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Notulen van de plenaire vergadering (34) 

Datum en tijd: 11 juni 2018 15:00-17:00 

Locatie: C2.02 

 

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

Pietersma, Thom Ter Borg, Marnix Gerding, Javier Koole, Thijs Barendrecht, Mitchel Sluis, 

Robin van den Hoek. 

 

Afwezig (met bericht): Iris Kingma 

 

1. Opening  

Geertje opent de vergadering om 15:05. 

 

2. Post 

20180611-1: Judith reageert op de mail voor TAQT-trainingen. 

20180611-2: Luca reageert op de mail betreft ITK selfreflection. 

20180611-3: Robin stuurt de mail van Downsideup over gratis training door naar de nieuwe 

raad.  

• 6/6 CSR: TAQT-trainingen voor FSR 2018-2019. De FSR besluit om deze trainingen 

in de inwerkweek op te nemen.  

• 25/6 Mees van REES ITK-self reflection (deadline input 18 juni). Luca gaat hiernaar 

kijken. 

• 7/6 Downsideup Gratis workshop voor jullie medezeggenschap. Robin stuurt door naar 

de nieuwe raad om te kijken of ze hier iets mee willen. Eventueel in combinatie met 

andere raden, een OC en Clarie wil ook wel meedoen.  

 

3. 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. 

 

4. Mededelingen 
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• Iris is afwezig en machtigt Javier. 

• Marnix, Luca en Mitchel zijn later in de PV vandaag.  

• Thijs en de decaan hebben gesproken over diploma-uitreikingen. Ze willen oud-UvA-

studenten mailen voor een evaluatie, maar eerst wordt uitgezocht of dit wel mag in 

verband met de AVG-wet. Eind deze week horen we of dit doorgaat. Het onderwerp 

diploma-uitreikingen zal ook worden besproken op het OWI-overleg. Bij instemming 

voor een evaluatie zullen vragenlijsten via de UvA verstuurd worden en krijgt de FSR 

de resultaten. Dan zal verder worden gekeken wat de FSR met de resultaten doet.  

 

5. Vaststellen agenda 

Onderwerp 7: Voorzittersoverleg wordt toegevoegd.  De agenda is vastgesteld. 

 

6. Vaststellen notulen PV 33 

Er zijn nog inhoudelijke toevoegingen aan het onderwerp duurzaamheid. Dit onderwerp zal 

worden bijgewerkt en de notulen van 4 juni 2018 zijn vastgesteld. 

 

7. Update voorzitter 

Volgende week (18-06) heb ik een week vakantie, omdat dan de zelfstandige week is en dus 

fulltime aan het werk. Ik zal het automatisch antwoord van mijn mail even aanzetten. Vanaf 

23-06 begin ik officieel. Ik zal om de week bij de PV en DB-vergaderingen zijn. 

 

Schakeltrajecten 

Voor zover ik van Thijs begrepen heb, heeft een uni de reactie gegeven morgen de brief te 

bespreken, verder geen reactie. 

 

Demonstratie 

Was erg leuk en heel veel mensen! Jammer hoe het is geëindigd... Op de universiteitsdag had 

Geert geen goede antwoorden op de vragen van studenten, veelal ontwijkend 

 

VZO 2x 

Deze moet toegevoegd worden aan de agenda. 

Judith gaat naar het VZO van de CSR toe, denk dus even na over zaken die je daar wil 

bespreken. Ik zat zelf te denken aan Kaderbrief (reserves, zie bijlage 1) en Duurzaamheid. 

Ook wordt daar de agenda opgesteld voor overleg met het CvB waar Mitchel heen gaat. Daar 

zou ik graag op de agenda willen hebben de bezuinigingen op FMG en FGw, WOinactie en 

hoe het CvB denkt over de protesten met een verantwoording van waarom studenten van het 

terrein zijn gebonjourd.  

 

8. Update afgevaardigde 

PV 

• Schakeltrajecten: de CSR ondertekent de brief, woehoeee!! 

• Instellingsplan oplegger (of, midterm review): het IP is besproken de grote lijnen uit 

onze feedback zijn: ''The CSR is in general positive about the mid-term review. The 
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CSR worries that the KPI’s were not really taken up in the last IP and if the KPI’s do 

not change it is hard to make big changes (direction wise) &The CSR is positive about 

including sustainability as a topic in the IP.'' Verder bestaat het IP uit verschillende 

topics, zoals onderwijs, onderzoek, talentbeleid, financiën, innovatie en impac, etc. 

We hebben bij deze punten onze feedback genoteerd, deze zal gedeeld worden met het 

CvB. Ik heb het vergaderstuk toegevoegd met een samenvatting van de punten van het 

IP en de feedback van de CSR. De feedback van de CSR is nog niet verstuurd, als wij 

nog input willen geven kan dat, maar het hoeft wat mij betreft niet. 

• Verhoging rente studielening: dit is een wetsvoorstel, er kon via de website hierop nog 

commentaar geleverd worden, als csr hebben we gestuurd dat we het er niet mee eens 

waren 

• Verder moest ik eerder weg bij de PV, er zijn nog informerende stukken 

langsgekomen over functiebeperking, dit was een update over de stand van zaken nu. 

Interessant voor de dossierhouders denk ik :) en over instemmingsverzoek information 

security.  

• Ook hebben we een gesprek gehad met de raad van toezicht, er werd gesproken over 

de dingen waar er dit jaar gewerkt aan zijn en dingen waar we tegen aanlopen, ook wat 

betreft het CvB. Punten die besproken werden zijn studentbetrokkenheid, 

toegankelijkheid van onderwijs,  en een recap van ons jaar. Ook werd de oplegger van 

het instellingsplan besproken, dit ging over de punten waar we het mee eens waren in 

het IP en waar nog kritiek of aanvullingen bij waren, ook hadden we het erover dat het 

fijn was dat we meegenomen waren in het opstellen van het IP.  

 

TF updates 

Sasha:  

• Dem&Pol: We did receive an informal request from Miek about the CSR regulations. 

Good job JZ.  

• Edu&Acc: 

- M-OER: We received a response from the CvB, and we discussed whether 

there were any breaking points. Expect a meeting piece on that for the PV, 

since the CvB wants a response on Friday.  

- Honours: the FSR FNWI sent their proposal for the restructuring of the 

honours programme. The taskforce was not a big fan of the proposal, and will 

be writing a meeting piece on what our response should be.  

- Pim and Loraine had a meeting on the numerus fixus FEB on Thursday after 

our meeting.  

- We are waiting on input from the FSRs regarding the ITK self-reflection. ---> 

gaan we dit doen??? 

- We briefly discussed what should be discussed at the RvT WHW conversation 

in regards to accessibility and the mid-term review of the Instellingsplan.  

- On Wednesday during the PV a meeting on Institutional Research is taking 

place, we are unable to put it on the PV agenda given the time the agenda and 

pieces were sent and the fact that it takes place during the PV. We will update 

you, however.  
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- Next week a theme UCO meeting on internationalisation will take place. Mees 

will be taking Ken with him.  

 

PR 

There has been no PR meeting past week, we will soon have an evaluation on the elections in 

which we also pursue more tasks being delegated to BC. We also still need to organise a 

councilsimulation for the inwerkweekend. 

 

Finance and facilities 

Not much happening, but we got the Kaderbrief last week, and Pim had a few remarks on it. 

Overall it looks alright. Other than that: 

1) I will be attending a Canon meeting about the printers at the UvA, on the 20th. 

2) The last campus OV happened, we all agreed that next year it should happen less 

frequently. 

3) Cormet started a pilot with 4 euro meals on the FNWI and apparently they sold out 

very quickly. 

4) The COR did not consent the new privacy policy. We are keeping an eye out for 

developments.  

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

Geen. 

 

10. Update commissievoorzitter O&R 

Geen. 

 

11. Onderwerp 1: OV-notulen instemmen (fase: besluitvormend) 

De FSR bespreekt de conceptnotulen van de vijfde overlegvergadering met de decaan van 24 

mei 2018. Er is geen enkele op- of aanmerking. 

 

Stemvoorstel: De FSR FMG gaat akkoord met het versturen van de concept OV-notulen van 24 

mei 2018 aan de decaan.  

Voor: 9 stemmen. 

Tegen: 0 stemmen. 

Blanco: 0 stemmen.  

Onthouding: 0 stemmen. 

 

In de OV zijn ook de voorlopige contouren van de kaderbrief besproken, deze heeft Robin in 

een apart document uitgetypt.  

 

In de financiële commissie opnieuw informatie aanvragen over de voortgang van het proces 

van de bezuinigingen? Mitchel zal dit meenemen.  
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12. Onderwerp 2: WIM faculteitsreglement (fase: beeldvormend) 

20180611-4: Mark mailt de nieuwe raad informerend over onderdeelcommissies. 

 

Mark en Sterre zijn in gesprek over hoe het faculteitsreglement eruit moet komen te zien om de 

onderdeelcommissies te realiseren. Mark vraagt aan de PV of ze nog opvallende dingen in het 

document zien of dat ze hier akkoord mee gaan. Het gaat hier puur over de wijzigingen in het 

faculteitsreglement. 

 

Als een zetel overblijft in een kiesdistrict, gaat de zetel naar het domein dat de meeste studenten 

per zetel vertegenwoordigt. Mitchel vraagt of bij een gelijk gemiddelde echt per munt opgooien 

wordt besloten welk domein de zetel krijgt. Mark kan dit bevestigen; het is immers ook een 

heel onwaarschijnlijke situatie.  

 

Artikel 53 lid 3: Sterre stelde voor om aan elk domein minimaal 2 zetels toe te kennen (en dat 

worden meer) zo voorkom je dat er onderdeelcommissies en domeinen komen die slechts één 

zetel hebben. Zo voorkom je dat er een meerderheid in de FSR kan komen te zitten. Mark is 

hier enthousiast over.  

 

Hoe betrekt de FSR ’17-’18 de net verkozen FSR ’18-’19 hierin? Mark zal een mail aan hen 

sturen met uitleg wat onderdeelcommissies zijn. Hij zal vragen of zij input of opmerkingen 

hebben.  

 

De FSR is verder tevreden en heeft geen opmerkingen meer. Mark zal het akkoord doorgeven 

aan Sterre. Zij zal dit dan naar de FSR toe laten komen middels een instemmingsverzoek en 

dan zijn er volgend jaar onderdeelcommissies/kiesdistricten. 

 

13. Onderwerp 3: Jaarverslag (fase: beeldvormend/oordeelvormend/besluitvormend) 

Wat gaat er gebeuren? 

Het jaarverslag 2017-2018 moet geschreven worden. Hierin evalueren we het beleidsplan en 

schrijven we per dossier wat er dit jaar mee is gebeurd. De hoofddossierhouder wordt de 

eindverantwoordelijke van het stuk over zijn dossier. Je hoeft het niet aan te geven als er niks 

is gedaan.  

 

Wat spreken we af? 

• Judith zal het verloop aansturen.  

• Het jaarverslag wordt alleen in het Engels geschreven.  

• Deadline is 18 juli 2018. Dan moeten alle hoofddossierhouders hun stukjes hebben 

ingeleverd voor waar dat relevant is.  

 

14. Onderwerp 4: Inventarisatie aanwezigen inwerkweek eind augustus  
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20180611-5: Judith en Thom schrijven een vergaderstuk over de inhoud van de inwerkweek. 

 

Wie kunnen aanwezig zijn tijdens de inwerkweek (27 t/m 31 augustus 2018)? 

 

Wel aanwezig 

• Luca 

• Mark 

• Mitchel 

• Javier 

• Thom (vanaf dinsdag of woensdag) 

• Geertje (waarschijnlijk wel, mits duidelijk gepland wordt wanneer wat gebeurt) 

• Robin 

 

Misschien aanwezig 

• Loraine 

• Clarie 

• Judith 

 

Niet aanwezig 

• Thijs 

 

15. Onderwerp 5: Sollicitatie raadsassistenten  

De FSR ’17-’18 gaat de vacature uitzetten en de FSR ’18-’19 gaat de sollicitatiecommissie 

vormen. FSR ’17 en ’18 neemt zelf geen zitting in de sollicitatiecommissie, maar zal wel tips 

geven aan de nieuwe raad van waar ze op moeten letten tijdens de sollicitatieprocedure. 

Belangrijk om te zorgen voor een goeie overdracht!  

 

Er moet aan de nieuwe raad gevraagd worden wat zij als aanmelddeadline willen voor schrijven 

op de vacature. Thom zal deze vraag en informatie over raadsassistenten aan de nieuwe raad 

mailen, net als de deadline voor de CSR-afgevaardigde en dat er mensen in het DB en in TOF 

moeten komen. 

 

16. Onderwerp 6: Evaluatie inwerkweekend  

20180611-6: Mark verzorgt de afrondingen van de financiën van het inwerkweekend 

(afstemmen met FdR). 

 

De FSR bespreekt het afgelopen inwerkweekend (8 t/m 10 juni) na. Hij is tevreden met het 

verloop van het weekend. De raadssimulatie ging goed, ook al ging het hectisch. De nieuwe 

raadsleden die Mitchel heeft gesproken vonden het ook leuk. 
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17. Onderwerp 7: Voorzittersoverleg 

Er komen twee voorzittersoverleggen aan. De FSR bespreekt input voor deze vzo’s voor.  

 

• VZO met de CSR op 12 juni.  

Mitchel gaat hier heen. Hier wordt de agenda van het CvB VZO besproken. Input:  

o Stilteruimtes 

o Hoe de studenten door de politie zijn behandeld op 8 juni. Wie heeft de politie 

de opdracht gegeven om te ontruimen?  

o Hoe hoopt het CvB in de komende tijd samen te werken met het CvB ten aanzien 

van de bezuinigingen? 

 

• VZO met het CvB volgende week.  

Judith gaat hier heen. Input:  

o Duurzaamheid 

o De attitude van de CSR op de protesten 

o Kwaliteitsafspraken 

o Tips voor de overdracht 

 

18. Punten voor naar de CSR 

De ILO-brief is eindelijk door iedereen ondertekend, Loraine geeft het door.  

 

19. Promotie 

PR zal eerst de pluim uitreiken en dan een foto maken en op Facebook zetten. Judith schrijft 

een vergaderstuk om voor te stellen wat er precies wordt gegeven bij de uitreiking. 

 

Als we weten wanneer de nieuwe raad de deadline wil stellen deelt PR de vacature voor de 

raadsassistenten. 

 

20. W.v.t.t.k. 

Geertje heeft per mail een inventarisatie gemaakt van de onbetrokkenheid in bezuinigingen bij 

de OC’s. Willen we hier nu iets mee? OC psychologie is zich nu wel meer bewust van het 

probleem. Mark is vrijdag aanwezig bij de OC psychologie, zij gaan dan de bezuinigingen (ook 

ten aanzien van bachelor specialisaties) bespreken. Het gaat over bezuinigingen bij de bachelor.  

 

Wat zijn de vervolgstappen van het faculteitsbureau nu Hans gaat stoppen als decaan? Wat 

gebeurt er met de interim functie en de vaste functie daarna? Misschien ook goed om op de 

VZO met de CSR te vragen hoe dit gaat verlopen.  

 

21. Rondvraag en sluiting 

Geertje sluit de vergadering om 16:09. 
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Actielijst 

20180611-1: Judith reageert op de mail voor TAQT-trainingen. 

20180611-2: Luca reageert op de mail betreft ITK selfreflection. 

20180611-3: Robin stuurt de mail van Downsideup over gratis training door naar de nieuwe 

raad.  

20180611-4: Mark mailt de nieuwe raad informerend over onderdeelcommissies. 

20180611-5: Judith en Thom schrijven een vergaderstuk over de inhoud van de inwerkweek. 

20180611-6: Mark verzorgt de afrondingen van de financiën van het inwerkweekend 

(afstemmen met FdR)  

 

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.     


