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Notulen van de plenaire vergadering (2) 

Datum en tijd: 6 september 2018 13:00-15:00 

Locatie: B3.08 

 

Aanwezig: Antonie van Hulst, Bibi van de Laar, Casper Colenbrander, Christian Manuputty, 

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

 

Afwezig: Rosanne Beentjes (zonder bericht) en Robin van den Hoek (met bericht), Freek 

Wallagh (laat aangegeven).  

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 13:03.  

 

2. Vaststellen notulen 

180906-1: Evi stuurt notulen door met de agenda.  

 

De notulen van 31 augustus 2018 zijn zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

3. Actielijst  

180906-2: Christian vraagt naar contactgegevens WC krant, evt. Bij Judith navragen en e-mail 

nieuwsbrief. 

 

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. (Volgende week zitten) 

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. 

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. (Geldt alleen voor SW) 

180831-10: Evi neemt contact op met Daniël en Freek 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. 
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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 schiktals 

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. 

 

4. Mededelingen 

Nina notuleert, want Robin is afwezig.  

 

5. Binnengekomen stukken en Post 

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

krant. 

180906-3: PR deelt jaarverslag FSR op Facebook. 

180906-4: Alle raadsleden die naar een training regelingen, privacy & informatiebeveiliging 

en HR willen mailen Evi hierover vóór het weekend.  

180906-5:Alle raadsleden die naar de Maagdenhuis trainingsdag willen melden zichzelf aan 

voor 10 september.  

 

• 19/8 UvA Create A course challenge  @PR: delen op Facebook en in de WC-krant. 

• 21/8 Riek Slotboom toehoorder OC communicatiewetenschap  Is er al gereageerd? 

Robin altijd even in de cc zetten.  Is behandeld 

• 1/9 Judith Pietersma: Jaarverslag FSR 2017-2018  @PR: delen op Facebook.   
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• 5/9 Mariska Herweijer: Training voor medezeggenschap: financiën, regelingen, 

privacy & informatiebeveiliging en HR  Wie gaat hier heen?  

• 5/9 CSR: Maagdenhuis Training Day - September 15th 09.00-18.00h  Wie gaat hier 

heen? Aanmelden kan tot 10 september.  

 

6. Updates (via mail) 

Er zijn geen vragen over de update van Rinke. 

 

7. Vaststellen agenda 

De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

8. Onderwerp 1: Truien 

Antonie heeft een voorlopig ontwerp gemaakt van de FSR-truien voor het jaar 2018-2019 en 

vraagt feedback aan de PV. De raad wenst het logo op de rug iets lager, maar is verder tevreden 

met het ontwerp.  

 

9. Onderwerp 2: PV-moment 

De raad kiest dinsdag 13:00-15:00 als vast moment voor zijn PV in blok 1 van 2018-2019. Dit 

is het moment waarop de meeste raadsleden beschikbaar zijn.  

 

De FSR spreekt af dat vergaderstukken elke week vóór zondag naar Evi opgestuurd worden, 

zodat zij de mail met de agenda en stukken kan versturen. Evi zal opletten dat de agenda in een 

volgorde wordt ingedeeld die voor alle raadsleden logisch en eerlijk is.  

 

10. Onderwerp 3: Dossierverdeling (fase: besluitvormend) 

Stemming 

De FSR FMG '18-'19 besluit om Lise Lathouwers aan te nemen commissievoorzitter O&F per 

6 september 2018. 

 

Daniel wil graag bij de commissie O&F. Twee dossiers die slapend zijn, Dubbele Bachelor en 

Digitalisering, heeft hij als voorkeur. Flexstuderen komt er ook bij. 

 

Freek komt waarschijnlijk binnen de Commissie O&R. Hij zou graag als nieuw dossier ‘Kunst 

op de Universiteit’ willen introduceren en hij zou Mental Health op zich willen nemen. Dit 

laatste punt komt op de CV van O&R terug. 

 

11. Onderwerp 4: Cobo 

180906-6: Christian neemt contact op met Lise over gesprek met Café Mokum. Tevens 

navragen over de bierprijs. 

180906-7: Alle raadsleden nodigen hun eigen partij uit voor de Cobo. 
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180906-8: Lise vraagt na over budget Cobo bij Mark. 

180906-9: Christian vraagt na bij oud-bestuursleden Mercurius voor Pedel en bewaking. 

180906-10: Antonie maakt de uitnodiging voor de cobo. 

 

Datum: Dinsdag 16 oktober vanaf 20:00. Locatie wordt Café Mokum, binnenkort wordt er 

bekeken wat zij van de FSR verwachten en wat de FSR wil. Lise gaat mee naar dit gesprek. 

 

De FSR bespreekt of hij alle studentenfracties uit wil nodigen (zonder recipiëren).  

Willen we alle studentfracties uitnodigen? Deze mensen recipiëren dan niet, maar mogen wel 

komen. Iedereen nodigt zijn/haar contacten uit zijn/haar partij uit. De officiële uitnodiging gaat 

alleen naar formele partijen (zoals studieverenigingen). Later beslissen of de informele partijen 

ook mee mogen drinken op kosten van de FSR. 

 

Taakgroep Cobo: Christian (organisatie), Lise (financiën) en Marie (spullen).  

 

12. Onderwerp 5: Fotomoment 

180906-11: Daniël maakt een datumprikker aan voor het fotomoment.  

180906-12: Christian maakt een lijstje met locaties voor fotomoment.  

 

Er is een fotograaf gevonden die foto’s wil maken van de nieuwe raad. Het kledingvoorschrift 

en de locaties worden volgende week besproken, laat weten aan Christian. 

 

13. Onderwerp 6: Termijnagenda 

180906-13: Evi print de termijnagenda uit en hangt die op in het kantoor. 

 

In het welkomstpakket staat de Termijnagenda, dus kijk daar wanneer bepaalde onderwerpen 

worden besproken, zodat we hierop kunnen aanhaken. 

 

14. Onderwerp 7: Advies studentbetrokkenheid (fase: beeldvormend) 

180906-14: Casper werkt uit wie er in de werkgroep ‘Studentbetrokkenheid verkiezingen’ 

moeten zitten. 

180906-15: Nina werkt enquête-idee uit en presenteert dit op de volgende PV. 

 

Discussie vergaderstuk Casper:  

Casper heeft het idee om een werkgroep samen te stellen zodat we met meerdere mensen binnen 

de UvA op de verkiezingen kunnen focussen (incl. OWI’s en beleidsmakers). Hoe werkbaar is 

dit? Wie gaat dit coördineren? Kan dit anders via de ODC’s geregeld worden? Wijken voor dat 

de FSR alles moet regelen, omdat er vaak de neiging is om dit te doen. 
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Willen we daadwerkelijk een werkgroep of meer individuen benaderen? Voor nu focus op 

verkiezingen en dan breder trekken? Het is een goed idee om een advies te schrijven om te zien 

hoe de decaan hierover denkt. Wat zouden we dan willen adviseren? 

 

Discussie vergaderstuk Nina:  

Nina heeft het idee om een enquête rond te laten gaan voor studenten binnen domeinen om 

erachter te komen waarom studenten niet zo betrokken zijn. Advies schrijven met doel: 

Toezegging van steun voor dit plan van de decaan 

 

Proces:  

Volgende PV presenteren Casper en Nina beiden hun plan, om te zien of we deze adviezen 

willen samenvoegen. 

 

15. Onderwerp 8: Advies decaanbenoemingen (fase: beeldvormend) 

180906-16: Casper en Antonie onderzoeken de procedure/tijdpad van decaanbenoemingen en 

bespreken dit in de CV O&R. 

 

De raad bespreekt de decaanbenoemingsprocedure en hoeveel invloed hij in deze procedure wil 

hebben. Wil de FSR dat er iets anders gaat binnen de decaanbenoemingen? De raad merkt op 

dat hij nog te weinig informatie heeft over hoe de procedure nu verloopt. Er zal eerst nog een 

betere beeldvorming moeten plaatsvinden voordat de FSR beslissingen neemt. De raad wil 

weten hoe de benoeming in zijn werk gaat, en wat verschilt er van afgelopen keer? De raad wil 

ook graag weten hoe de decaan haar rol inziet, zeker omdat ze een interim is. 

 

16. Onderwerp 9: Advies online colleges (fase: beeldvormend) 

180906-17: Casper en Daniel leggen het advies ‘Online colleges’ voor aan de CV O&F en 

onderzoeken of het draagvlak is voor het online plaatsen van colleges.  

 

Casper heeft een vergaderstuk geschreven waarin hij pleit voor het online plaatsen van 

hoorcolleges. Hij wil graag uitzoeken of het wenselijk is voor studenten om deze online te 

zetten, het liefst op de dag van het hoorcollege zelf. 

 

De raad vind het belangrijk dat in dit onderzoek de meningen van zowel studenten als docenten 

mee worden genomen. Het is handig om dit binnen de commissie O&F te bekijken, om het 

vervolgens te herzien in de PV. Tevens handig om dit bij de OC’s/opleidingsdirecteuren te 

bekijken/te bespreken. Studentbetrokkenheid en academische gemeenschap moeten ook 

meegenomen worden in dit onderzoek, zodat we hier later over kunnen discussiëren. 

 

17. Onderwerp 10: Advies positie raadsassistenten (fase: beeldvormend) 
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180906-18: Casper zoekt uit wat de specifieke regels zijn over raadsassistenten binnen het 

decaanaat. 

 

De FSR wil de rol van raadsassistenten daadwerkelijk vastleggen in het HR en tevens duidelijk 

maken aan de faculteit dat de FSR die rol zo ziet. Moet eigenlijk wel geformaliseerd worden, 

omdat het anders niet echt ergens op gebaseerd is. Tevens handig zodat de raadsassistenten 

bijvoorbeeld niet geweerd worden bij vergaderingen. 

 

De rol van raadsassistenten is nu zo omdat ze niet democratisch verkozen zijn. Maar als de raad 

democratisch verkozen is, kunnen zij ervoor kiezen om raadsassistenten gelijkwaardig te 

maken. 

 

Proces: opties verkennen van wat daadwerkelijk mogelijk is. 

 

18. Onderwerp 11: RedUvA 

180906-19: Evi houdt Rosanne’s reactie in de gaten. 

180906-20: Lise zoekt uit hoe de geldprocedure zit en vertelt dit in de PV. 

180906-21: Evi zet twee laatste punten vergaderstuk op agenda volgende PV, net als het 

bespreken van reacties van RedUvA. 

180906-22: Casper schrijft een vergaderstuk over RedUvA.  

 

19. Onderwerp 12: Herzien huishoudelijk reglement 

180906-23: Casper schrijft een concept HR.  

 

Stemming 

De FSR FMG stemt in met Casper als schrijver van het concept-HR. Over dit concept zal later 

nogmaals gestemd worden.  

Voor: 10 stemmen. 

Tegen: 0 stemmen. 

Blanco: 0 stemmen. 

Onthouding: 0 stemmen.  

 

20. Onderwerp 13: Huisvesting 

180906-24: Evi stuurt mail door naar Christian en Antonie over huisvestingsgesprek van 

Judith. 

 

21. Onderwerp 14: Actielijst OV 19/6/18 

Dit onderwerp wordt verplaatst naar volgende week. 

 

22. Onderwerp 15: Inrichting kantoor 
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Dit onderwerp wordt verplaatst naar volgende week. 

 

23. W.v.t.t.k. 

Geen.  

 

24. Rondvraag en sluiting 

Evi sluit de vergadering om 15:00 

 

Actielijst 

180831-1: PR neemt de Create a Course Challenge 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!) 

180831-4: 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. (Volgende week zitten) 

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

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

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

180906-1: Evi stuurt notulen door met de agenda.  

180906-2: Christian vraagt naar contactgegevens WC krant, evt. Bij Judith navragen en e-mail 

nieuwsbrief 

180906-3: PR deelt jaarverslag FSR op Facebook 

180906-4: Alle raadsleden die naar een training regelingen, privacy & informatiebeveiliging 

en HR willen mailen Evi hierover vóór het weekend.  

180906-5: Alle raadsleden die naar de Maagdenhuis trainingsdag willen melden zichzelf aan 

voor 10 september.  

180906-6: Christian neemt contact op met Lise over gesprek met Café Mokum. Tevens 

navragen over de bierprijs. 

180906-7: Alle raadsleden nodigen hun eigen partij uit voor de Cobo. 

180906-8: Lise vraagt na over budget Cobo bij Mark. 

180906-9: Christian vraagt na bij oud-bestuursleden Mercurius voor Pedel en bewaking. 

180906-10: Antonie maakt de uitnodiging voor de cobo. 

180906-11: Daniël maakt een datumprikker aan voor het fotomoment.  

180906-12: Christian maakt een lijstje met locaties voor fotomoment.  

180906-13: Evi print de termijnagenda uit en hangt die op in het kantoor. 

180906-14: Casper werkt uit wie er in de werkgroep ‘Studentbetrokkenheid verkiezingen’ 

moeten zitten. 

180906-15: Nina werkt enquête-idee uit en presenteert dit op de volgende PV. 

180906-16: Casper en Antonie onderzoeken de procedure/tijdpad van decaanbenoemingen en 

bespreken dit in de CV O&R. 
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180906-17: Casper en Daniel leggen het advies ‘Online colleges’ voor aan de CV O&F en 

onderzoeken of het draagvlak is voor het online plaatsen van colleges.  

180906-18: Casper zoekt uit wat de specifieke regels zijn over raadsassistenten binnen het 

decaanaat. 

180906-19: Evi houdt Rosanne’s reactie in de gaten. 

180906-20: Lise zoekt uit hoe de geldprocedure zit en vertelt dit in de PV. 

180906-21: Evi zet twee laatste punten vergaderstuk op agenda volgende PV, net als het 

bespreken van reacties van RedUvA. 

180906-22: Casper schrijft een vergaderstuk over RedUvA.  

180906-23: Casper schrijft een concept HR.  

180906-24: Evi stuurt mail door naar Christian en Antonie over huisvestingsgesprek van Judith. 

 

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.     


