
 

  1 

 

Notulen van de plenaire vergadering (33) 

Datum en tijd: 4 juni 2018 15:00 – 17:00  

Locatie: B3.11 

 

Aanwezig: Luca Coster, Mark Dzoljic, Clarie Duin, Robin van den Hoek, Judith Pietersma, 

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

 

Afwezig: Geertje Hulzebos, Loraine Smith 

 

1. Opening  

Judith opent de vergadering om 15:08 

 

2. Post  

20180604-1: Thijs/Marnix mailt Kjeld Oostra terug over evaluatie verkiezingen 

20180604-2: Luca/Javier mailt Michele Murgia terug over input duurzaamheid. 

20180604-3: Judith mailt terug op ongevraagd advies catering van de FSR FGw. 

20180604-4: Thom stuurt de informatie over de startdag door naar de nieuwe raadsleden. 

20180604-5: Mark reageert op de mail werkgroep sterke medezeggenschap.  

 

• 23/05 Kjeld Oostra: Vragen t.b.v. evaluatie verkiezingen. Evaluatie moet voor 6 juni 

verstuurd worden.   

Marnix en Thijs pakken mailen dit, wordt eerst voor input vandaag nog besproken bij 

w.v.t.t.k.   

• 24/05 Michele Murgia: Update duurzaamheid en vraag naar input: input moet voor 7 

juni verstuurd worden.  

Luca en Javier pakken dit op.  

• 25/05 Mees van Rees: ITK self reflection. (Instellingstoets kwaliteitszorg): feedback 

moet voor 18 juni verstuurd worden. 

Komt op de PV agenda voor volgende week.  

• 28/05 FSR FGw: Ongevraagd advies catering: Brief ondertekenen ja/nee? 4 juni laten 

weten. Judith mailt terug.  

• 28/05 CSR: Start Day student council: moet doorgestuurd worden naar de nieuwe 

raadsleden. Thom stuurt dit bericht door.  

• 31/05 Pim van Helviort: Werkgroep Sterke Medezeggenschap vervolgstappen: meer 

ondersteuning. Willen jullie nog iets doen met die ondersteuning, dit zelf doen of 

bespreken met de decaan? Mark mailt naar Hans.  

 

3. Actielijst  

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

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

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

 

4. Mededelingen 

• Geertje is vandaag afwezig en machtigt Thom.  

• Loraine is vandaag afwezig en machtigt Luca.  

• Vanuit het domein Sociale Wetenschappen lijkt de steun voor DIA-vakken gestopt te 

zijn.  

• De brief schakeltrajecten is zojuist verstuurd naar de universiteitsraden.  

• Minister van Engelshoven heeft vanmorgen een statement over haar visie op 

internationalisering naar buiten gebracht; dit zal worden  meegenomen in de werkgroep 

internationalisering en zal langs de OC’s gaan. Eind volgende week kunnen we een 

nieuwe update van de werkgroep internationalisering verwachten.  

 

5. Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld. 

 

6. Vaststellen notulen PV 32 

De notulen van 25 mei 2018 zijn met enkele wijzigingen vastgesteld. 

 

7. Update voorzitter 

Schakeltrajecten: Met de schakeltrajectenbrief gaat het een beetje moeizaam.  

Demonstratie: Zoals jullie hebben gelezen in de app is er vrijdag om 15u een demonstratie 

van HR, NU! en ASVA. Ik zal daarom wat later op Texel zijn (wellicht met Loraine). 

 

8. Update afgevaardigde 

Geen update deze week. 

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

Geen update deze week. 

 

10. Update commissievoorzitter O&R 
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Geen update deze week. 

 

11. Onderwerp 1: Overdracht/inwerkweekend (fase: besluitvormend) 

De FSR overlegt wie op welk tijdstip richting Texel vertrekt aanstaande vrijdag. Enkele mensen 

die later komen zullen uiterlijk donderdag 7 juni aan Thom/Judith laten weten hoe laat zij 

aankomen op Texel, om te kunnen bepalen hoe het gaat met avondeten en hoe het gaat met 

vervoer.  

 

De taken voor de activiteiten tijdens het inwerkweekend worden verdeeld. Er zijn geen 

wijzigingen in de paklijst sinds deze naar de raad verstuurd is op 31 mei.  

 

12. Onderwerp 2: WIM 

Mark heeft voor het faculteitsbureau een voorzet voor de inrichting van de FSR met 

onderdeelcommissies (ODC’s) geschreven. De FSR geeft feedback op het voorzet, waarin is 

opgenomen welke mandaten de FSR aan de ODC’s zou kunnen geven. Ook is een wijziging in 

het huishoudelijk reglement voorgesteld.  

 

Er wordt gediscussieerd over een aantal formuleringen en Mark krijgt de tip om toe te voegen 

hoe FSR-leden in de ODC terechtkomen. Ook kan hij verduidelijken wat hij met ‘specifieke 

internationaliseringstrajecten’ bedoelt.  

 

Het grootste deel van de FSR is het eens met de voorgestelde verdeling van taken tussen de 

FSR en de ODC. Mark zal de besproken wijzigingen doorvoeren en de voorzet opsturen naar 

Sterre voor feedback. De WIM zal dan op de komende PV opnieuw behandeld worden.  

 

13. Onderwerp 3: Cijfers omzetten vanuit het buitenland 

Charlotte Luttik (student-lid opleidingscommissie sociologie) heeft aan de FSR FMG gemeld  

dat in de OER staat dat cijfers die studenten halen gedurende een uitwisselingsperiode in het 

buitenland niet worden omgezet naar een cijfer op hun diploma, maar tot een ‘aan voorwaarden 

voldaan’ (AVV). De OC Sociologie heeft hier een aantal bezwaren tegen en vindt dat cijfers 

wél naar een cijfer omgezet moeten kunnen worden. De OC wil graag weten hoe de FSR 

hierover denkt en of de FSR hier eventueel iets aan wil gaan doen.  

 

De FSR discussieert: uiteindelijk is het gemiddelde wat op het diploma van een student komt 

het belangrijkste. Maar: voor de toelating tot bepaalde masters wordt soms wel gekeken naar 

cijfers. En buitenlandse cijfers moeten ook mee kunnen tellen in het curriculum als een student 

hard zijn best doet. Bovendien: hoe zou het omrekenen van cijfers in zijn werk gaan? Het niveau 

op Nederlandse universiteiten is namelijk wel anders dan dat van universiteiten in het 

buitenland. Het is echter wel zo dat dit verschil in niveau ook al bestaat tussen verschillende 

Nederlandse universiteiten. Ook wordt er gediscussieerd over de vraag of dit of dit issue op 
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facultair niveau aangekaart moet worden of dat de OC sociologie hier zelf mee aan de slag 

moet.  

 

Charlotte is uitgenodigd om de PV van de FSR bij te wonen om haar brief aan de FSR toe te 

lichten, vandaag kon ze er echter helaas niet bij zijn. De FSR spreekt af om dit onderwerp 

nogmaals te bespreken in een PV waar Charlotte wel bij aanwezig kan zijn en dan zal de FSR 

haar definitieve oordeel vellen.  

 

14. Onderwerp 4: Duurzaamheid 

20180604-2: Luca mailt Michele Murgia terug over input duurzaamheid.  

 

Op 7 mei j.l. vond er een brainstormsessie met betrekking tot duurzaamheid plaats tussen 

de CSR, Facility Services, Green Office UvA en Green Campus UvA. De aanleiding voor 

deze sessie was het idee van de CSR om samen met het CvB een visiedocument over 

duurzaamheid op te stellen. Daar wordt nu aan gewerkt, maar de CSR kan dat in dit termijn 

niet afmaken. Het idee van de CSR is nu om punten bij het CvB aan te dragen op basis 

waarvan het CvB en de volgende raad verder kunnen werken.  

 

De CSR heeft de FSR om input gevraagd voor aan te dragen punten. In de mail van het CSR 

staan ook een aantal bevindingen die zij al uit hun brainstorm hebben geconcludeerd. Facility 

Services vindt  bijvoorbeeld dat het erkend moet worden dat het thema duurzaamheid 

onvoldoende belegd is. De FSR discussieert over wie hiervoor verantwoordelijk zou zijn; FS 

(gedeeltelijk) of het CvB? Ook zijn studenten zelf nog wel laks in het meewerken aan een 

duurzamere universiteit. Er zijn prullenbakken waarin het afval gescheiden weggegooid kan 

worden, maar studenten houden zich vaak niet aan deze aanduidingen, waardoor het afval 

alsnog niet voldoende gescheiden is en dit niet verder te recyclen is. Er zou gestimuleerd kunnen 

worden dat studenten zich zelf ook beter inzetten voor een duurzame universiteit. En er moet 

ook meer worden gedaan aan academische duurzaamheid (in de thema’s in het curriculum zelf) 

en studenten kunnen beter betrokken worden in het proces.  

 

Luca noteert deze input en zal deze opsturen naar het CSR.  

  

15. Onderwerp 5: Reactie decaan advies selectie psychologie 

De FSR FMG discussieert over de reactie van de decaan betreffende selectieprocedure voor de 

toelating tot de bacheloropleiding Psychologie. Dit advies is tijdens de FSR overlegvergadering 

d.d. 24 mei 2018 gezamenlijk besproken. De FSR besluit dat hij het niet nodig vindt om nog 

een reactie op deze reactie te versturen.  

 

16. Onderwerp 6: Reactie decaan advies BoS-studenten 
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20180604-6: Marnix schrijft een vergaderstuk met daarin de reactie op de reactie van de 

decaan over BoS-studenten. 

 

De FSR FMG discussieert over de reactie van de decaan betreffence de BoS-student. Dit advies 

is tijdens de FSR overlegvergadering d.d. 24 mei 2018 gezamenlijk besproken.  

 

De FSR bespreekt dat hij graag meer uit dit advies zou willen halen dan wat hij nu toegezegd 

heeft gekregen en besluit om te reageren op de reactie van de decaan. Marnix zal voor de 

volgende PV een vergaderstuk schrijven met de opzet van het antwoord van de FSR. Dit 

antwoord zal op de PV van 11 juni besproken worden.  

 

17. Punten voor naar de CSR 

Geen punten voor naar de CSR deze week.  

 

18. Promotie 

De pluim gaat binnenkort uitgereikt worden, Judith en Thom gaan hier nog een moment voor 

prikken.  

Over de nieuwsbrief komt later nog een update.  

 

19. W.v.t.t.k. 

20180604-1: Thijs/Marnix mailt Kjeld Oostra terug over evaluatie verkiezingen. 

 

Het verloop van de onlangs afgeronde medezeggenschapsverkiezingen wordt geëvalueerd door 

de FSR.  

 

20. Rondvraag en sluiting 

Judith sluit de vergadering om 16:57 

 

Actielijst 

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

moet liggen 

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

omtrent DIA. 

20180604-1: Thijs/Marnix mailt Kjeld Oostra terug over evaluatie verkiezingen 

20180604-2: Luca/Javier mailt Michele Murgia terug over input duurzaamheid. 

20180604-3: Judith mailt terug op ongevraagd advies catering van de FSR FGw. 

20180604-4: Thom stuurt de informatie over de startdag door naar de nieuwe raadsleden. 

20180604-5: Mark reageert op de mail werkgroep sterke medezeggenschap.  

20180604-6: Marnix schrijft een vergaderstuk met daarin de reactie op de reactie van de decaan 

over BoS-studenten. 
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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.     


