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Notulen van de plenaire vergadering (35) 

Datum en tijd: 18 juni 2018 15:00-17:00 

Locatie: C2.02 

 

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

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

 

Afwezig (met bericht): Iris Kingma, Geertje Hulzebos. 

 

1. Opening  

Judith opent de vergadering om 15:08. 

 

2. Post 

20180618-1: Judith mailt Claire Slingby (student-assistent bij de afdeling Sociologie) terug en 

promoot buddysysteem sociologie op Facebook. 

 

• 17/06 Claire Slingsby (student-assistent bij de afdeling Sociologie) Promotie 

buddysysteem sociologie. PR zal de promotie oppakken.  

• 14/06 Casper Colenbrander (nieuwe raad) Agenda vergadering 20 juni (09:00 - … ). 

Mitchel en Robin gaan ernaartoe. 

 

3. Actielijst  

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

Nog niet gedaan: er moet eerst een datum gekozen worden voor de training. 

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

Nog niet gedaan: er is meer input nodig vanuit de raad, dus dit gaan we vandaag op de PV 

bespreken.  

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.  

Nog niet gedaan.  

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

Nog niet gedaan: eerst de beschikbaarheid van alle raadsleden duidelijk zijn.  

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

(afstemmen met FdR) 

 

4. Mededelingen 

Geertje heeft niemand gemachtigd.  

Iris heeft Javier gemachtigd.  

Aanstaande vrijdag 22 juni 17:00 is de oefenconstitutieborrel. Pizza regelen? 
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5. Vaststellen agenda 

Instellingstoets kwaliteitszorg en internationalisering zijn toegevoegd. De agenda is 

vastgesteld. 

 

6. Vaststellen notulen PV 34 

Er zijn geen wijzigingen. De notulen van 11 juli 2018 zijn vastgesteld. 

 

7. Update voorzitter 

Geen update deze week. 

 

8. Update afgevaardigde 

Updates, alleen van de PV, er zijn geen taskforce updates gestuurd, verder kon ik niet bij de 

GV aanwezig zijn, ik zal de notulen hiervan nog opvragen en later belangrijke punten nog 

doorgeven. 

• Vragen besproken die wij nog hebben met  betrekking tot het ''information 

security policy'' deze vragen zullen besproken worden op de OV. 

• We hebben het gehad over het protest vorige week vrijdag, uiteindelijk is er 

besloten om een brief naar het CvB te sturen. Met de volgende strekking:  ''The 

CSR decides to write a letter in which they condemn the police violence. The 

CSR wants to guarantee that students can stand for their opinions in a peaceful 

manner and the CSR understands that protesters were not satisfied with the 

developments since Maagdenhuis and are thereby targeting the CvB.'' 

• Ook hebben we het over duurzaamheid gehad, de input van de FSR'en mbt tot 

duurzaamheid werd samengevoegd met de punten die de CSR eerder had 

opgesteld. Alleen erg faculteit specifieke dingen werden eigenlijk niet 

opgenomen, de punten van ons (FSR FMG) zijn alle 3 (concrete en meetbare 

doelen, studentbetrokkenheid en academische duurzaamheid) opgenomen. Op 

de OV zal de lijst met punten worden besproken en er komt wellicht nog een 

brief hierover. 

• ITK: hier hebben we het gehad over additionele punten die moeten worden 

opgenomen of niet. Dit zal ook in de ov worden besproken. Wij zijn ook 

gevraagd om input te geven? Gaan we dit nog doen? 

• Moer: er zal nog een brief worden opgesteld om te benadrukken dat de 

breekpunten die nog niet zijn opgenomen in de moer, opgenomen moeten 

worden, dit gaat om de verplichte hoorcolleges. 

• Kaderbrief, bijgevoegd het vergaderstuk, er zijn eerder vragen gesteld aan Erik 

Boels en hier is antwoord op gekomen. 

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

Geen update deze week. 

 

10. Update commissievoorzitter O&R 

Geen update deze week. 
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11. Onderwerp 1: Faculteitsreglement (fase: oordeelvormend) 

Mark en Luca hebben afgelopen dinsdag gezeten met de decaan. De decaan wil wel per mail 

gaan vragen of OC’s willen verkiezen, maar hij wil geen aanpassing doen in het 

faculteitsreglement. Dit is omdat hij nu al erg ver in het proces is en niet helemaal opnieuw wil 

beginnen. Het faculteitsreglement moet ter goedkeuring worden voorgelegd aan de OR, deze 

heeft hem al goedgekeurd.  Bij wijziging moet hij weer helemaal terug naar de OR om hem 

opnieuw in te laten stemmen, dit laat de decaan liever niet gebeuren.  

 

Discussie: 

• Luca en Mark stonden persoonlijk wel positief tegenover het niet aanpassen en wel 

mailen aan de OC ’s en een evaluatie.  

• De FSR vraagt zich af of de discussie over verkiezen wel wordt aangewakkerd als OC’s 

alleen maar ‘ja’ of ‘nee’ moeten zeggen op de vraag of ze willen werken met 

verkiezingen. Zou het niet beter zijn als ze het ook zouden moeten onderbouwen? 

• Mark vindt Hans’ oplossing wel fair. Nu wil de FSR altijd de discussie (‘Moet de OC 

verkiezen of niet?’) bij de OC leggen, maar het is juist aan de FSR om hierover te 

beslissen. OC’s kiezen er waarschijnlijk toch al gauw voor om niet aan verkiezingen te 

doen. Mark stelt voor om nu, om de patstelling op te lossen, in te stemmen en te noemen 

dat er volgend jaar eerder in het proces een gesprek moet komen over verkiezen van 

OC’s en de positie van de FSR hierin. Als een gewijzigde versie van het 

faculteitsreglement dan wordt voorgelegd aan het OR is dit waarschijnlijk een versie 

waar de FSR het al mee eens is.  

• Vervelend dat er niet wordt meegenomen dat de FSR per jaar verandert en dat er dus 

sprake is van veranderende belangen, waardoor de FSR deze wijziging voorstelde.  

• Temperature check: de raad is het in principe eens met het niet wijzigen van het 

faculteitsreglement, mits de decaan hem tegemoet komt met de mail naar de OC’s met 

de vraag over verkiezingen en een evaluatie.  

 

Proces: 

De FSR zal het voorstel formeel aan zich toe laten sturen en hier zal volgende PV definitief 

over gestemd worden.  

 

12. Onderwerp 2: Reactie BoS-Student (fase: beeldvormend/oordeelvormend) 

20180618-2: Marnix schrijft een opzet voor de reactie op de reactie BoS-studenten.  

 

Marnix heeft een vergaderstuk geschreven waarin hij de vier punten uit de reactie van de decaan 

behandelt. Ook heeft hij de BoS-studenten uitgenodigd voor deze PV, maar ze zijn helaas niet 

aanwezig. Wel contact gehad met Annabel en zij gaf aan dat meer bekendheid genereren (vierde 

punt) moeilijk gaat binnen het aangegeven tijdspad. Marnix geeft ook aan dat er zo veel gremia 
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op de UvA zijn en dat hij niet voor zich ziet hoe OWI’s het voor elkaar zullen krijgen dat de 

BoS-student daadwerkelijk bekender wordt onder de studenten. 

 

De reactie van de FSR op de reactie van de decaan is afhankelijk van welke rol de BoS-student 

binnen de onderdeelcommissie gaat krijgen. Als de BoS-student aanwezig is bij 

onderdeelcommissies heeft de FSR structureel contact met de assessor en vervalt het tweede 

punt. De decaan heeft dan wel toegezegd dat de BoS-student bij de onderdeelcommissies kan 

zitten, maar de BoS-student wordt wel aangenomen in dienst van de OWI en de OWI is degene 

die op domeinniveau het takenpakket van de BoS-student bepaalt. De OWI’s moeten 

waarschijnlijk ook nog overtuigd worden van de onderdeelcommissies.  

 

Marnix wil in zijn brief inspelen op de positie van de BoS-student in de onderdeelcommissie. 

De decaan vindt dat BoS-studenten wel contact moeten onderhouden bij OC’s, maar dat ze niet 

daadwerkelijk zitting mogen nemen in een OC. Dit argument staat niet heel sterk; de Bos 

studenten zitten momenteel wel gewoon bij de OC’s.  

 

Marnix weet niet of hij het laatste punt in de reactie (betreft bekendheid van de BoS-student) 

nog opnieuw aan wil stippen in de brief. OWI’s zullen naar verwachting geen mail gaan 

rondsturen om de BoS-student bekender te maken. Marnix zal in ieder geval vragen hoe de 

OWI’s het vergroten van de bekendheid voor zich zien en of de OWI’s dit tijdig terug kunnen 

koppelen aan de FSR.  

 

Proces: Marnix zal volgende week met een opzet voor de brief komen.  

 

13. Onderwerp 3:  Vakevaluaties 

20180618-3: Mark mailt Peter Hoekstra over het aanpakken van de vakevaluaties.   

 

Marnix en Micha van der Wal  (beleidsmedewerker Sociale Wetenschappen) hebben een 

meeting gehad over vakevaluaties. Marnix licht toe: 

 

Veel technische aanpassingen zijn niet zomaar mogelijk. En er zijn studenten die 

seksistische/onbeschofte opmerkingen in de tekstvakken zeten. Daardoor lezen veel docenten 

nu zelfs de open tekstvakken niet meer, waardoor het vak niet echt geëvalueerd kan worden. 

Een zin boven dat tekstvak (‘Seksistische/denigrerende opmerkingen worden niet 

meegenomen’) is wel mogelijk, maar willen we dit? Misschien lokt dit deze reacties juist wel 

uit. Misschien is het ook mogelijk om handmatig de uitschieters (van gemiddeld een 1 of 

gemiddeld een 10) eruit te halen?  

 

Advies  van Micha van der Wal is om met medewerkers van UvA Q en UvAdata te gaan zitten 

en kijken wat mogelijk is.  
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Mark: vakevaluaties is wel een typisch centraal dossier. Mark stelt voor om een informele mail 

naar de CSR sturen met de constatering betreft vakevaluaties en de vraag of zij dit met CvB 

oppakken / aan andere FSR’s vragen die hetzelfde probleem kennen? Mark zal eerst vóór 

volgende week een mail aan Peter Hoekstra sturen hierover.  

 

14. Onderwerp 4: Stilteruimte 

Javier heeft aanstaande donderdag een meeting met de FSR FEB, FSR FdR en Tom Verhoek. 

Hij wil checken of de FSR nog steeds dezelfde standpunten inneemt betreft de invulling van de 

stilteruimte.  

 

De raad wil verhelderen wat een sluisdeur precies is: twee deuren achter elkaar zodat 

geroezemoes van de gang echt buiten blijft. En de raad wil verhelderen hoe de genoemde 

poefjes er precies uit zien? Met ‘wel/geen transparantie’ in het vergaderstuk wordt bedoeld dat 

er voor- en nadelen zijn aan het afschermen maken van de stilteruimte. Waarschijnlijk zal er 

een oplossing komen met een soort matglas, zoals in de werkgroeplokalen op REC nu ook is.  

 

Discussie: Als je niet mag studeren in de stilteruimte, hoe zit het dan met bijbelstudie en 

koranstudie? Waar ligt de grens: Valt bijbelstudie onder bidden of onder studie?  

Conclusie: Er zullen wel richtlijnen komen van wat wel/niet mag. Hoogste prioriteit is dat het 

gewoon stil is. Goede oplossing: geen apparatuur toelaten zodat studenten rustig wel een 

(religieus) boek kunnen lezen, maar niet hard kunnen gaan typen e.d.  

 

Discussie: Hoe zit het met het afschermgordijn in de ruimte? Mark: Deze kan ook gebruikt 

worden om genders van elkaar te scheiden, dit is niet de bedoeling. Javier kan Mark ervan 

verzekeren dat het gordijn is bedoeld voor extra rust en niet om het ene gender van het andere 

te scheiden. Het feit dat er één ingang is voor de ruimte en niet twee aparte ingangen wijst hier 

ook op. Tom ziet het nut van het gordijn niet in als er toch stilte moet zijn in die ruimte. En hoe 

lang zou je daar dan mogen zitten, zouden daar regels voor moeten komen? Loraine snapt het 

wel; het is prettig om de mogelijkheid te hebben om je even af te kunnen zonderen.  

 

15. Onderwerp 5: Advies betrokkenheid OC’s bij bezuinigingen 

De FSR bespreekt of hij het nog nodig vindt om een advies te schrijven over betrokkenheid van 

OC’s bij de bezuinigingen en besluit om dit niet te doen.  

 

16. Onderwerp 6: Brief kwaliteitsafspraken  

Mitchel legt het procesvoorstel voor kwaliteitsafspraken voor aan de PV. De FSR is het er 

grotendeels mee eens. Echter, dit voorstel geeft wel veel ruimte aan de decaan om invulling te 

geven aan ‘keuzemogelijkheden’ (onder punt 1). De FSR wil daarom het woord 

‘keuzemogelijkheden’ concreter gedefinieerd hebben, of anders wil hij nu al instemmen met de 
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afspraak dat nadat de decaan de keuzemogelijkheden heeft gedefinieerd nóg een vergadering 

volgt.  

 

17. Onderwerp 7: Advies honours 

20180618-4: Clarie stelt een brief op naar Micha van der Wal over honours.  

 

Het ongevraagd advies aangaande de toegankelijkheid van Honoursvakken aan de FMG is al 

ingestemd door de FSR, hierin staat dat reguliere studenten ook mee moeten kunnen doen aan 

honoursvakken als hier plekken over zijn. Dit advies werd toen echter ‘uitgesteld’ omdat dit 

pas het thema zal zijn op het laatste/komende OWI-overleg.  Maar de raad komt nu tot het 

vermoeden dat  het besluit voor honours eigenlijk al is gemaakt zonder dat zij inspraak hebben 

gehad. De FSR besluit om dit vermoeden eerst helder te krijgen: is de knoop nu reeds 

doorgehakt of niet? Als dit wel het geval is zal de FSR een advies schrijven aan de decaan over 

procesverloop.  

 

18. Onderwerp 8: OWI-overleg 

Het OWI-overleg is op 3 juli van 11:30 tot 13:30.  

Mitchel en Geertje zullen ernaartoe gaan.  

 

19. Onderwerp 9: Borrels 

• Mitchel heeft een afscheidsborrel met Hans en Sterre georganiseerd, omdat dit wat 

informeler is dan een lunch. Deze is op 19 juni (na de OV dus 16:00) in CREA.  

Stemvoorstel: Fsr gaat akkoord met het besteden van het bedrag van 200 euro aan de 

afscheidsborrel met de decaan, OWI’s en beleidsmedewerkers. 

Voor: 10 stemmen.  

Tegen: 0 stemmen.  

Blanco: 0 stemmen. 

Onthouding: 1 stem.  
 

• Mitchel heeft ook een afsluitende borrel met de andere raden georganiseerd op 6 juli 

16:30. Daar is geen budget voor, dus ieder betaalt voor zichzelf. En voor alle 

raadsleden: zorg dat je iedereen van de medezeggenschap die nog niet uitgenodigd is, 

ook uitnodigt. 

 

• Luca kan pizza regelen voor de oefenconstitutieborrel van vrijdag 22 juni. 

Stemvoorstel: FSR gaat akkoord met het besteden van het bedrag van 100 euro aan 

pizza voor de aanstaande oefenconsitutieborrel.  

Voor: 10 stemmen.  

Tegen: 0 stemmen.  
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Blanco: 0 stemmen.  

Onthouding: 1 stem. 

  

20. Onderwerp 10: ITK selfreflection 

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

 

De CSR heeft de FSR een zelfreflectie van de UvA toegestuurd en vraagt de FSR of hij het 

eens is met de analyse van hoe kwaliteit wordt gewaarborgd op de UvA. De deadline voor de 

reactie is vandaag (18 juni 2018). De raad heeft geen punten van input op de zelfreflectie. 

Luca zal Mees van Rees terugmailen.  

 

21. Onderwerp 11: CSR ongevraagd advies internationalisering 

De CSR heeft een ongevraagd advies geschreven betreft internationalisering. Hierop kan nog 

feedback gegeven worden tot vrijdag 22 juni. De FSR heeft nu nog niet genoeg tijd gehad om 

het advies te lezen en besluit om eventuele feedback later over de mail te sturen.  

 

22. Punten voor naar de CSR 

Geen.  

23. Promotie 

Geen. 

 

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

• Verhuizing: Luca heeft aangegeven dat wij tot 19 juli in het kantoor willen kunnen 

blijven zitten. Wel moeten er goede afspraken worden gemaakt over het verhuizen. 

Wat moet mee naar de nieuwe kamer? En Tom wil weten wat de inrichtingswensen 

zijn voor de nieuwe bestuurskamer. Narrowcasting wordt genoemd, de raad wil ook 

op de OV vragen of hij dit kan krijgen. Als de nieuwe raad een bank wil moeten zij dit 

eigenlijk zelf regelen.  

 

Luca geeft dit door en de raad zorgt ervoor dat voor 19 juli alles wat mee moet in 

dozen staat en dat is aangegeven wat weggegooid kan worden.  

 

• Mitchel gaat morgen naar het voorzittersoverleg. Hij vraagt aan de raad om een 

standpunt in te nemen: wanneer moeten de decanen betrokken worden in  het 

begrotingsproces? De FSR besluit dat hij hier te weinig kennis over heeft en hier geen 

gezamenlijk standpunt over in zal nemen vandaag.  

 

25. Rondvraag en sluiting 

Judith sluit de vergadering om 17:51.  
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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.  

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

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

20180618-1: Judith mailt Claire Slingby (student-assistent bij Sociologie) terug en promoot 

buddysysteem sociologie op Facebook. 

20180618-2: Marnix schrijft een opzet voor de reactie op de reactie BoS-studenten.  

20180618-3: Mark mailt Peter Hoekstra over het aanpakken van de vakevaluaties.   

20180618-4: Clarie stelt een brief op naar Micha van der Wal over honours.  

 

 

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.     


