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Notulen van de overdrachts-PV (plenaire vergadering (40/1)) 

Datum en tijd: 31 augustus 2018 14:00-16:00 

Locatie: B2.03 

 

Aanwezig FSR ’17-’18: Luka Coster, Mark Dzoljic, Loraine Smith, Judith Pietersma, Thom 

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

 

Afwezig FSR ’17-’18: Geertje Hulzebos, Clarie Duin. 

 

Aanwezig FSR ’18-’19: Antonie van Hulst, Bibi van de Laar, Casper Colenbrander, Christian 

Manuputty, Evi de Rover, Lise Lathouwers, Marie de Vries, Nina Salomons, Rinke Ploeger. 

 

Afwezig FSR ’18-’19: Rosanne Beentjes, Freek Wallagh, Daniël Ellis.  

 

Notulist: Robin van den Hoek. 

 

1. Opening  

Judith opent de vergadering om 14:09.  

 

2. Post 

180831-1: PR zet de Create a Course Challenge op Facebook en neemt het op in de WC-krant. 

180831-2: Toehoorders OC’s nemen contact op met ‘hun’ OC’s (Voor CW en POW: Robin in 

CC zetten!) 

180831-3: Christian en Antonie mailen terug betreft de FV FMG vergadering en vullen de 

datumprikker in.  

 

• 17/08 Nora Rodenburg Uva Create a Course Challenge 2018-2019  

• 22/08 en 27/08: Toehoorder OC CW en Toehoorder OC POW  Wie wordt toehoorder, 

wie mailt terug? 

• 28/08 Ayra Gerlach van de FV FMG; vergadering. Wie gaat en wie vult datumprikker 

in, actiepunt? 

 

3. Actielijst  

20180719-2: Iedereen zet zijn/haar stukken op de drive vóór 19 juli 2018. 

20180709-3: Thom zoekt uit of er toezeggingen zijn geweest over het onderbrengen van de 

CAS-vakken bij andere opleidingen. 

20180718-1: Judith mailt de decaan met de vraag of hij er akkoord mee gaat om de interim 

decaan uit te nodigen voor de OV. 

 

Er ontstaan twee nieuwe actiepunten naar aanleiding van de afgelopen actielijst: 
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180831-4: Dossierhouder masterselectie (Lise) neemt contact op met Annette Freyberg-Inan 

over het onderbrengen van de CAS-vakken bij andere opleidingen. Thom is bereikbaar bij 

vragen hierover.  

180831-5: Mitchel stuurt uitleg naar de FSR ’17-‘18 over veilig uit de drive gaan. 

 

4. Mededelingen 

Freek komt niet. Daniël heeft niet laten horen of hij aanwezig zal zijn. 

 

5. Vaststellen agenda 

De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

6. Vaststellen notulen PV 38 

De notulen van 16 juli 2018 zijn zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

7. Onderwerp 1: Vaststellen notulen OV  

180831-6: Alle raadsleden lezen de actielijst van de OV van 19 juli 2018. 

 

De decaan heeft nog niet gereageerd op de conceptnotulen van de OV van 19 juli 2018. Mark 

en Judith van de FSR ’17-’18 zullen nog bereikbaar zijn om te kijken naar de reactie van de 

decaan.  

 

8. Onderwerp 2: Stemmen jaarverslag FSR ’17-‘18 

De FSR ’17-’18 bespreekt of hij nog toevoegingen wil doen aan zijn jaarverslag. Judith zal het 

verslag nog nalopen op laatste zaken/onduidelijkheden.  

 

Stemvoorstel: De FSR FMG 1718 stemt in met het publiceren van het jaarverslag 1718. 

Voor: 9 stemmen 

Tegen: 0 stemmen 

Blanco: 0 stemmen 

Onthouding: 0 stemmen  

 

9. Overdracht 

Judith sluit de bespreking van de FSR ’17-’18 af en geeft de Plenaire Vergadering over aan Evi.  

De leden van de FSR ’17-’18 verlaten de PV.  

 

10. Onderwerp 3: Commissievoorzitters 

• Organisatie en Randzaken 

Antonie solliciteert naar de functie van voorzitter van de commissie O&R. Antonie deelt 

zijn enthousiasme en motivatie om als commissievoorzitter aan de slag te gaan.  
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Stemming: 

De FSR FMG ’18-‘19 besluit om Antonie van Hulst aan te nemen als 

commissievoorzitter van de commissie Organisatie en Randzaken per 1 september 

2018. 

 

• Onderwijs en Financiën 

Lise heeft een voorlopige interesse getoond in de functie van voorzitter van de 

commissie O&F. Ze neemt dit weekend de tijd om erover na te denken en neemt 

maandag 3 september contact op met Evi hierover. Lise zou op de eerstvolgende PV 

ingestemd kunnen worden.  

 

11. Onderwerp 4: Werkafspraken 

180831-7: Robin maakt de werkafspraken af en stuurt ze op naar de FSR.  

180831-8: Bibi maakt een rooster voor aanwezigheid van FSR-leden op kantoor.  

 

Evi neemt de gister aangebrachte wijzigingen door. Geen discussie, behalve bij de volgende 

vier punten:  

• C.5.: ‘Partijpolitiek bedrijven is prima, maar we moeten op democratische wijze achter 

een advies staan.’ Wordt gewijzigd in: ‘Partijpolitiek bedrijven is prima, maar het 

algemene studentenbelang staat altijd voorop bij het nemen van besluiten.’ 

• F.2.a.: Er blijft een richtlijn van 35 uur staan voor de afgevaardigde, de FSR spreekt wel 

af dat Casper van deze tijd af kan wijken.  

• F.4.a. wordt verplaatst naar E.8., dit vindt de FSR een logischer indeling. 

• I.5.: Discussie over hoe aanwezigheid van FSR-leden op kantoor geregeld moet worden. 

Het is mogelijk om te werken met vaste inloopuren. Ook kan de FSR in de eerste maand 

aankijken hoe het gaat met de verdeling van mensen op kantoor en animo vanuit 

studenten. De FSR vindt het wel handig om een houvast te hebben voor in ieder geval 

de eerste 4 weken van het raadsjaar. De raad spreekt af dat leden volgens dit rooster 

aanwezig proberen te zijn en dat raadsleden vervanging regelen als dit nodig is.  

 

Stemvoorstel: de FSR FMG gaat akkoord met de wijzigingen in zijn werkafspraken en stelt zijn 

werkafspraken vast. 

Voor: 9 stemmen 

Tegen: 0 stemmen  

Blanco: 0 stemmen  

Onthouding: 0 stemmen  

 

12. Onderwerp 5: ODC’s 

180831-9: De ODC’s bepalen onderling wie de aanspreekpunten voor de OC’s worden en laten 

dit weten aan de FSR en aan de contactpersonen bij de OC’s.  
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180831-10: Evi neemt contact op met Daniël en Reek over ODC’s en dossiers. 

180831-11: Rinke maakt en groepschat aan voor de ODC SW. 

 

Casper heeft een verdeling gemaakt van wie in welke onderdeelcommissie plaats kan nemen. 

De FSR is het eens met deze verdeling. Daniel en Freek hebben geen voorkeur opgegeven en 

zijn nog niet ingedeeld. Er zijn nog 2 plekken over bij SW en er is nog 1 plek over bij PSY. 

Daniel en Freek worden nu onder voorbehoud bij  SW geplaatst en kunnen nog reageren als ze 

bezwaren hebben. De ODC’s zijn ingedeeld.  

 

Er ligt een voorstel om een vast aanspreekpunt te maken per ODC. De 4 ODC’s spreken 

onderling af wie het hoofd ODC-lid wordt.  

 

13. Onderwerp 6: Fotomoment 

180831-12: Evi informeert bij Rianne en Judith over de fotoshoot. 

180831-13: Christian regelt een fotograaf en maakt een datumprikker aan.  

 

Er moet een moment gekozen worden waarop foto’s worden gemaakt van de nieuwe FSR-

leden. UvA-medewerkers hebben op dinsdag 9 oktober en op donderdag 11 oktober een 

fotoshoot gepland, de FSR zou hierbij aan kunnen sluiten. De FSR kiest ervoor om dit niet te 

doen. Christian zal een fotograaf regelen en een datumprikker aanmaken. Het zou handig zijn 

om dit vlak voor of vlak na een PV in te plannen.  

 

Iedereen zal zelf nadenken over een eventuele dresscode, dit kan later ook nog besproken 

worden. 

 

14. Onderwerp 7: Cobo 

180831-14: Christian oriënteert op locaties voor de cobo 16 oktober en vraagt aan Daniël en 

Freek of zij beschikbaar zijn op die dag.  

180831-15: Antonie stuurt een save the date rond voor de cobo van de FSR.  

180831-16: Alle raadsleden denken na over contacten die pedel of bewaker kunnen worden.  

180831-17: Evi zet in september en oktober steeds een cobo-puntje op de agenda van de PV 

waarin wordt afgesproken wie waar naartoe gaat.  

 

Eigen cobo: Vrijdag 9 november en dinsdag 16 oktober zijn de enige data waarop iedereen 

beschikbaar is voor de constitutieborrel van de FSR. Een vrijdag (9 november) is moeilijk qua 

locatie regelen, dus 16 oktober wordt vastgesteld als datum voor de cobo van de FSR. 

Aanvang rond 20:00. Er moet nagedacht worden over een pedel en een fysieke uitnodiging.  

Andere cobo’s: De FSR vind het een goed idee om -net als vorig jaar- een cobotitie te 

organiseren en wil zich inzetten om naar élke cobo te gaan met een delegatie.  
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15. Onderwerp 8: Truien 

180831-18: Lise vraagt aan Mark hoe het zit met de financiën voor representatiekosten (truien) 

en hoe het zit met het verdelen van de vergoedingen voor raadsleden.  

180831-19: Antonie maakt een ontwerp voor de truien. (Donkere trui met in het oranje het 

logo, functie, naam.) 

180831-20: Evi vraagt aan Rosanne of zij ook een trui wilt en vraagt aan Rosanne wat de FSR 

dit jaar van haar kan verwachten.  

 

16. Onderwerp 9: Planning PV 

180831-21: Marie laat maandag aan de FSR weten hoe dinsdag 13:00-15:00 voor haar 

schikt als PV-moment.  

Onder voorbehoud is voor dinsdag 13:00-15:00 ingestemd als vast PV-moment. Dit kan als 

vast moment worden gekozen voor heel blok 1; tot en met week 43 dus. Marie moet nog 

kijken of dit moment haar goed ligt.  

Alleen voor de komende week is donderdag 6 september gekozen als PV moment: van 13:00 

tot 15:00.  

17. Onderwerp 10: Beleidsplan 

180831-22: Alle raadsleden lezen het beleidsplan en het jaarverslag van de FSR ’17-‘18. 

180831-23: Evi zoekt uit wat de deadline is van het beleidsplan.  

Aan de hand van het vorige beleidsplan gaat de FSR een eigen beleidsplan opstellen. Caspers 

voorstel is om een drietal punten op te stellen wat de FSR wil bereiken.  

18. Onderwerp 11: OV-oriëntatie 

180831-24: Evi checkt bij Sterre of de adviezen voor de OV ook later ingeleverd mag worden.  

180831-25: Alle raadsleden nemen het welkomstpakket door en bedenken bij zijn/haar eigen 

dossier of zij een advies willen schrijven voor deze eerste OV.   

180831-26: Evi maakt een datumprikker aan voor de OV-voorbereiding en nodigt hier de 

technisch voorzitter voor uit.  

 

De OV komt er al snel aan: op 27 september 11:30-13:30. Iedereen bedenkt bij zijn/haar eigen 

dossier of hij/zij een advies wil schrijven. Wel belangrijk om met goed overdachte adviezen te 

komen en deze nauwkeurig voor te bereiden. Het advies over studentbetrokkenheid dat is 

geschreven in de inwerkweek zou als een echt advies kunnen worden uitgeschreven.  

 

Evi maakt een datumprikker aan voor de OV-voorbereiding en nodigt hier de technisch 

voorzitter voor uit. Het OWI-overleg is op 25 september, dus eigenlijk zou 26 september het 

beste uitkomen voor de voorbereidingsvergadering.  
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19. W.v.t.t.k. FSR ’17-‘18 

De raden willen hun inwerkweek na afloop van  de PV afsluiten met een drankje bij CREA, het 

budget wordt besproken. 

 

Stemvoorstel: De FSR FMG stemt in met het besteden van 100 euro aan de afsluiting van de 

inwerkweek. 

Voor: 7 stemmen 

Tegen: 1 stem  

Onthouding: 1 stem 

Blanco: 0 stemmen  

 

20. W.v.t.t.k. FSR ’18-‘19 

Commissievergaderingen; hoe gaan we die opstarten en welk moment is geschikt?  

O&R gaat vanaf volgende week maandag 17:00 (6 september) vergaderen.  

O&F begint niet volgende week, maar vanaf de week van 10 september. O&F zoekt later nog 

een vast moment voor zijn vergaderingen. 

 

21. Rondvraag en sluiting 

180831-26: Robin maakt een actielijst-document aan. 

• Robin adviseert de FSR om gebruik te maken van de gezamenlijke Google-agenda. Er 

wordt afgesproken dat Evi deze agenda steeds aan zal vullen.  

• Iedereen bepaalt onderling of hij/zij een appgroep aan wil maken voor zijn/haar dossier.  

• De raad vindt het handig om een apart document met de actielijst op de Drive te hebben 

staan, zodat hier altijd een actueel overzicht op is. Robin zal dit document aanmaken. 

• Eerstvolgende DB-vergadering: woensdag 5 september 17:00.  

 

Evi sluit de vergadering om 15:56.  

 

Actielijst 

180831-1: PR zet de Create a Course Challenge op Facebook en neemt het op in de WC-krant. 

180831-2: Toehoorders OC’s nemen contact op met ‘hun’ OC’s (Voor CW en POW: Robin 

in CC zetten!) 

180831-3: Christian en Antonie mailen terug betreft de FV FMG vergadering en vullen de 

datumprikker in.  

180831-4: Dossierhouder masterselectie (Lise) neemt contact op met Annette Freyberg-Inan 

over het onderbrengen van de CAS-vakken bij andere opleidingen. Thom is bereikbaar bij 

vragen hierover.  

180831-5: Mitchel stuurt uitleg naar de FSR ’17-‘18 over veilig uit de drive gaan. 

180831-6: Alle raadsleden lezen de actielijst van de OV van 19 juli 2018. 

180831-7: Robin maakt de werkafspraken af en stuurt ze op naar de FSR.  
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180831-8: Bibi maakt een rooster voor aanwezigheid van FSR-leden op kantoor.  

180831-9: De ODC’s bepalen onderling wie de aanspreekpunten voor de OC’s worden en laten 

dit weten aan de FSR en aan de contactpersonen bij de OC’s.  

180831-10: Evi neemt contact op met Daniël en Reek over ODC’s en dossiers. 

180831-11: Rinke maakt en groepschat aan voor de ODC SW. 

180831-12: Evi informeert bij Rianne en Judith over de fotoshoot. 

180831-13: Christian regelt een fotograaf en maakt een datumprikker aan.  

180831-14: Christian oriënteert op locaties voor de cobo 16 oktober en vraagt aan Daniël en 

Freek of zij beschikbaar zijn op die dag.  

180831-15: Antonie stuurt een save the date rond voor de cobo van de FSR.  

180831-16: Alle raadsleden denken na over contacten die pedel of bewaker kunnen worden.  

180831-17: Evi zet in september en oktober steeds een cobo-puntje op de agenda van de PV 

waarin wordt afgesproken wie waar naartoe gaat.  

180831-18: Lise vraagt aan Mark hoe het zit met de financiën voor representatiekosten (truien) 

en hoe het zit met het verdelen van de vergoedingen voor raadsleden.  

180831-19: Antonie maakt een ontwerp voor de truien.  

180831-20: Evi vraagt aan Rosanne of zij ook een trui wilt en vraagt aan Rosanne wat de FSR 

dit jaar van haar kan verwachten.  

180831-21: Marie laat maandag aan de FSR weten hoe dinsdag 13:00-15:00 voor haar schikt 

als PV-moment.  

180831-22: Alle raadsleden lezen het beleidsplan en het jaarverslag van de FSR ’17-‘18. 

180831-23: Evi zoekt uit wat de deadline is van het beleidsplan.  

180831-24: Evi checkt bij Sterre of de adviezen voor de OV ook later ingeleverd mag worden.  

180831-25: Alle raadsleden nemen het welkomstpakket door en bedenken bij zijn/haar eigen 

dossier of zij een advies willen schrijven voor deze eerste OV.   

180831-26: Evi maakt een datumprikker aan voor de OV-voorbereiding en nodigt hier de 

technisch voorzitter voor uit.  

180831-26: Robin maakt een actielijst-document aan. 

 

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.           
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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.     


