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Notulen van de plenaire vergadering (4) 

Datum en tijd: 18 september 2018, 13:00-15:00  

Locatie: 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, Freek Wallagh, 

Robin van den Hoek.  

 

Afwezig (zonder bericht): Rosanne Beentjes, Daniël Ellis.  

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 13:01.  

 

2. Vaststellen notulen PV 3 

De notulen van 11 september 2018 zijn na een wijziging vastgesteld. 

 

3. 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 

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 na de OV 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. (printen 

kan nu wel met pas ergens anders, maar kan nog niet 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. 
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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. 

 

Nieuwe actiepunten die voortvloeien uit de huidige: 

180918-1: Christian checkt of de FSR-fiets is weggehaald bij E / waar de FSR-fiets is.  

180918-2: Rinke stuurt de mail over diploma-uitreikingen door naar de andere raadsleden, alle 

andere raadsleden sturen dit bericht door naar ‘hun’ OC’s.  

 

4. Mededelingen 

Daniël is vandaag afwezig en heeft niemand gemachtigd. Christian en Lise moeten misschien 

eerder weg omdat ze toehoorder OC zijn. Bibi geeft aan dat ze elke PV wat eerder weg moet in 

verband met haar hoorcolleges, ze vindt het vervelend dat het zo moet gaan. Evi geeft aan dat 

dat begrijpelijk is; als je eerder weg moet is dat zo.  

 

Casper geeft aan dat er enkele CSR-leden uit De Vrije Student zijn gestapt en dat Casper dit 

besluit steunt.  

 

5. Post 

17/09 Sterre Minkes: document afspraken decaan -FSR over OWI  Deadline is 24 september.  

180918-3: Lise zorgt ervoor dat de OWI-afspraken ondertekend bij Sterre liggen (vóór 25 

september).  

 

18/09 OC Policiticologie: heeft nog geen bericht gehad van hun OC-toehoorder en wordt ook 

niet meegenomen in mailverkeer.  

180918-4: Evi zorgt ervoor dat OC politicologie wordt meegenomen in het mailverkeer.  

180918-5: Rinke zorgt dat er een toehoorder komt voor politicologie en dat de OC te horen 

krijgt wie dat is.  

 

6. Update voorzitter 

Woensdag 12 sept koffieafspraak gehad met Sterre, beetje algemene uitleg en kennismaking. 

Relevant voor de raad is dat ze aangaf mails te krijgen van raadsleden met vragen of zij 
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bepaalde informatie/bestanden heeft. Sterre gaf aan dat Robin ook veel info heeft, en ook veel 

gearchiveerd heeft. Dus als we bepaalde info willen hebben eerst vragen bij Robin.  

 

Zaterdag 15 sept. TAQT training over de WHW, was niet heeel veel nieuwe informatie, maar 

op zich wel handig. Ging vooral over onze rechten en plichten als FSR, ik krijg als het goed is 

nog de pp slides dus die kan ik dan gewoon delen in de drive.  

 

Vanmiddag hadden Casper Antonie en ik het agendaoverleg met Sterre en Agneta. Er zijn een 

aantal punten van de agenda afgehaald: BSA, ODC's Planning OV, Naamswijziging OV. Wij 

waren het er eigenlijk wel over eens dat die punten eraf gingen, waren ook een beetje 

tijdvulling achteraf. Er is een punt bijgekomen over de kwaliteitsafspraken. Dit moet op de 

OV behandeld worden omdat de decaan ons raadsstandpunt wil weten.  

Dus: we moeten een raadsstandpunt formuleren hierover! Rinke schrijft nog een update over 

kwaliteitsafspraken en Casper zal nog wat stukken hierover in de nazending sturen. Agneta en 

Sterre waren kritisch over het advies, hier komen we tijdens de PV en OV-voorbereiding nog 

op terug.  

 

7. Update afgevaardigde 

Hierbij mijn wekelijkse update. Vorige week was voor de CSR een rustigere week omdat de 

overdrachtsperiode er nu eindelijk opzat. 

PV CSR 12 september: op verzoek van de studentassessor Maotaz heeft de CSR het dossier 

‘sexual harrasment’ aangemaakt om te onderzoeken, de dossierhouder is Alexander van de 

FdR. De afgevaardigde van de FNWI Malou Sprinkhuis is bezig met het aanpassen van het 

reglement van de centrale studentenraad, waar ons eigen reglement ook uit voorkomt. Het zijn 

voornamelijk kleine dingentjes, maar ze gaat ook in gesprek over de positie van 

raadsassistenten: kunnen ze meer rechten krijgen, kunnen we een raadsassistent extra nemen 

om bijvoorbeeld de afwezigheid van Red UvA op te heffen. Het schijnt dat Marieke of 

Marlies van Juridische Zaken geen fan is van de positie van raadsassistent, het schijnt dat zij 

sowieso geen grote fan is van een sterke medezeggenschap. De procedure van 

decaanbenoeming wordt ook nog steeds aan gewerkt, alleen bestaat er de kans dat een 

daadwerkelijke wijziging/vastlegging van de procedure pas in het voorjaar van 2019 gaat 

gebeuren, omdat dan het universiteitsreglement (het enige document waarover de benoeming 

wordt gesproken) ter wijziging en aanpassing wordt voorgelegd aan de GV van de COR en 

CSR. 

Diversiteit: de dossierhouder Sujet is naar het ‘diversity forum’ geweest, dat vond ze geen 

succes, het schijnt dat daar nog maar een paar van de oorspronkelijk velen organisaties die er 

aan verbonden waren er nog zijn (mooie zin dit). Daarbij beschreef zij het forum als 

“extreem”, het forum is dan ook niet te spreken over de diversity officer Anne de Graaff. 

Vraag voor nadere informatie als je wilt. 



 

  4 

 

UB Presentatie 13 september: we kregen een presentatie over het definitieve ontwerp (DO) 

van de nieuwe Universiteitsbibliotheek. Het ziet er allemaal prachtig uit, het aanwezig 

personeel was er zeer tevreden mee. Er komen ook soort van stilte ruimtes in met onder 

andere een bomenkamer. Er kommen 1159 studieplekken, ongeveer 350 meer dan dat er nu 

zijn. De bouw begint in Q1 2019, wordt opgeleverd in Q3 20202 en in Q1 2021 wordt het in 

gebruik genomen. Dit betekent dat de oude UB leeg komt te staan, en van wat ik te horen 

kreeg wordt die dan ook hoogstwaarschijnlijk verkocht. 

CV O&F 13 September: we hebben uitgebreid stilgestaan bij het onderwerp 

kwaliteitsafsrpaken maar dit zal ik mondeling toelichten straks op de PV. Belangrijkste is: de 

CSR en de COR hebben allebei nog geen standpunt ingenomen en daardoor de GV ook niet 

wat betekent dat het alle kanten op kan gaan op centraal niveau, terwijl wij op de faculteit al 

vrij concrete plannen aan het uit werken zijn. Daarbij wil de CSR dat OWI’s en 

afdelingsvoorzitter niet langer hoogleraar moeten zijn, dit gaat mogelijk ook in Q1 gebeuren, 

namelijk in het Universiteitsreglement. De CV werkt ook aan het studentenstatuut, en we 

kregen te horen dat Michele op de hoogte is dat de CSR stappen tegen Red UvA overweegt, 

en dat hij uitzonderlijk goed geïnformeerd is over vrijwel alles op centraal niveau. 

AUC 17 september: gisteren ben ik samen met Malou naar Science Park geweest om achter 

het gerucht aan te gaan van Ingmar Visser die mij vertelde bij de Decaan lunch dat zijn 

docenten die werken bij de AUC te weinig vergoed worden, waardoor zijn domein bijbetaald 

aan werk dat gebeurt op de AUC. Ik vroeg aan Bart, van de SR AUC, waar hun geld vandaan 

kwam, wist hij niet, eigenlijk wist hij vrij weinig. Na het gesprek (ik moest eerder weg) 

voelde ik mij uiterst ongemakkelijk over de AUC en over de medezeggenschap daar. Ik heb 

de AS van de CSR om meer informatie gevraagd over hun financiën, ik krijg daar later meer 

over te horen. 

FdR – FEB: we hebben bij hun kantoren gekeken, FdR heeft een vreselijk kantoor, een soort 

bunker met één grote tafel die alle ruimte in neemt, de FEB zit in een werkgroep lokaal, dus 

die hebben veel ruimte en ramen aan twee kanten #jaloers. 

 

8. Update commissievoorzitter O&F 

Gesprek TOF 

Concept begroting komt 3 dagen later. Let vooral op beleidsachtige dingen bij de begroting en 

stel vooral veel vragen als je het niet snapt. Naast de begroting ook begrotingboek goed 

bekijken. Vorig jaar was de begroting voornamelijk tabellen met cijfers. Vijf jaar begroting is 

het beste want dan kan je de beleidskeuzes goed zien. Dan kan je gerichtere vragen stellen. Zo 

heb je een goed overzicht. Krijgen per domein begroting en facultaire begroting.  
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Update afgelopen week 

Rinke: heeft update gegeven over kwaliteitsafspraken. Verder verdiept in studieadviseurs. 

Wat staat er in dossiers en wat is er voorgaande jaren aangedaan? Langer nagedacht over 

mentoraat. Contact opnemen met Eva Verschuur. Zij werkte hier 2 jaar geleden aan voor de 

FSR.  

Daniel: Info gezocht naar flexstuderen. Vorige raad weinig gedaan maar de CSR wel. CSR 

staat achter het pilot. Pilot wordt volgend jaar uitgebreid. Uitzoeken wie OC 

Commmunicatiewetenschap. CW is een van de grootste studies waarbij dat kan. Er is 

volgende week dinsdag OC overleg. FMG experimenteert veel met flexstuderen. Er is nu een 

tussenevaluatie bezig. Evi vraagt naar contactpersoon. Contactpersoon is niet van onze 

faculteit. Misschien CSR contacten. Uitleg over verschillen flexstuderen en contractstuderen. 

Pilot is vorig jaar ingegaan. Worden wij uitgenodigd voor tussenevaluatie? Mocht pilot 

negatief zijn dan mogen studenten tot 2023 flexstuderen om af te studeren. Wat willen als 

pilot positief is?  

Evi: Veel gelezen. Merkt dat het moeilijk te combineren is met voorzitterschap in deze 

opstartweken. Daniel wil wel dossiers overnemen. Misschien handiger om open dossiers op te 

pakken. Vooral veel aan het inlezen. 

Lise: Heeft zich beziggehouden met de brieven van de bosstudenten. 20 van 29 leken wel 

capabel. Vragen voorbereiden voor gesprekken. Heeft gesprekken gehad. Er zijn nu twee 

mensen over. David, Tsjechië, heel creatief. Koen, Nederland, veel ervaring met 

medezeggenschap. Ook contact opgenomen met Bram, gaat dinsdag zitten. Annette 

gesproken. Heeft met masterstudenten gesproken en ze heeft wat goede punten verzameld. Er 

is geen intreeweek voor internationals bij de master. Premaster voorwaarden zijn raar. Foutje 

in dossierlijst. Ze gaat nu met ze gesprek.  

 

9. Update commissievoorzitter O&R 

Onderwerp 1: brainstormsessie: hoe maken wij het kantoor zichtbaarder?  

Chris: time-up video: hoe kan je ons vinden? Zo! (filmpje van de route naar het kantoor). Of 

een mooie poster met een plattegrond met de route. Daarnaast hebben we de WC- en liftkrant, 

waar we iets mee zou kunnen doen. We moeten social media en andere uitingen benutten. 

Ook evenementen als een koffieuurtje of tostituesday en andere kleinschalige sociale 

activiteiten kunnen we organiseren. 

Standaard agenda puntje voor de PR.  

Antonie: drie-weekse campagne zoals een banner of een poster. Zoals borden, kranten etc.  
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Nina: bewegwijzering en een logo op de deur (komt eraan). Bord bij de Common Room. We 

kunnen ook studieverenigingen vragen om te adverteren. De dode hoek in de gang opleuken. 

Het kantoor zelf aantrekkelijker maken. Banner bij de A-hal en een banner bij de liften.  

Antonie: Als je mensen binnen haalt voor een tosti, misschien ook iets proberen qua input 

vergaeren. Zodat mensen niet alleen komen voor een tosti, maar dat we ook met ze in gesprek 

gaan of enquêtes afnemen. Zo heb je studentbetrokkenheid en meer actie/input.  

Wat moet er op de banner/poster? Lokaal en een korte routebeschrijving. Een soort 

slogan/slagzin. De poster/banner in het Engels voor het gemak. We beginnen met de poster 

als promotiemateriaal. Als we de poster af hebben, kijken we verder qua doel en mensen op 

ons kantoor afhalen.  

Onderwerp 2: Recap: ongevraagd advies studentenbetrokkenheid (Nina) 

Hoe willen we dit aanpakken op de OV?  Hoofdlijnen eruit halen en nog een keer benoemen.  

Antonie: decaan had twee vragen: wat is je doel van de enquête? Wat zijn de alternatieven en 

zijn die niet beter? Waarom wil je het juist op deze manier doen? Of een alternatief: 

organiseer meer dingen zoals met de studieverenigingen en reserveer lokalen om in gesprek te 

gaan. Dit zijn dus eigenlijk punten waar we aan moeten denken. Het leek in Agneta’s ogen 

geen heel effectief middel.  

Nina: het is effectief omdat als je kijkt naar de opkomst: allereerst de opkomst van de 

verkiezingen dus je ziet dat de studentbetrokkenheid heel laag is. Dus je wil kijken naar hoe 

dit komt. De eerdere pogingen zijn al mislukt.  

Antonie: tweede vraag, waarom moet mijn naam eronder?  

OV voorbereidingsstuk? Nina, wil je hierover nadenken? Wat zijn de vragen, toezeggingen en 

haar naam eronder, en welke strategie willen we? Wat zijn haar argumenten om tegen een 

enquête te zijn? Als ze bijvoorbeeld enquêtes willen. Waar een enquête, is dit effectief 

genoeg? Zijn alternatieven niet beter? Waarom moet haar naam eronder, levert dit echt de 

gewenste resultaten op? Studentbetrokkenheid is niet iets alleen voor de FMG en de 

studieverenigingen, maar ook vanuit het bestuur. Het is iets faculteit breeds. Het is niet iets 

wat alleen van belang is voor de FMG of studieverenigingen, maar ook voor de UvA als 

geheel.  

Hoofdargumenten:  vorig jaar zijn er al evenementen geweest, het is UvA belangrijk (ook 

voor de decaan), wat maakt het voor haar uit dat ze haar naam eronder zet?  

Onderwerp 3: Update (academische) duurzaamheid (Marie) 
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Marie is er helaas niet bij. Nina doet een kleine update: Marie zou in gesprek gaan met 

Ewoud. Ewoud gaat alleen meer over duurzaamheid in praktische zaken zoals kartonnen 

bekers i.p.v. plastic etc. Hier gaan ze nog over in gesprek. Zie update Marie over Elias den 

Otter, er is geen geld beschikbaar voor de vakken. We hebben het hier nog verder over.  

Onderwerp 4: Update mental health (Marie) 

Laten we ook liggen. 

Onderwerp 5: Update benoemingsprocedure decaan (Antonie) 

Anton is doorverbonden met Esther. Hij moet nog reactie krijgen.  

Onderwerp 6: Andere lopende zaken? 

Diversiteit: Anton en Chris hadden een afspraak met Javier over de stilteruimtes. Ze nemen nu 

contact op met de FEB en de FDR en we moeten samen met hun de stilteruimtes gaan 

inrichten. Bij de OV van 22 november moeten we ook een advies over uitbrengen. Verder zou 

Javier nog contact opnemen met Thom Verhoek over panelgroepen, over de planning van de 

stilteruimtes. Dit moet met de studieverenigingen besproken worden en Thom gaat 

waarschijnlijk zeggen dat het iets is voor de facility services (zoals binnenhuisarchitecten 

etc.). Verder moesten Anton en Chris contact opnemen met Marieke Brandt, maar ze is 

tijdelijk uit de running. Dus dit moet eventjes wachten. We hebben niet echt een diversity 

office. Daarnaast verwacht Javier dat het bovenaf gedacht wordt dat die stilteruimtes gaan 

falen. Wat willen we uit de stilteruimtes halen? Heeft het een religieus karakter of gewoon 

rustig? Chris en Anton zoeken het verder uit.  

Vrijdag meeting Thom Verhoek: 10 uur. Anton en Chris gaan even kletsen over huisvesting. 

Hoe gaan ze de kantoren zichtbaarder maken? Willen we nog dingen meenemen vanuit de 

FSR? Bijvoorbeeld over de nieuwe lecture hall en wie er verantwoordelijk voor wordt. 

Stilteruimtes dus. Willen we blokken en banken om te chillen, of meer praktische tafels? 

Minder hip meer praktisch, creatieve leeromgeving? Nieuwe plannen, zoals een Roofgarden? 

Ruimte voor Freek en z’n cultuurprogramma? Is er plek voor? 

Onderwerp 7: aankomende Fv-FMG vergadering: wat te bespreken? 

Om de twee weken krijg je vijf minuten spreektijd. Dingen die je kan bespreken is 

samenwerking met de studieverenigingen (groepsapp?), zichtbaarheid, Dag van Afgezanten 

extra push. We hebben veel aan elkaar, zoals onderwijsdialogen. Gezamenlijke borrel.  

Borrels gesponsord door FSR FMG. Als de FSR gewoon een paar flessen haalt, gratis shotjes 

voor een avond. Wat kan de FSR betekenen? 

Onderwerp 8: Nieuw dossier: Sexual harrassment 
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Interessant dossier omdat het best een taboe is. Tussen studenten onderling, student en docent, 

tussen docenten? Idee om niet opnieuw het wiel uitvinden. Eerst kijken hoe het bij andere 

universiteiten is. Is goed voor de raad, mensen kunnen er bij ons over terecht.  

Hoe wil je dit faciliteren? Dit zijn vertrouwelijke dingen? Hoe gaat de UvA hiermee om? 

Gaan we er vanuit dat er niets mee gebeurt? 

10. Vaststellen agenda 

Onderwerp 2: Red UvA gaat van de agenda af. In plaats daarvan komt het onderwerp van de 

reiskosten van de CSR. Er wordt nog een onderwerp toegevoegd als onderwerp 7: een update 

van Marie en Nina over het kantoor. De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. 

 

11. Onderwerp 1: Taakgroep OER (fase: besluitvormend) 

De taakgroep OER bestaat nu uit vier leden, waarvan drie ook DB-lid zijn. Het lijkt Evi daarom 

verstandig om nog twee raadsleden aan de taakgroep toe te voegen, omdat de OER best een 

pittige klus kan worden en het belangrijk is dat de druk in de taakgroep niet te hoog wordt.  

 

Rinke wordt toegevoegd aan de  taakgroep OER. Freek biedt aan om te helpen waar nodig is, 

maar gaat niet in de taakgroep. De taakgroep gaat Daniël ook nog vragen of hij geïnteresseerd 

is.  

 

Er moet ook nog een taakgroephoofd gekozen worden, het is het beste als het taakgroephoofd 

géén DB-lid is. De FSR komt vandaag nog niet tot een beslissing, maar gaat aan Daniël vragen 

of hij taakgroephoofd wil worden.  

 

12. Onderwerp 2: CSR reiskostenvergoeding (fase: besluitvormend) 

Drie CSR-leden zijn uitgenodigd voor het International Youth Forum in Minsk (Wit-Rusland) 

en willen hun  reiskosten vergoed krijgen door de CSR. Over het vergoeden gaan ze stemmen 

in de CSR en Casper heeft als FSR-afgevaardigde een steminstructie nodig van de FSR.  

 

Discussie: Hoe waardevol is het dit bezoek voor de UvA en haar studenten? De prijs van een 

retour is erg hoog en er zijn drie leden die willen gaan: dat kan een dure grap worden. De 

conferentietickets (50 euro per persoon) worden sowieso al vergoed door de CSR, gaat zelfs dit 

niet al te ver? De FSR heeft uiteindelijk meer tegenargumenten dan voorargumenten. 

 

Stemming: De FSR FMG instrueert zijn CSR-afgevaardigde om tegen te stemmen in de 

stemming betreft het vergoeden van reiskosten naar Wit-Rusland.  

Voor: 10 stemmen.  

Tegen: 0 stemmen.  

Blanco: 0 stemmen. 

Onthouding: 0 stemmen. 
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13. Onderwerp 3: Kwaliteitsafspraken (fase: beeldvormend/oordeelvormend) 

Kwaliteitsafspraken is het onderwerp van het komende OWI-overleg (25 september) en zal 

 ook een agendapunt op de OV (27 september) zijn. De decaan wil nu graag een eerste 

 reactie van de FSR hebben, in november komt de definitieve adviesaanvraag pas.  

De kwaliteitsafspraken houden in dat het hoger onderwijsveld en het Ministerie van OCW 

 gezamenlijk een kader hebben ontwikkeld, waarbinnen de besteding van de 

 studievoorschotmiddelen wordt vormgegeven. De landelijke afspraken op papier 

 moeten binnen de hogescholen en universiteiten worden vertaald naar concrete 

 besluitvormingsprocessen en uiteindelijk naar echte afspraken over hoe de 

 studievoorschotmiddelen gaan worden ingezet om de onderwijskwaliteit te verbeteren. 

 

Discussie:  

Lise wil weten waar nu op wordt op ingezet met de kwaliteitsafspraken. Professionalisering 

 van docenten is altijd een goed doel. Maar waarschijnlijk zal meer ingezet worden op 

 kleinschalig onderwijs. Deze twee zijn middelen om het doel intensivering van het 

 onderwijs te bereiken.  

Wat wil de UvA gaan bereiken met kleinschaliger onderwijs? En hoe willen ze dit bereiken? 

 De FSR wil in ieder geval extra toelichting op de gelegde link tussen 

 docentprofessionalisering, kleinschaliger en intensivering van het onderwijs.  

Hoe zit het met de bekostigingsfactor? Waarom krijgen bètastudenten straks misschien per 

 student meer middelen dan dat de FMG krijgt per student? Dat vindt de FSR oneerlijk.  

 Al helemaal aangezien het geld van de student zelf is. Het is belangrijk om contact te 

 houden met de CSR en de COR zeggen over de bekostigingsfactor.  

Werkdruk van docenten is een groot probleem op de UvA/ FMG en er is ook een 

 vacaturebeperking.  Hoe gaan de voorgestelde maatregelen de werkdruk beïnvloeden?   

De FSR wil ook aan de OC’s en ODC’s vragen wat zij belangrijk vinden hierin.  

 

14. Pauze 

 

15. Onderwerp 4: Aankomende OV  

180918-6: Evi nodigt Michel uit voor de OV.  

 

Het DB stelt voor om een nieuwe regel op te nemen in de werkafspraken, zij hoorden dat deze 

regel van kracht is bij de CSR en vonden het een goed idee: Als een raadslid niet aanwezig is 

bij de OV-voorbereiding verliest hij zijn recht om te spreken op de desbetreffende OV.  

 

Stemming: De FSR FMG gaat akkoord met het hanteren van een nieuwe werkafspraak: Als een 

raadslid niet aanwezig is op de OV-voorbereiding verliest hij/zij zijn/haar recht om te spreken 

op de desbetreffende OV. 
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Voor: 10 stemmen. 

Tegen: 0 stemmen. 

Blanco: 0 stemmen. 

Onthouding: 0 stemmen. 

  

Agenda: de onderwerpen BSA, ODC's Planning OV en Naamswijziging OV zijn van de agenda 

afgehaald. Evi is het hier mee eens, deze agendapunten waren (nog) niet heel relevant voor een 

OV.  

Het onderwerp van de planning van de OV’s door het jaar heen is niet iets voor op de OV, is 

eerder iets voor de FSR zelf om te bepalen hoe vroeg in het jaar de eerste OV plaatsvindt, maar 

de OV zit onlosmakelijk vast aan het OWI-overleg en de planning van het OWI-overleg ligt 

niet in de macht van de FSR.  

De FSR besluit om de planning wel zo te laten staan zoals hij nu is, maar vindt het wel 

belangrijk om de overdracht naar volgend jaar hier goed op in te richten, te zorgen dat  de 

volgende FSR gelijk goed aan de slag kan.  

 

Advies studentbetrokkenheid: Agneta was op het agendaoverleg wat kritisch; daarom 

belangrijk om hier goed op te voorbereiden, alvast inspelen op mogelijke tegenargumenten. 

Nina gaat een vergaderstuk schrijven. Er komt ook een groepsapp studentbetrokkenheid. 

 

Michel Telkamp komt ook langs op de OV. TOF zal nog vergaderen vóór de OV-voorbereiding 

en zal zorgen dat hij een vergaderstuk opmaakt.  

Alle raadsleden moeten het vergaderstuk van de OV-voorbereiding hebben gelezen (genaamd 

‘OV strategie tips & tricks’). 

 

16. Onderwerp 5: ODC’s (fase: beeldvormend) 

Evi merkt dat niet alle OWI’s en BoS-studenten begrijpen wat ODC’s zijn. Evi wil checken of 

alle ODC’s ‘hun’ OWI’s wel hebben gecontacteerd: ODC Communicatiewetenschap heeft dit 

nog niet gedaan. Het is belangrijk dat dit contact goed onderhouden wordt en dat de ODC-

vergaderingen opgezet gaan worden door de desbetreffende FSR-leden. Het doel van de ODC 

is om de lijn tussen decaan, OWI’s en de FSR korter te maken, bijvoorbeeld zodat OWI’s en 

decaan minder makkelijk naar elkaar kunnen wijzen.  

 

Er is nog wat verwarring over communicatie tussen OC’s en ODC’s, het kan moeilijk zijn om 

in te zien of een lopende kwestie een groter probleem is of dat het alleen op opleidingsniveau 

speelt. Oplossing: de FSR-leden gaan elkaar updates sturen na OC-vergaderingen, raadsleden 

kunnen elkaars updates in de gaten houden. Ook kunnen dit soort kwesties gewoon aan de PV 

worden voorgelegd. En er gaat een vast ODC-updatemoment  komen waar dit soort kwesties in 

de gaten gehouden kunnen worden.  
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Nina gaat een plan opstellen voor hoe vaak deze updates moeten komen en waar ze over moeten 

gaan. Nina gaat ook Marks instructies (het draaiboek ODC’s) nalopen. Evi agendeert ODC’s 

volgende week opnieuw op de PV.  

 

17. Onderwerp 6: PV-agenda  

De huidige afspraken zijn zo dat Evi elke zondag om 13:00 de mail met vergaderstukken en 

PV-agenda naar de raad stuurt, zodat zij het kunnen lezen vóór de PV van dinsdag 13:00. Echter, 

dit blijkt in de praktijk onhandig te zijn. De raad vindt het goed als de afspraak voortaan naar 

wat later verschuift. 

 

Nieuwe afspraak: de raadsleden moeten op zondag vóór 17:00 hun stukken hebben ingeleverd, 

zodat Evi vanaf nu de agenda rond 20:00 gaat rondsturen.  

 

18. Onderwerp 7: Kantoorupdate 

180918-7: Lise vraagt Mark naar het budget voor het kerstpakket. 

180918-8: Alle raadsleden checken in hun eigen omgeving of ze gratis meubels/accessoires 

kunnen vinden voor het kantoor. 

 

Er staan nog onuitgepakte dozen op kantoor. Hierin zit PR-materiaal van De Vrije Student, 

 Marie en Nina laten de De Vrije Student-leden (Casper en Daniël , Mitchel) beslissen 

 wat ze hiermee willen doen.  

Er staan buiten het kantoor ook nog dozen die niet van de FSR zijn. Die van de SEFA en van 

 Pantar gaan Marie en Nina zelf langsbrengen.  

Marie en Nina vragen aan Lise naar het budget voor een bank; er is op dit moment 150 euro 

 begroot voor de inrichting van het kantoor. De FSR wil proberen om de kosten van de 

 inrichting zo laag mogelijk te houden, omdat de FSR het belangrijk vindt dat de UvA 

 zo veel  mogelijk geld besteedt aan haar studenten en niet aan minder relevante/minder 

 nuttige kostenposten. Daarom gaan alle raadsleden in hun eigen omgeving op zoek naar 

gratis spullen. Denk hierbij aan een plank, een bank, een tapijt of iets gezelligs voor aan de 

muur. Freek heeft nog een bank over voor de FSR. 

Iedereen krijgt overigens een eigen post- en documentenplankje in de kasten in het kantoor.  

 

Naar aanleiding van de begroting van het kantoor komen meer vragen op over de begroting. 

Het onderwerp begroting zal volgende week apart worden geagendeerd als onderwerp op de 

PV.  

 

19. Punten voor naar de CSR 

Antonie geeft aan dat decaanbenoemingen voor de FSR een prioriteit is en vraagt aan Casper 

of hij hier geen haast achter kan zetten, maar dat blijkt niet mogelijk te zijn. 
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20. Promotie 

De FSR wil graag studenten uitnodigen in zijn kantoor, maar het is ook belangrijk om na te 

denken over wat we vervolgens concreet met die vergrote studentbetrokkenheid willen doen.  

 

Misschien vragen aan studieverenigingen om tijdelijk FSR-posters op te hangen in/bij hun 

kamers. Idee om één poster te hebben die overal terugkomt, ook in de WC-krant etc.  

 

21. W.v.t.t.k. 

Geen.  

 

22. Rondvraag en sluiting 

• 180918-9: Taakgroephoofd OER neemt contact op met TAQT voor het inplannen van 

de OER-training.  

• Bibi: Er komt een FSR-canvaspagina.  

• Marie: Wanneer moeten de voorstelstukjes van de FSR-leden op de site komen te staan? 

Antonie zal voorstelstukjes op de O&R CV agenda zetten. 

 

Evi sluit de vergadering om 14:48.  

 

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 

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

180906-14: Casper werkt na de OV uit wie er in de werkgroep ‘Studentbetrokkenheid 

verkiezingen’ moeten zitten. 

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

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

180906-22: Casper schrijft een vergaderstuk over RedUvA. 

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

180911-7: Evi contacteert Rosanne over het fotomoment. 

180911-8: Bibi bestelt FSR-buttons. 

180918-1: Christian checkt of de FSR-fiets is weggehaald bij E / waar de FSR-fiets is.  

180918-2: Rinke stuurt de mail over diploma-uitreikingen door naar de andere raadsleden, alle 

andere raadsleden sturen dit bericht door naar ‘hun’ OC’s.  

180918-3: Lise zorgt ervoor dat de OWI-afspraken ondertekend bij Sterre liggen (vóór 25 

september).  

180918-4: Evi zorgt ervoor dat OC politicologie wordt meegenomen in het mailverkeer.  
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180918-5: Rinke zorgt dat er een toehoorder komt voor politicologie en dat de OC te horen 

krijgt wie dat is.  

180918-6: Evi nodigt Michel uit voor de OV.  

180918-7: Lise vraagt Mark naar het budget voor het kerstpakket. 

180918-8: Alle raadsleden checken in hun eigen omgeving of ze gratis meubels/accessoires 

kunnen vinden voor het kantoor. 

180918-9: Taakgroephoofd OER neemt contact op met TAQT voor het inplannen van de 

OER-training.  

 

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.     

 


