is niet zo sterk. Maar: we willen graag de OC’s telkens meenemen, is 

het dan niet gek dat we ze hier passeren? Verkiezingen kunnen ook problematisch zijn omdat 

we als FSR al een lage opkomst hebben, en het gaat dan waarschijnlijk om de persoon die het 

meest populair is. 

 

Het lijkt Mark fair als we nu nog niet besluiten of OC’s per se moeten verkiezen. Dat is, vindt 

hij, aan de nieuwe raad, zodat zij dat gelijk dat jaar kunnen communiceren naar de OC’s, 

zodat die niet worden overvallen daarmee. Voorstel: als de OC wil verkiezen, geven ze dat 

aan en dat hoeven ze niet verder te onderbouwen. Maar: het is niet veel gevraagd voor de 

OC’s om even te motiveren waarom ze niet willen verkiezen, dus tegenvoorstel: OC’s moeten 

aangeven wanneer ze niet willen verkiezen en dit motiveren. 

 

Conclusie: Enerzijds vinden we het democratisch orgaan belangrijk, het extra werk hoeft dan 

niet uit te maken. Anderzijds is het idee dat als we er wel mee instemmen dat dat meer 

overeenkomt met de mening van de OC’s, die niet willen verkiezen. 

 

Stemvoorstel: De FSR FMG stemt niet in met het faculteitsreglement tenzij artikel 26 lid 4 

wordt aangepast 

Voor: 6 stemmen. 

Tegen: 2 stemmen. 

Blanco: 0 stemmen. 

Onthouding: 3 stemmen. 

 

Mark schrijft de brief. Is zaterdagavond af en klaar voor de redactionele ronde, maandag 

wordt hij opgestuurd. Redactionele ronde tot maandag 10:00 uur. 

 

12. Onderwerp 2: OV-evaluatie. 

De FSR FMG evalueert de Overlegvergadering van 24 mei 2018. Hij ziet in dat hij onder 

andere door planning van de OV’s en door feestdagen uitgevallen CV’s en PV’s zijn tijd niet 

optimaal heeft benut. Voor de volgende OV wordt afgesproken nu al een datumprikker rond 

te sturen voor de OV-voorbereiding.  

 

13. Onderwerp 3: WIM (fase: oordeelvormend) 

Dit onderwerp komt op de PV van 4 juni 2018 uitgebreider terug.  

 

14. Onderwerp 4: Update penningmeester 
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Stemvoorstel: De FSR FMG gaat akkoord met het besteden van het teambuildingsgeld van 

125 euro aan alcohol op inwerkweekend. 

Voor: 6 stemmen. 

Tegen: 1 stem. 

Blanco: 1 stem. 

Onthouding: 3 stemmen. 

 

15. Onderwerp 5: Nieuwsbrief 

De FSR FMG bespreekt onderwerpen die hij wil opnemen in de volgende nieuwsbrief: 

• Uitslag verkiezingen 

• Inschrijvingen summerschools 

• Raadsassistent vacature 

• Oproep schakeltrajectstudenten 

• Jaaroverzicht 

• Peer-to-peer 

 

16. Onderwerp 6: Taalwijziging (mail) 

20180525-2: Loraine mailt naar de CSR dat we vinden dat instemmen taalwijzigingen bij 

FSR moet liggen.  

 

Er is gemaild met de vraag wie de FSR vindt dat  over de taalwijziging van een opleiding 

moet gaan: de FSR of de OC? 

FSR: omdat het een opleiding overstijgend iets is, naamswijziging van de opleiding ligt ook 

bij de FSR, het heeft ook veel invloed op buiten de opleiding, op de faculteit. Sommige OC’s 

kunnen misschien teveel worden beïnvloed door de opleidingsdirecteur of docenten. 

OC: als we voor FSR kiezen dan lijkt het of de OC’s niet goed kunnen nadenken over een 

taalwijziging bij hun opleiding. 

 

17. Onderwerp 7: Schakeltrajecten 

De FSR FMG bespreekt de brief schakeltrajecten en besluit het alleen bij bekostiging te 

houden aangezien er op veel andere vlakken verschillen zijn op universiteiten. De brief gaat 

ook naar de minister. Er zijn verder geen opmerkingen. 

 

Stemvoorstel: De FSR FMG gaat akkoord met het sturen van de schakeltrajectenbrief naar de 

universiteitsraden in Nederland. 

Voor: 11 stemmen. 

Tegen: 0 stemmen. 

Blanco: 0 stemmen. 

Onthouding: 0 stemmen. 

 

18. Onderwerp 8: DIA 

20180525-3: Iris werkt de vragen over DIA uit en verstuurt het naar de mensen die ermee te 

maken hebben. 
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20180525-4: Iris mailt Richard of we op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen 

omtrent DIA. 

 

De FSR FMG bespreekt zijn vervolgstappen betreft de geschrapte DIA-vakken. Wat moet Iris 

communiceren naar studenten die zich ervoor hebben ingezet? Er zijn nog onderhandelingen 

gaande bij politicologie. Zijn er nog vragen over de informatie die we hebben gekregen? 

 

We kunnen naar buiten communiceren wat de antwoorden op de vragen zijn, sturen naar de 

mensen die ermee te maken hebben. We moeten hier wel bijzetten dat het naar eigen 

interpretatie is opgeschreven, dus duidelijk maken dat mensen eerst naar ons moeten mailen 

als ze vragen hebben.  

 

19. Onderwerp 9: Inwerkweekend 

20180525-5: Partijleden sturen e-mailadressen van de nieuwe raadsleden naar Thom. 

 

Aankondiging volgende vergadering: draaiboek bespreken en alles doorlopen. We willen ook 

taken gaan verdelen etc. 

 

20. Punten voor naar de CSR 

Geen punten deze week.  

 

21. Promotie 

• Mag de demonstratie vanuit humanities rally van aanstaande 8 juni gedeeld worden? 

Ja: 20180525-6: Judith deelt de demonstratie van 8 juni op Facebook. 

• Fiets 

• Pluim poll: nog één keer delen en dan volgende week uitreiken. 

 

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

Geen w.v.t.t.k.-punten vandaag.  

 

23. Rondvraag en sluiting 

Geertje sluit de vergadering om 16:44.  

 

Actielijst 

20180518-6: Javier mailt Charlotte Luttik (OC Sociologie) terug over omzetting cijfers 

semester buitenland en schrijft een vergaderstuk. 

20180525-1: Mark stelt de brief over de wijzigingen in het FR over de OC op 

20180525-2: Loraine mailt naar CSR dat we vinden dat instemmen taalwijzigingen bij FSR 

moet liggen 

20180525-3: Iris werkt de vragen over DIA uit en verstuurt het naar de mensen die ermee te 

maken hebben. 

20180525-4: Iris mailt Richard of we op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen 

omtrent DIA. 
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20180525-5: Partijleden sturen e-mailadressen van de nieuwe raadsleden naar Thom. 

20180525-6: Judith deelt de demonstratie van 8 juni op Facebook. 

 

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.     


