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Notulen van de plenaire vergadering (3) 

Datum en tijd: 11 september 2018 13:00-15:00 

Locatie: Kantoor (B1.26) 

 

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, Freek Wallagh (beiden geen bericht).  

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 13:03.  

 

2. Post 

180911-1: Evi draagt zorgt voor het inplannen van de OER-training in december. (Deze gaat 

naar pro memorie)  

180911-2: Lise spreekt af voor een kennismaking met Bram Buskoop en zet Robin in de CC.  

180911-3: Rinke laat weten aan Bram wie naar de introductiebijeenkomst (04/10) komen en 

zet Robin in de CC.  

180911-4: Evi mailt Annika (journalist)terug met een statement over bezuinigingen. 

180911-5: Marie mailt de FSR FEB terug over een gezamenlijke cobo. 

180911-6: Antonie neemt contact op met FS betreft de telefoon en printer op kantoor.  

 

22/08 Riek Slotboom: Toehoorder OC CW  

 Lise heeft deze mail beantwoord.  

01/09 Judith Pietersma: Jaarverslag  

 Deze gaat PR nog delen op Facebook, zie actiepunt 180906-3.  

06/09 Chanine Drijver: FSR trainingsprogramma  

 De OER-training van TAQT is nog niet ingepland. Dit zal waarschijnlijk ergens in 

december gebeuren. Evi zorgt ervoor dat de OER-training ingepland gaat worden.  

10/09 Bram Buskoop: Kennismaken + OC-bijeenkomst 

 Lise spreekt af voor een kennismaking met Bram Buskoop.  

 Op 4 oktober 15:00 is een introductiebijeenkomst voor opleidingscommissies. Rinke 

laat weten aan Bram wie hiernaartoe komen. 

10/09 Annika Heinemeyer: The Amsterdammer: Follow Up Budget Cuts 

 Evi mailt Annika vandaag (11/09) terug met een statement.  

10/09 Mariia Lisova (FSR FEB) 

 Marie mailt terug naar de FSR FEB over een gezamenlijke cobo.  

10/09 CSR: Telefoonnummer 

 Antonie neemt contact op met FS betreft de telefoon en printer op kantoor.  
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3. 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. 

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. 
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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. 

 

4. Mededelingen 

Evi heeft nog wat moeite met het wekelijks opstellen van de agenda en het opsturen van de 

bijbehorende vergaderstukken. Als de PV feedback aan haar heeft hoort ze dit graag.  

 

5. Vaststellen agenda.  

Het onderwerp ‘RedUvA’ wordt verplaatst naar de PV van volgende week (18 september 2018). 

De agenda is met deze wijziging vastgesteld.  

 

6. Vaststellen notulen PV 2 

De notulen van 6 september 2018 zijn zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

7. Update voorzitter 

Nog geen update deze week. Evi gaat vanaf nu wel een voorzittersupdate schrijven.  

 

8. Update afgevaardigde 

Hierbij mijn eerste update als afgevaardigde. Afgelopen week heb ik het volgende gedaan met 

de CSR: 

 

Eerste CV O&F: We hebben alle dossiers langsgelopen, we hadden een agenda van 38 punten 

die ik heb genotuleerd, in het Engels. Relevant voor ons was, en kwam ook lang op de eerste 

CSR PV, is het idee van Alexander, afgevaardigde FdR, om de stemmen per persoon te 

noteren, zodat het transparanter is zeg maar. Hoogstwaarschijnlijk wordt dat idee niet 

ingevoerd, omdat hij slechts van twee personen steun heeft. 

 

Eerste CSR PV: Voornamelijk punten van huishoudelijke aard stonden op de agenda. Ze 

probeerde mij nog unaniem tot penningmeester te maken, maar gelukkig stelde iemand anders 

zich gereed om dat te doen. Interessant is UvA-Books site en app, waarop studentengoedkoop 

studieboeken, bijna altijd tweede hands, kunnen verkopen/kopen. De app is gemaakt door een 

FNWI student en gekocht door de UvA die hier erg blij mee is. Dan komt er ook nog een 

nieuwe versie van UvA-mapiq, UvA-Finder gemaakt die zo goed is dat die zelfs aangeeft 

waar nog studieplekken zijn, rara hoe kan dat? Het promoten van UvA-Books op onze 

Smoelenboek en Instagram is iets voor ons en PR om te overwegen. 
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Kort over de inwerkweken: twee weken lang van negen tot vijf en later trainingen, 

overdrachten en heel veel kennismaken. Veel interessante mensen ontmoet, lekker gegeten 

met het CvB, iets te filosofisch geweest in de gesprekken over studentbetrokkenheid et cetera. 

Afscheidsdiner CSR 17|18: dit was heel interessant, omdat het CvB en veel 

beleidsmedewerkers hierbij aanwezig waren. Ik weet inmiddels meer over de Oekraïne dan 

dat ook had durven dromen. Enigszins heb ik het dossier op mij genomen tijdens de tweede 

gang om de drie bruggen hier bij REC van een naam te voorzien. Ook kwam een 

beleidsmedewerker met het idee om de REC gebouwen naast hun letter ook van een naam te 

voorzien, dat lijkt mij eigenlijk wel een leuk idee. 

Eerste GV: op vrijdag was de eerste Gemeenschappelijke Vergadering van de COR en CSR, 

het was de 91ste al weer. Hier hebben we het voornamelijk over kwaliteitsafspraken gehad. 

Het CvB neemt twee van de zes thema’s op zich: professionalisering docenten en verbetering 

faciliteiten. De overige vier zijn aan de faculteiten gedelegeerd. Uit de statistieken en 

vergaderstukken blijkt dat FMG studenten en docenten heel graag meer van het thema 

‘intensiever en kleinschaliger onderwijs’ willen zien. Heb ook met een nieuwe lid van de OR 

FMG gesproken en gezorgd dat het eerste contact is gemaakt, de OR heeft namelijk een aantal 

redelijke grote problemen, inmiddels heb ik overgedragen aan Antonie, aangezien hij de 

dossierhouder hiervoor is. 

 

Weekend: natuurlijk geen echt werk gehad, ik wel een aantal personen uit onze raad via e-

mails gekoppeld aan hun collega dossierhouders bij de CSR, omdat ik zowel vragen van FSR 

en CSR kreeg om dat te doen. Dus als je gekoppeld wil worden, laat het mij weten, aangezien 

er nog publicatie is van de e-mailadressen en wie welke dossiers heeft bij de CSR. 

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

Het idee van de CV. 

Een iets informerele setting waarin we eigenlijk alles bespreken binnen onze dossiers. Je ziet 

het ook aan de agenda etc. Wil je iets bespreken, heb je advies nodig wil je aankomende PV 

een vergaderstuk indienden, bespreek het dan in de cv, deze zijn altijd voor de pv van die week.  

• Aanvullende punten:  

• Brainstormsessie  

• Elkaar helpen 

• Discussie kunnen voeren 

• Behandelen dossiers en eventuele adviezen 

 

Ieder behandelt zijn haar dossiers met een korte samenvatting van wat er afgelopen jaren mee 

is gebeurd en wat je verder van plan bent. Mijn stukken: 

• Financiën 

• Masterselectie 

• Studentassistenten 
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• BoS-en Ombudsstudent 

• Vrije keuze ruimte minoren 

 

Rinke: kwaliteitsafspraken interessant, vindt financiën nog wel lastig (moeilijke termen etc.). 

Studieadviseurs is een ander dossier van haar, is een slapend dossier, ze weet nog niet 

helemaal goed wat ze daar van wil. Is misschien lastig om van alle studieadviseurs van de 

hele fmg op de hoogte te blijven, Rinke gaat navragen hoe ze dat vorig jaar deden. Lise draagt 

idee aan om te kijken naar functie van studieadviseurs, ze doen vaak dingen die niet per se bij 

hun functie horen, drukbezet etc. Kijken of er opties zijn om studenten of jr. docenten 

mentorfunctie te laten opzetten. Is dit haalbaar? Willen wij hier een advies over schrijven?  

Casper: Dossier BSA, interessante kwestie om te onderzoeken, hebben alle FMG studies een 

BSA? Evi sluit zich aan bij dossier BSA, zij gaan voor- en nadelen van BSA lijst opstellen en 

wat de BSA is van andere FMG studies. Numerus Fixus is een ander dossier, samen met Evi. 

Gaat waarschijnlijk pas eind van het jaar, tot die tijd nog even aankijken wat we daarmee 

willen. Casper + Rinke gaan in dossier kwaliteitsafspraken. 

Evi: Internationalisering als dossier. Twee kanten van internationalisering: de mensen die het 

beïnvloedt en de kant van de uni: waarvoor wordt het gebruikt, kosten/baten. Evi gaat info 

opzoeken over internationalisering +  schakeltrajecten, pre-master kwestie uitzoeken + kijken 

wat er met de brief over schakeltrajecten is gedaan.  

Lise: Dossier masterselectie, CAS-vakken nog niet ondergebracht, informatievoorziening ook 

niet heel goed. Lise gaat volgende week dinsdag met Annette Freiberg-Inan praten over wat er 

is gebeurd en wat er nog gaat gebeuren. Dossier studentassistenten, nog niet hele grote ideeën 

hierover. Rinke geeft aan dat studentassistenten vaak meer werken dan de aangegeven uren op 

het contract. Dossier BoS+Ombudsstudenten, sollicitatieprocedure begint volgende week. 

Zodra de BoS-studenten zijn gekozen kan Lise met hun contact opnemen. Dossier vrije keuze 

ruimte minoren. Vorig jaar niet heel veel meegedaan. Gaat hier nog niet heel veel meedoen, 

evt. wachten tot later.  

Bespreken potentiële adviezen  
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Casper heeft een vergaderstuk geschreven over online hoorcolleges. Casper is al bezig met 

zijn advies, maar heeft nog niet echt nieuwe info sinds de laatste PV dus dit punt schuiven we 

door naar de volgende CV/PV.  

 

10. Update commissievoorzitter O&R 

CV Onderwerp 1: nieuw dossier: Cultuur (Freek) 

Freek leek het beter om op een speerpunt te focussen ivm tijdgebrek. Dit wordt cultuur. 

Iedereen welkom om aan te sluiten. Idee is een wisselcollectie van studenten en het kost niets. 

Sluit aan bij mental health (artistieke expressie voor therapeutisch doel) en ligt in verlengde 

van academische gemeenschap. Freek is in contact met mensen uit de VS (oa Michigan), 

omdat daar dit beleid al wordt gevoerd. Freek geeft aan dat goed is dat er budget van andere 

potjes hierheen zou kunnen. Freek gaat een plan opstellen en houdt de commissie op de 

hoogte.  

Vragen over hoe het geld bij andere potjes ‘weg’ zou kunnen gehaald. Denk aan huisvesting 

en mental health. Casper en Bibi geven aan dat hier goed naar moeten worden gekeken en 

goed onderbouwen.  

CV Onderwerp 2: Studentenbetrokkenheid 

Potentieel eerste advies. Zie hiervoor Nina’s vergaderstuk voor de aanstaande PV. Gaat over 

de enquête. Nina geeft aan werkgroepen te willen afgaan (of laten afnemen door docenten), 

ivm de lage respons de vorige keer (respons was toen 1).  

Antonie vraagt aan Casper wat de procedure is met adviezen inleveren. Volgens Casper hoort 

er nog wel sprake te zijn van een redactionele ronde.  

CV Onderwerp 3: Mental health 

Marie geeft kleine update over e-healthwebsite, Marie heeft een afspraak met Reinout 

(eindverantwoordelijke van website) voor verbeteringen rondom dit topic.  Marie geeft aan 

dat het wellicht handig is om iets te doen met uitspraak minister over BSA. Volgens Anton 

goed om dit te bespreken bij PV. 

CV Onderwerp 4: (Academische) duurzaamheid 

Marie noemt duurzaamheidsminor bij ASW. Geeft ook aan dat Green office en Fossil Free 

kan worden gevraagd voor gesprek ter oriëntatie. Casper geeft aan dat Ewout Doorman (gaat 

over duurzaamheid bij facility services) kan worden gemaild hierover.  

CV Onderwerp 5: Overige lopende zaken?  
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Anton noemt benoemingscommissie decaan. Anton geeft aan dat er geen documentatie over 

sollicitatieproces decaan. We zouden meer invloed kunnen hebben in benoemingsprocedure, 

omdat niemand weet hoe het nu precies zit. Daar zouden we een ongevraagd advies over 

kunnen schrijven. Het enige wat bekend is, is dat CvB de decaan benoemt.  

Over huisvesting: alle verenigingen hebben blijkbaar vragen gesteld aan Judith Romijn over 

de verhuizing die niet helemaal vlekkeloos verloopt. Over twee weken is er een overleg met 

alle besturen en de raad vanwege al het ‘geklaag’.  

CV Onderwerp 6: Nieuw dossier: Privacy 

Anton geeft aan dat dit dossier ter sprake kwam tijdens de DB-vergadering. Valt onder onze 

commissie. We kunnen kijken naar de faculteit wat ze doen met privacy.  

CV Onderwerp 7: Diversiteit 

Christian peilt of andere raadsleden interesse hebben in dit dossier. Anton geeft aan ook 

mede-dossierhouder te willen worden. We moeten even kijken wat we precies willen met dit 

dossier, welke richting we op willen en nakijken wat de CSR ermee doet. Nina gaat nog even 

kijken.  

11. PV onderwerp 1: Inrichting kantoor 

Nina en Marie willen de coördinatie voor de inrichting van het nieuwe FSR-kantoor op zich 

nemen. Zij maken zo snel mogelijk een plan en beginnen in ieder geval deze week met 

opruimen. Ze zullen de FSR op de hoogte van vooruitgang houden en ze zijn ook het 

aanspreekpunt voor mensen met wensen.  

 

12. Onderwerp 2: Fotomoment 

180911-7: Lise appt Freek om te vragen of op 26 september kan voor het fotomoment en Evi 

contacteert Rosanne over het fotomoment.  

180911-8: Bibi bestelt FSR-buttons.  

 

Datum: De voorlopig geprikte datum is woensdag 26 september 11:00-12:00.  

Kleding: Iedereen in wit of blauw als top, wat voor broek/rok maakt niet uit. Bibi stelt 

buttons/speldjes met het FSR-logo voor.  

Locatie: 

1. Het dakterras in het A-gebouw is een eerste optie. Nina gaat kijken op dit dakterras om 

er een mening over te vormen. Hier komt ze tijdens de volgende PV op terug.  

2. Als het dakterras niet bevalt kan het grasveld tegenover CREA, voor de brug of op de 

brug bij roetersstraat.  

3. Of als het slecht weer is de trap binnen bij CREA de laatste optie.  
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13. Onderwerp 3: Actielijst OV 6  

De actiepunten die de FSR ’17-’18 opgesteld heeft tijdens zijn OV’s is voor de FSR ’18-’19 

nog steeds relevant en blijft doorlopen. De actiepunten die door de FSR moeten worden 

uitgevoerd worden verdeeld onder de raadsleden. De OV-actiepunten: 

 

Academische duurzaamheid:  

20180322-3: De FSR agendeert volgend studiejaar academische duurzaamheid op een OWI- 

overleg. 

 Marie is hoofddossierhouder duurzaamheid en zal hiervoor de verantwoordelijkheid 

dragen. Marie heeft al een afspraak met Javier om hier op door te gaan.  

 

Diversiteit: 

20180322-5: De FSR agendeert het onderwerp diversiteitsbeleid tweemaal per jaar, de 

evaluatie van de functie van facultaire DO kan daar een onderdeel van zijn. 

 Gaat naar hoofdossierhouders diversiteit: Antonie en Christian. 

 180911-9: Antonie en Christian nemen contact op met de voormalige dossierhouders 

diversiteit over OV-actiepunt 20180322-5.  

 

Modulehandleiding op Canvas: 

20180419-4: De taakgroep OER van de FSR FMG evalueert volgend jaar hoe de 

modulehandleiding is opgenomen in Canvas. 

 Taakgroephoofd OER nog niet aangesteld. Het DB zal dit bespreken in hun DB-

vergadering van 12 september.   

 

Diploma-uitreikingen: 

20180419-6: De FSR FMG neemt contact op de decaan om in gesprek te gaan over diploma- 

uitreikingen en hoe die worden ervaren door de studenten. 

 180911-10: Rinke neemt contact op met OC’s over diploma-uitreikingen.  

 

Indeling Overlegvergadertijd: 

20180419-7: De decaan en de FSR FMG bekijken vóór de OER’en-OV of ze verwachten de 

geagendeerde twee uren aan de OER’en te moeten besteden. Indien dit niet het geval is zal -in 

overleg met de decaan- de OER’en-OV ingekort worden en kan de FSR FMG in de 

overige tijd andere onderwerpen bespreken.  

 Taakgroephoofd OER nog niet aangesteld. Evi zal ervoor zorgen dat 20180419-7 

wordt uitgevoerd (waarschijnlijk in maart 2019).   

 

Opkomst studentenraadsverkiezingen: 

20180524-2: De FSR neemt contact op met de decaan om verder te praten over het verhogen 

van de opkomst bij de studentenraadsverkiezingen.  
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 Casper is momenteel naar de mogelijkheden voor het verhogen van de opkomst bij de 

studentenraadsverkiezingen aan het kijken. 

 

Faculteitsreglement: 

20180719-1: De FSR FMG en de decaan evalueren volgend jaar het gewijzigde beleid in 

samenstelling en verkiezingen van de studentenraad.  

 Dossierhouders studentbetrokkenheid (Nina en Antonie) pakken dit op. 

 

14. Onderwerp 4: Huisvesting (fase: beeldvormend) 

180911-11: Evi zet voortaan op elke PV-agenda een vast punt voor PR en voor ‘naar de CSR.  

 

Sinds dit collegejaar zijn de kantoren van de studieverenigingen, de FSR en de Common Room 

gevestigd op de eerste verdieping van het B-gebouw. De positie van de kantoren 

binnen de UvA zijn ongunstig. De vorige locatie (op de begane grond, waar nu Facility Services 

zit) was gunstiger in de zin dat studenten er wel langs moesten lopen. Dat voordeel is nu helaas 

weg. Het is ook opvallend dat de bewegwijzering nog niet is vernieuwd. 

 

Judith Romijn en Tom Verhoek zijn over deze kwestie gemaild en zij hebben aangegeven dat 

ze willen meedenken / betrokken willen zijn bij het oplossen van de slechte zichtbaarheid. Over 

3 weken heeft Tom Verhoek een meeting met de studieverenigingen en de Common Room om 

het vergroten van de zichtbaarheid te bespreken. De FSR wil dit proces goed in de gaten houden 

en wil het blijven evalueren.  

 

Voor nu is het dus even afwachten tot de meeting, maar de FSR denkt ook na over wat hij zelf 

kan doen. PR houdt zich er al mee bezig, is van plan om regelmatig uitnodigingen om langs te 

komen (gericht aan studenten) op Facebook te plaatsen. Daarnaast blijft de FSR doorgaan met 

‘baliediensten’ waarbij altijd twee leden aanwezig zijn op kantoor voor studenten die willen 

komen praten. De FSR besluit gelijk om voortaan op elke PV-agenda een vast punt voor de PR 

en voor de CSR te plaatsen. Als FSR-leden nieuwe ideeën bedenken kunnen zij hiermee terecht 

bij de dossierhouders huisvesting: Antonie en Christian.  

 

15. Pauze 

 

16. Onderwerp 5: Red UvA 

Is doorgeschoven naar volgende week. 

 

17. Onderwerp 6: Studentbetrokkenheid enquête (fase: besluitvormend) 

180911-12: Nina schrijft het ongevraagd advies studentbetrokkenheid en stuurt het na een 

redactionele ronde naar het DB.  
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Nina heeft enkele voorbeeldvragen opgesteld voor een enquête over de FSR FMG, in het kader 

van het meten van de studentbetrokkenheid. De raad vindt de door Nina voorgestelde 

enquêtevragen goed. Er kan een kopje aan toegevoegd worden waaronder studenten zelf 

inbreng kunnen geven in hoe de FSR zijn zichtbaarheid kan vergroten. Ook moet nog gedacht 

worden aan de lay-out van de enquête, de duur ervan en via wegen hij verspreid kan worden.  

 

Echter, voordat de enquête volledig uitgewerkt wordt wil de raad proberen om draagvlak 

creëren bij de decaan voor het afnemen deze enquête. De raad besluit om de enquête daarom te 

gebruiken als onderwerp van een ongevraagd advies. Doel van dit advies is dan om de steun 

van de decaan te winnen, dat zij ook uitdraagt dat zij deze enquête goed vindt. Dat houdt wel 

in dat het advies al op vrijdag 14 september ingeleverd moet worden (ivm OV-deadline). Dat 

is een korte tijd, maar het lijkt de FSR wel goed om deze enquête al vroeg in het raadsjaar uit 

te kunnen zetten, zodat Casper deze informatie ook daadwerkelijk kan gebruiken kan 

meenemen in zijn plan voor de werkgroep studentbetrokkenheid.  

 

Proces: Nina heeft het advies op donderdagochtend af. De 24 uur daarna volgt een redactionele 

ronde in Google Drive, werken met gebruik van opmerkingen. Niet reageren betekent 

instemmen zonder wijzigingen.  

 

Stemmen;  

De FSR gaat akkoord met het opsturen van het ongevraagd advies studentbetrokkenheid na een 

redactionele ronde.  

Voor: 10 stemmen.  

Tegen: 0 stemmen. 

Onthouding: 0 stemmen. 

Blanco: 0 stemmen. 

 

18. Onderwerp 7:  OV-agenda 27 september 2018 (fase: beeldvormend) 

De raad wil (zie punt 17) het ongevraagd advies studentbetrokkenheid op de agenda zetten.  

 

De FSR heeft te weinig tijd om nog meer adviezen op te zetten vóór de deadline van 14 

september. Daarom komen er waarschijnlijk wat discussienota op de agenda. Dit zijn adviezen 

die enkel ter voorbespreking worden neergelegd. Opties: 

• Welke koers de decaan uit wil gaan zetten als interim zijnde 

• De invulling van de ODC’s.  

• BSA 

• Planning van de OV’s 

• Eventuele naamverandering OV’s(?) 
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Het DB zal het in de DB-vergadering van 12 september ook nog eens hebben over de OV-

agenda.  

 

19. Onderwerp 8: OWI-overleg   

Casper en Evi gaan naar het OWI-overleg op 25 september 2018. Onderwerp is 

kwaliteitsafspraken. 

 

20. Onderwerp 9:  Profileringsfonds 

Lise heeft een meeting met Mark gehad over het penningmeesterschap. Ze bespraken het 

profileringsfonds en vergoeding van de decaan.  

 

Lise gaat het profileringsfonds aanvragen voor alle raadsleden,  maar ze moet wachten met een 

update van de UvA-site voordat ze de aanvraag kan doen. 

De vergoeding van de decaan moeten de raadsleden zelf (1x in de 3 maanden) aanvragen. Lise 

zal hier een uitgebreide instructiemail over sturen op 25 november.  

 

21. Onderwerp 10:  PR  

180911-13: Christian contacteert Judith over de sleutel van de FSR-fiets.  

180911-14: Lise vraagt bij Mark na over de conceptbegroting.  

 

Inhoudelijk 

De dossierhouders PR hebben hun eerste meeting gehad en hebben al veel ideeën om de FSR 

bekender te maken onder studenten.  

• PR gaat proberen om eens per 2 maanden de WC-krant uit te brengen (Christian en 

Freek). 

• Regelmatig posten op Instagram (Christian) 

• Narrowcasting en website (Nina) 

• Een doel voor het behalen van meer Facebookvolgers (Bibi). De FSR heeft momenteel 

1517 volgers en heeft als doel om 2000 te hebben. Alle raadsleden moeten meehelpen, 

ook vrienden uitnodigen.  

• Het is een optie om de FSR-fiets te verloten tijdens de Common Room-opening. 

 

Financieel 

Lise heeft een conceptbegroting gemaakt en vraag of deze specifiek voor het deel aan 

evenementen/PR goedkeuring krijgt van de raad. Lise zal navragen hoe het zit met het begroten 

van ‘evenementen’ als een potje dat binnen PR valt. De raad stelt ook andere aanpassingen 

voor; Lise gaat hierover navragen bij Mark.  

 

22. Onderwerp 11: Dag van de Afgezanten (fase: beeldvormend) 

180911-15: Bibi/Evi mailt Ayra (FV-FMG) over organisatie Dag van de Afgezanten.  
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Bibi en Evi leggen uit aan de raad wat de Dag van de Afgezanten is: een evenement voor alle 

afgezanten (OC’s, BoS-studenten, studieverenigingen) waar de FSR om input kan vergaderen 

over belangrijke thema’s. De dag wordt twee keer per jaar georganiseerd door de FSR. De eerste 

Dag van de Afgezanten is vooral ter kennismaking en zodat de FSR weet wat er speelt onder 

de afgezanten. De eerste Dag van de Afgezanten vindt plaats op dinsdag 6 november.  

 

Bibi en Evi vragen input aan de PV: wat kan op het programma? 

• Studentbetrokkenheid  

• Goed om master(selectie) te bespreken en wat daar pijnpunten zijn.  

• Idee om FV-FMG mee te laten organiseren.  

• Idee om bij CREA zalen te regelen.  

• Anton geeft aan dat hij wel mee wil helpen met organiseren als zijn hulp nodig is. 

  

De FSR FMG streeft ernaar met zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn. Houd 6 november 2018 

dus vrij in je agenda.  

 

23. Onderwerp 12: Cobo 

Donderdag 13 september 19:00 is de eerste cobo van het seizoen; die van Sarphati. Dit keer 

geen kledingvoorschrift, maar voor toekomstige cobo’s waarschijnlijk het FSR-speldje. Het 

cadeau wordt geregeld door Evi en Antonie. Evi heeft alle cobo’s in het megarooster gezet.  

 

Op 18 september is het openingsfeest van de Common Room. Hier kan ook een groot deel van 

de FSR bij zijn. Dit is een goede kans om de FSR te promoten. Hier ook dus die FSR-fiets 

neerzetten.  

 

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

Geen.  

 

25. Rondvraag en sluiting 

180911-16: Evi zoekt uit waar het postkantoor is. 

 

Rinke is niet bereikbaar van donderdag 20 september tot en met zondag 23 september.  

 

Evi sluit de vergadering om 14:59.  

 

Actielijst 

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.  

180906-3: PR deelt jaarverslag FSR op Facebook 
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180906-7: Alle raadsleden nodigen hun eigen partij uit voor de Cobo. 

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

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

moeten zitten. 

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. 

180906-22: Casper schrijft een vergaderstuk over RedUvA.  

180906-23: Casper schrijft een concept HR.  

180911-2: Lise spreekt af voor een kennismaking met Bram Buskoop en zet Robin in de CC.  

180911-3: Rinke laat weten aan Bram wie naar de introductiebijeenkomst (04/10) komen en 

zet Robin in de CC.  

180911-4: Evi mailt Annika (journalist)terug met een statement over bezuinigingen. 

180911-5: Marie mailt de FSR FEB terug over een gezamenlijke cobo. 

180911-6: Antonie neemt contact op met FS betreft de telefoon en printer op kantoor.  

180911-7: Lise appt Freek om te vragen of op 26 september kan voor het fotomoment en Evi 

contacteert Rosanne over het fotomoment.  

180911-8: Bibi bestelt FSR-buttons.  

180911-9: Antonie en Christian nemen contact op met de voormalige dossierhouders 

diversiteit over OV-actiepunt 20180322-5.  

180911-10: Rinke neemt contact op met OC’s over diploma-uitreikingen.  

180911-11: Evi zet voortaan op elke PV-agenda een vast punt voor PR en voor ‘naar de CSR.  

180911-12: Nina schrijft het ongevraagd advies studentbetrokkenheid en stuurt het na een 

redactionele ronde naar het DB.  

180911-13: Christian contacteert Judith over de sleutel van de FSR-fiets.  

180911-14: Lise vraagt bij Mark na over de conceptbegroting.  

180911-15: Bibi/Evi mailt Ayra (FV-FMG) over organisatie Dag van de Afgezanten.  

180911-16: Evi zoekt uit waar het postkantoor is. 

 

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.       
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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.     

180911-1: Evi draagt zorgt voor het inplannen van de OER-training in december.  


