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Notulen van de plenaire vergadering (6) 

Datum en tijd: 2 oktober 2018, 13:00-15:00 

Locatie: C2.01 

 

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

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

 

Afwezig: Lise Lathouwers, Freek Wallagh, Rosanne Beentjes. 

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 13:01.  

 

2. Vaststellen notulen PV 5 

De notulen van 25 september 2018 zijn met een wijziging vastgesteld. 

 

3. Actielijst  

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. 

180906-22: Casper schrijft een vergaderstuk over RedUvA. 

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

180911-8: Bibi bestelt FSR-buttons. 

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. 

180918-8: 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. 

180925-1: Daniël gaat langs bij de OC Antopologie. 

180925-2: Evi maakt een datumprikker voor taakgroep OER om een taakgroephoofd vast te 

stellen. 

180925-3: Daniël en Casper ruimen de DVS-dozen op. 

180925-4: Antonie en Chris zoeken meer informatie over regels omtrent (het verbieden van) 

bidden in de stilteruimte (kijken in eerdere PV-notulen en vragen aan Tom). 

180925-5: Alle ODC-aanspreekpunten vullen Lises bestand in met gegevens/contactpersonen 

van de ODC’s. 

180925-6: Lise zet een datumprikker uit voor evaluatieweekend en gaat op zoek naar locatie. 

180925-7: Alle raadsleden geven hun studentnummer door aan Bibi zodat ze alvast de 

Canvaspagina op kunnen. 
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4. Mededelingen 

• Freek en Lise zijn vandaag afwezig, ze zijn allebei ziek.  

• Taakgroep PR verandert van naam is vanaf nu Promotie en Media (P&M).  

• Antonie heeft een mededeling over het schoonmaakbeleid op kantoor, zie ook update Tom 

Verhoek. De FSR moet er goed op letten dat hij het kantoor school houdt. De FSR besluit 

om en een bureaustoel ‘weg te geven’ aan een van de studieverenigingen.  

181002-1: Antonie neemt contact op met Thijs over de bureaustoel.  

• Betreft de manier van vergaderen in de PV: Het DB verwacht dat de hele raad de 

vergaderstukken leest vóór de PV.  De pauze gaat vanaf nu echt 5 minuten duren. Alle 

raadsleden gaan zo snel mogelijk het rooster voor blok 2 boeken, zodat de lokalen alvast 

geboekt kunnen worden.  

181002-2: Casper stuurt het rooster voor blok 2 rond en alle raadsleden vullen het 

rooster in.  

 

5. Post 

• 29/09 Studentleden voor Comeniusprogramma gezocht  Evi kijkt of ze geïnteresseerd is. 

181002-3: Rinke stuurt de Comeniusprogramma-mail door naar alle OC’s.   

• 27/09 AIESEC Amsterdam wil weten weten of het mogelijkheid is om via ons kanaal 

promotie te doen.  

181002-4: Freek mailt terug naar AIESEC Amsterdam.  

• 27/09 Floor Amelink wil de FSR interviewen over studentenhuisvesting voor het vak 

politieke journalistiek.  

181002-5:Christian reageert op de mail van Floor Amelink (interview 

studentenhuisvesting).  

• 01/10 Commissie intree vraagt om onze WC-krantplek te gebruiken  Dit bespreekt PM 

in hun eigen vergadering. 

181002-6: Christian reageert op de mail van commisie intree (WC-krantplek) 

 

6. Vaststellen agenda 

Het onderwerp beleidsplan wordt van de agenda gehaald, dit moet namelijk eerst nog besproken 

worden in de DB-vergadering morgen.  

Er wordt een onderwerp toegevoegd aan het einde: Statement van de FSR over bezettingsacties.  

Marie zal bij w.v.t.t.k. een update geven over de inricht van het kantoor. De agenda is met deze 

wijzigingen vastgesteld.  

 

7. Update voorzitter 

Vorige week woensdag hebben Lise en ik een gesprek gehad met Miek Krol bij juridische 

zaken, de uitkomst hiervan zullen we in de PV en in het vergaderstuk van onderwerp 3 

bespreken.  
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Die vrijdag heb ik ook gesproken met raadsleden van de FGW, onder meer over het plan om 

een keer met hen te gaan zitten omdat de FGW ook een faculteit is die moet bezuinigen. Ook 

heeft de FGW ons gevraagd of we gezamenlijk een brief naar de CSR willen sturen om ze aan 

te spreken op het Minsk-verhaal. De brief staat bij de vergaderstukken en deze zullen we ook 

behandelen in de PV. 
 

8. Update afgevaardigde 

Hierbij mijn vierde update uit de CSR. Omdat mijn updates best lang zijn i.v.m. die van de 

andere afgevaardigden onderstreep ik de belangrijke delen, zodat je ervoor kan kiezen om 

alleen de onderstreepte delen en de notities van de PV te lezen. 

PV CSR 26 September: de CSR is bezig met het formuleren van haar doelen voor het 

komende jaar, op moment zijn we bezig deze te concretiseren in de CV’s. Het wordt iets in de 

richting van: meer duurzaamheid, meer diversiteit, meer decentraler, gezondere financiën, 

betere kwaliteit onderwijs, kleinschaliger onderwijs, de BSA weg of op 0 en toedeloe voor de 

Senaat. De CSR heeft besloten geen verdere stappen te ondernemen jegens Red UvA, op het 

niet uitkeren van de commissietoeslag na. Er heeft een herstemming plaatsgevonden over het 

deels vergoeden van de vliegtickets naar Minsk, deze is met de kleinsmogelijke meerderheid 

alsnog aangenomen, hier gaan we het in onze PV over hebben. De commissie PR is van plan 

om dit jaar een aantal sociale activiteiten te plannen om die manier meer aandacht te creëren 

voor de CSR. Ook onderzoekt de PR commissie of de voorzitter een yoga cursus kan geven. 

CV CSR O&F 28 September: het was een lange vergadering die ook mocht notuleren. De 

CSR zou het fijn vinden als wij hun input kunnen leveren over het studentenstatuut, en ook 

over de overstap van g-suite naar Office 365. Ook kwam ik erachter dat mijn dossier 

instellingscollegegelden grotendeels inactief is. Mogelijk wordt ik tweede dossierhouder voor 

de AUC, omdat ik mij daar voor het financiële aspect mee bezig houd. Oh, en ze proberen het 

dossier ‘smoking policy’ op mij af te schuiven, zou vast spannend zijn.  

PC Hoofthuis 29 September: van 12:00 tot 18:19 ben aanwezig geweest, ben ook nog met 

Marie naar binnen geweest om Rinke te vinden, die vonden we en niet tot mijn verbazing was 

er ook een CSR-lid binnen. Verder heb ik een beetje rondgepraat met Erik Boels, Fred 

Weerman en Geert ten Dam en een leuke vrouw van Bureau Communicatie.  

Aankomende PV 3 Oktober: we gaan het hebben over de kwaliteitsafspraken: wat hoort 

centraal te zijn en wat decentraal en hoort de verdeling van geld gewogen of ongewogen te 

zijn. En natuurlijk staan er ook twintig minuten gereserveerd om de bezetting van het PC 

Hoofthuis na te bespreken. 

9. Update commissievoorzitter O&F 

Casper: Vrijwel niets behalve kwaliteitsafspraken bij de OV. Er is weinig aan 

digitalisering/online hoorcolleges gedaan, BSA is ook slapend. Evi: is bezig geweest met 



 

  4 

 

kwaliteitsafspraken en begroting. Geeft aan binnenkort te willen focussen op 

schakelonderwijs.  

Rinke: Kwaliteitsafspraken, geeft aan actief achter mogelijkheid voor mentoren aan te willen 

gaan bij studieadviseurs als er behoefte blijkt te zijn hieraan. Lise: We moeten eigenlijk meer 

vergaderstukken schrijven en die dan eerst behandelen in de CV en daarna pas naar de PV. 

We moeten hier met zijn allen wat beter op letten. Veel afgesproken met BoS-studenten, wil 

met veel BoS-studenten af gaan spreken gedurende het hele jaar. Iedere opleiding heeft zijn 

eigen BoS of Ombudsstudenten. Er is een beetje onduidelijkheid over wie nu allemaal de 

BoS-studenten en Ombudsstudenten zijn, hier gaan we achteraan. Als advies begroting een 

beetje op poten staat wil ze beginnen met masterselectie.  

Bespreking van OV-notulen antwoorden Michel 

Vraag 1: het is nog steeds onduidelijk wat KPI’s zijn. Hoe worden ze verwerkt in 

convenantafspraken? Financiële gevolgen zijn er niet maar je kan alleen aangesproken 

worden CvB. Wat zijn dan de precieze gevolgen? 

Vraag 2: Die 50/50 verdeling beleidsbudget onderwijs onderzoek, zien we niet terug in OWI’s 

en OZI’s begrotingen hoe verklaar je dan dat OZI’s heel veel meer in de min staan dan OWI’s 

terwijl ze dit jaar meer geld krijgen? Of hoe moeten we dit zien? Heeft dit te maken met 

verschil in eerste/tweede/derde geldstroom veranderingen? En hoe staat dit t.o.v. voorgaande 

jaren? 

Vraag 3: Die tabel 11 wordt dat geld eerlijk verdeeld over bijdrage die domeinen hebben 

geleverd? Of krijg t iedereen even veel? 

Vraag 4: Waar gaat dat capaciteitsbudget nou echt heen? Welke exacte vaste kosten moeten 

we dan aan denken? Welke posten vervang het? Is het dan een soort reservepot/onvoorziene 

kostenpot? 

Vraag 5: Omdat we in 2010/2011 groter waren betekent niet dat de werkdruk nu hoger is want 

er is ook gesneden in FTE’s & minder rijksbijdrage. Wij zouden graag concrete plannen 

willen ontvangen met betrekking tot de begroting hoe deze werkdruk aan wordt gepakt.  

Beleid uitleggen ipv alleen zeggen dat er rekening mee gehouden wordt.  

Vraag 6: Hoe kunnen diploma’s zo veel invloed hebben op het verschil tussen de 

subdomeinen van gs en collega, lijkt ons een beetje gek. Waarom vindt faculteitsbestuur het 

oke dat die colleges en gs elkaar opheffen? Zorgen die investeringen dan ervoor dat college zo 

veel lager zijn dan gs?  
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Sidenote: FMG minder subisdie dan FNWI van kwaliteitsafspraken.  

Sidenote: internationalisering als verdienmodel, compensatie bezuinigingen  is een beetje 

gek/niet oke 

Vraag 7: die overzichten zijn volgens mij er niet, alleen van CW en SW  Evi gaat navragen 

bij Mitchel of er nog andere documentatie hierover is  anders navragen bij Michel.  

Brainstormen over ons advies:  

1. Bezuinigingen, er is een plan hoe we dat gaan redden maar het is erg onduidelijk hoe 

dit nu doorwerkt in de domeinen. Laten we ons focussen op hoe die bezuinigingen nou 

doorwerken op domeinniveau. Het moet concreter waar die bezuinigingen heengaan.  

2. Werkdruk van studenten en docenten. Dat streefgetal van 9300 vinden wij best veel, 

en we vinden het gek dat de FMG groeit het wordt hier hartstikke druk maar we 

moeten ook snijden in personele kosten. Dit voelt gewoon heel irrationeel.   

3. Verdeling van geld onder faculteiten onderling 

4. Internationalisering als verdienmodel.  

5. Transparantie: vragen aan oude TOF of het nu beter is geworden. We denken dat er 

wel meer informatie is, maar het is nog steeds veel verspreide informatie en omdat we 

nu naar het nieuwe allocatiemodel zijn overgestapt is het heel moeilijk vergelijken met 

voorgaande jaren.  

 

10. Update commissievoorzitter O&R 

Onderwerp 1: OV-voorbereiding: Studentenbetrokkenheid 

Is het niet beter om bottom-up/top-down te verbeteren? Evenementen: leuk en aardig, maar 

daar komt niemand op af. Waarom niet? Dat onderzoeken in enquête. Vb: Dag van de 

Afgezanten, als niemand erop af komt, hoe wil je dan je studentbetrokkenheid uitzoeken? Hoe 

ziet het proces van de enquête eruit? Afnemen door werkgroep docenten (duidt op proces) -> 

beter nadenken hoe we dat toezien, hoe komt het terug bij ons? 

-> Duidelijker proces laten zien. Benadrukken: rol van de faculteit (vb: weet je wat een 

decaan is? Weet je wat het faculteitsbureau doet?) Verder hameren op hetzelfde doel als vorig 

jaar (waar de decaan al toezegging op heeft gegeven), maar dat de manier waarop we het doel 

willen bereiken anders is. -> Inspelen toezegging vorige decaan. Studenten en bestuur samen 

het probleem oplossen (staat ook in kwaliteitsafspraken ‘community building’). Waarom 

naam decaan eronder? Ook zodat we zeker weten dat OWI’s/werkgroep docenten dit 

uitvoeren. 

Onderwerp 2: PR: eerste stappen voorstelrondje raad op social media  

Zo snel mogelijk na het nemen van de foto. Belangrijk dat dit voorstelrondje in het Engels en 

Nederlands is, benoem waar jij je voor gaat inzetten dit jaar. Naam, studie, positie binnen 

raad, waar jij je voor gaat inzetten (+ woorden aantal). 3 per week. 
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Onderwerp 3: PR: vergroten zichtbaarheid kantoren  

Morgen gesprek Tom Verhoek, de rest van het plan staat nu op banner + poster makenOp fb: . 

update per maand ipv per week, komt ook in promotieschema. Klachtenbox maken, zodat 

mensen een reden hebben om naar ons kantoor te komen 

Onderwerp 4: update Fv-FMG vergadering (Chris & Antonie) (5 min) 

Antonie en Chris hebben vorige week hun eerste vergadering gehad, ging voornamelijk over 

Fv-FMG beleidsplan (duurde vet lang). Een van de speerpunten is samenwerking tussen 

studieverenigingen, wordt nu ook met FSR. Datum educatieve activiteit: di 12 maart. Datum 

Feest: wo 10 april.Goed als we onze naam aan beide activiteiten kunnen verbinden. Ging 

verder over communicatie naar leden Fv-FMG, Dag van de Afgezanten (wie gaat vanuit de sv 

hieraan bijdragen) en verhuizing. Verder komt er in elke nieuwsbrief van de 

studieverenigingen een  update over de Fv-FMG, geregeld dat dit ook gebeurt met FSR. Heel 

veel studieverenigingen problemen betreffende kasten, stoelen etc. Wij gaan er meer in op 

algemenere zin, vuilniszakken, klimaatregeling etc. Fv-FMG hoopt op toezeggingen van 

Tom. Werd ook in vergadering gezegd dat als de notulen niet door Judith Romijn zijn 

gemaakt, dat hij het dan niet voor waarheid aanneemt. Fout van de Fv-FMG is dat de notulen 

nooit zijn vastgesteld, dus alle toezeggingen staan nergens. Anton voelt zich serieus genomen. 

Of zo. Wat lastig in de Fv-FMG is, is dat het niet effectieve vergaderingen zijn omdat 

iedereen nieuw is. ‘Ken jij de BOB-cyclus?’ 

Onderwerp 5: Update (academische) duurzaamheid (Marie) (5 min) 

Meeting met Javier en Elias, ging over duurzame minor die gelanceerd is maar afgewezen 

vanwege geld. Aangeraden om niet opnieuw te proberen. Javier kwam met document van 

Economie om wel een duurzame minor op te zetten. Idee: interessant wanneer FMG studenten 

toegang krijgen tot de minor, dan hoeft er ook geen geld vanuit de faculteit naar toe maar 

kunnen die studenten het alsnog doen. Organisatie is wel een puntje, want FSR moet 

toezeggen, dan projectleider minor, dan aan decanen toestemming vragen -> nogal gedoe dus. 

Is het dat waard? Tactiek opstellen: hoe ziet de tijdsplanning eruit? Heel vaag document van 

Javier, waarschijnlijk al heel oud. Is er volgens Marie al doorheen, maar geen idee of het een 

privé minor is of grootschalige minor en wanneer dit geldt. Moet dit besproken worden op de 

PV? Eerst kijken wat Sophie zegt, dan naar de PV sturen als we alle info hebben. Verder 

Ewoud Doorman gesproken, idee om naar reisbeleid te kijken. Reisbeleid is er namelijk niet. 

De uni van Gent heeft een ’groenlijst’ met universiteiten waar je duurzaam naartoe kan reizen 

en dus niet naartoe mag met het vliegtuig.  

Wat voor informatie hebben we nodig om verder te gaan? Zeker weten dat er niets in het 

beleid van de UvA staat, wie gaat hierover? -> Sterre mailen? Contactpersoon 

medezeggenschap? 
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Onderwerp 6: Update mental health (Marie)  

Update over Reinout Wiers, projectleider e-health. Toegezegd dat wij in april helpen met 

promotie.Dringende vraag: of mensen kunnen helpen met programma testen deze 

week/volgende week. Bespreken rondvraag PV. Hoe ziet het platform er precies uit? Website, 

waarbij je een online behandeling volgt en opdrachten moet doen. Net nieuw, mega begin 

fase. Promotie van dit platform gaat per faculteit. Hoe ziet de promotie eruit? Algemene mail 

met link, mental health week organiseren (waarschijnlijk), posters ophangen. Waarom pas zo 

laat? Niet iedereen tegelijk op website want student psychologen schrijven zelf de adviezen en 

dus niet te hoge werkdruk 

Onderwerp 7: Update gesprek Tom Verhoek (Chris & Antonie) (5 min) 

Tom wilde kennismaken met nieuwe raad, vrijdag gesprek gehad, inleidend praatje over waar 

hij mee bezig is: ontwikkeling campus, ‘knowledge mile’, willen er 1 hotspot van maken. 

Meer bedrijvigheid, maar met welk doel? Leuk leefgebied, hartstikke hip, helemaal mooi, 

lekker veilig. Maar niet echt ander doel. Tom managet het samen met Gemeente Amsterdam. 

Wat gaat er gebeuren met kantine en bieb? Blijft gewoon. Eigenlijk moeten we nieuw 

campusoverleg hebben, waar alle raden inzitten zodat we het bijvoorbeeld kunnen hebben 

over het V-gebouw. J/K: zit wsl asbest in, moet weg, wanneer dan? Nog niet duidelijk 

Onderwerp 8: Invulling stilteruimte (10 min) 

Ruimte tegenover Mercurius wordt stilteruimte, maar hoe wordt deze ingevuld? Kan op korte 

termijn gewoon gebruikt worden. Tom Verhoek is er negatief over, wat is het doel van 

stilteruimte? Religieus of gewoon om even uit te rusten? Tom denkt dat de religieuze variant 

niet uit te voeren is (man/vrouw scheiding, katholiek/islam clash etc.) Is hier vraag naar? 

Schijnt van wel. Javier heeft zich hier heel erg voor ingezet. Tom Verhoek wil onze mening 

hierover. Advies negatief van vorige raad. De contactpersoon die hierover gaat is ziek, dus we 

kunnen ook niet iets aan haar vragen. Hoe wordt deze ruimte ingevuld? Idee om elektronische 

apparaten te verbieden. Hoe wil je dit monitoren? 

Onderwerp 9: Naamswijziging commissie O&R  

Hoe kwam dit op de agenda? Vertaling nodig van de commissie. In het kader van 

professionaliteit: Organisatie & Communicatie. Voorstander van naamswijziging. Maar niet 

de afkorting… Hoeveel moeten we dan wijzigen? Praktisch gezien mogelijk 

Onderwerp 10: Naamswijziging PR  

Naamswijziging naar Communicatie, is dat niet dubbel? Media? Promotie? Promotie en 

media? Media en voorlichting? Media? Kennisgeving? Communicatie en marketing? Nogal 
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vaak het woord communicatie. Afhankelijk hoe we de commissie gaan noemen. Parkeren we 

naar volgende week. 

11. Onderwerp 1: Naamswijziging O&R (fase: besluitvormend) 

Onder de commissie Organisanisatie en Randzaken leeft al een tijdje het idee om de naam van 

de commissie te wijzigen. Antonie en zijn commissieleden hebben het idee dat de naam 

‘Organisatie en Communicatie’ de lading van de commissie beter zou dekken en dat deze naam 

professioneler klinkt.  

 

Stemvoorstel: De FSR FMG gaat akkoord met de naamswijziging van de commissie 

Organisatie en Randzaken naar Organisatie en Communicatie.  

 

Het stemvoorstel is aangenomen. De commissie opereert per 2 oktober 2018 onder de naam 

Organisatie en Communicatie.  

 

12. Onderwerp 2: OV-evaluatie (fase: oordeelvormend) 

Evi heeft naar aanleiding van de evaluatie die de FSR direct na de OV (27/09) hield een 

document opgesteld met punten waar hij de volgende keer op kan letten. Er zijn vandaag niet 

echt aanvullingen op dat document. Het onderwerp OV-voorbereiding voor OV 2 staat ook op 

de DB-vergadering voor morgen. 

 

181002-7: Casper vraagt of de FSR naar de OV van de CSR kan komen.  

 

13. Onderwerp 3: RedUvA (fase: oordeelvormend/besluitvormend) 

De CSR heeft besloten om geen verdere stappen te nemen tegen RedUvA. Maar het aannemen 

van raadsassistenten staat bij hen nog steeds op de agenda. De CSR heeft het gehad over het 

aannemen van extra raadsassistenten ter vervanging van de RedUvA-leden, die geen werk doen 

voor de raad. De FSR vindt deze keuze moeilijk te rijmen met de bezuinigingen, aangezien die 

raadsleden ook nog betaald moeten worden. Maar: als in de CSR een raadsassistent wordt 

aangenomen wordt die betaald uit CSR-budget en niet uit het profileringsfonds.  

 

Vindt de FSR het ook nodig om een extra raadsassistent aan te nemen? Er is tot nu toe nog niet 

echt iemand die aan heeft gegeven dat hij te veel werk op zijn bordje heeft. Het is handig om te 

kijken in ons reglement of we eventueel nog mensen aan kunnen nemen. Maar Bibi kaart aan: 

inwerken en een nieuwe samenwerking aangaan kost ook weer werk en het is in principe ook 

al een heel statement om de decaanvergoeding van een RedUvA-lid te ontnemen.  Evi is het 

hier mee eens, Marie en een groot deel van de raad ook.  

 

De afweging is een soort kosten-batenanalyse: moeite in het inwerken stoppen en jaar lang een 

extra raadsassistent hebben of niet inwerken en doorgaan op de weg waar ze nu zitten? Maar 
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het aannemen van een nieuwe raadsassistent is moeilijk, omdat die dan maar een derde van het 

jaar betaald kan worden. 

 

181002-8: Casper vraagt aan Sterre hoe het zit met het betalen van een extra raadsassistent: 

kan de decaanvergoeding van het RedUvA-lid naar de nieuwe raadsassistent gaan? 

 

Freek heeft overigens laten weten dat hij graag met RedUvA in gesprek zou gaan om o.a. hun 

achterliggende motieven te horen. 

181002-9: Evi vraagt nog aan Freek wat zijn doel is in het gesprek met RedUvA.  

 

14. Onderwerp 4: CSR naar Minsk (fase: besluitvormend) 

Zie notulen vorige week: de CSR heeft ingestemd met het vergoeden van de reiskosten van drie 

leden naar een conferentie in Minsk. De FSR en FgW hebben hier contact over gehad en hebben 

samen een brief aan de CSR opgesteld en gestuurd aan andere FSR’en met de vraag om hem te 

ondertekenen. De brief ‘reconsider financial funding minsk’ ligt klaar in conceptversie, de PV 

bespreekt zijn aanvullingen op de brief.  

 

Bibi vond de toon van de brief wel heel heftig, vooral omdat de FSR FMG heel duidelijk als 

initiatiefnemer van de brief wordt neergezet. Het argument dat Wit-Rusland gelinkt zou worden 

aan een dictatuur vond Bibi te heftig, dit moet genuanceerder geformuleerd worden. Casper en 

Evi vonden de brief niet te heftig van toon. Daniël: het hoofdargument van de brief lijkt: 

‘Rusland deugt niet’, terwijl hij liever de focus ziet op ‘de vergoeding uit UvA-geld is niet oké’. 

Marie suggereert om het stuk ook iets in te korten (kort maar krachtig!).  

 

181002-10: Evi contacteert Tjibbe van de FgW over de Minsk-brief.  

 

15. Onderwerp 5: Decaanbenoemingen (fase: beeldvormend) 

De FSR probeert te ontdekken: hoe gaat men op zoek naar kandidaten voor de vacature van 

FMG-decaan: is dit proces openbaar en transparant genoeg? Krijgt iedereen de kans op te 

reageren op deze vacature? Als het in de krant komt: voor welke krant wordt dan gekozen? Hoe 

ziet de wervingsprocedure er dan uit? Hier moet meer duidelijkheid in geschept worden. Mocht 

de FSR het niet eens zijn met de werving- en selectieprodecure voor een nieuwe decaan, dan 

moeten we kijken of we met de CSR het proces kunnen veranderen. Het is voor de eerste 

vergadering van belang om aan te kaarten dat het nu nog niet duidelijk is hoe het proces van 

werving en selectie eruit ziet.  

 

Rinke vindt het proces niet heel transparant, het zegt al iets dat het zoveel moeite kost om 

überhaupt te ontdekken hoe het proces werkt. Casper heeft een tijd geleden een document 

gestuurd met 7 mogelijke decaanbenoemingsprocedures vanuit de CSR. In het voorjaar wordt 
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het universiteitsreglement herzien, hier zal ook de procedure voor de decaanbenoeming in 

vastgelegd worden. 

 

Ook belangrijk: hoe ziet de functie van secretaris van de universiteit eruit, hoe wordt die functie 

aangesteld? Deze heeft namelijk wel veel invloed op het proces. De huidige FSR is het in ieder 

geval eens met de profielschets die is opgesteld door de vorige raad. 

 

16. Onderwerp 6: Studentenstatuut (fase: oordeelvormend) 

De CSR wil het universitaire studentenstatuur veranderen, hij wil het grondig gaan updaten 

omdat dit de afgelopen jaren niet echt is gebeurd. Vanuit de CSR kwam de vraag of de FSR op- 

en aanmerkingen heeft.  

Antonie merkt op dat er veel wordt verwezen in het statuut naar andere documenten, dat het 

een beetje een samenstelling is en niet een op zichzelf staand ding, weinig inhoudelijk. Dat is 

wel handig om door te geven aan de CSR.  Marie kan niks vinden over kwaliteitsafspraken en 

vindt het belangrijk om deze er wel in op te nemen. Op blz. 6 gaat het over ‘de 

studentendecaan’; handig om even na te gaan wat deze precies is. Op blz. 7. Gaat het over 

uitschrijven en restitutie van collegegeld. Het volgende moet concreter: 

‘Via Studielink ( www.uva.studielink.nl ) kan de student een verzoek indienen om zijn 

inschrijving gedurende het studiejaar te beëindigen. De inschrijving wordt op zijn vroegst per 

de eerste dag van de maand volgend op het verzoek beëindigd. Bij beëindiging van de 

inschrijving wordt eventueel teveel betaald collegegeld terugbetaald. Als een student na afloop 

van een studiejaar (tijdelijk) met zijn studie wil stoppen, kan hij dat doen door zich niet opnieuw 

in te laten schrijven voor het volgende studiejaar. Bij beëindiging van de inschrijving met 

ingang van juli of augustus bestaat geen recht op teruggave van het collegegeld.’ 

 

181002-11: Evi contacteert Malou over de opmerkingen van de FSR op het studentenstatuut.   

 

17. Onderwerp 7: Onderwerp: Pop op kantoor 

Wil de FSR de Mark Rutte-pop van Daniël op kantoor zetten?  

Antonie had een idee: wat het doel van het verhogen van de studentbetrokkenheid kan dienen: 

De Mark Rutte pop krijgt het opschrift ‘Vraag het mark!’ of ‘Vraag het de minister president!’. 

Studenten kunnen een Post-it op de pop plakken met klachten of wensen. Studenten kunnen 

hun mailadres achterlaten zodat de FSR ze op de hoogte kan houden van de vorderingen op het 

onderwerp wat ‘geplakt’ is. Dit is iets wat PM op zou kunnen pakken. Als de pop er komt te 

staan, komt die daar niet als VVD’er, maar als minister president. PM kan nadenken over hoe 

dit het beste duidelijk gemaakt kan worden.  

 

181002-12: Daniël neemt de Mark Rutte-pop mee naar kantoor.  
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Marie wil een busje huren om Freeks bank op te halen, Daniëls pop kan dan ook meegenomen 

worden, Marie en Daniël gaan hier nog even overleggen.  

 

18. Onderwerp 8: reactie FSR op protesten/bezettingen 

De voorzitter van de FGw stelde voor om gezamenlijk een statement uit te brengen namens alle 

studentenraden. In het statement willen de raden duidelijk maken dat ze het eens zijn met de 

meeste punten van de bezetters van 28/09, maar dat we het niet eens zijn met de manier waarop 

dit is gegaan. Het is nog niet precies duidelijk hoe deze reactie eruit gaat zien, maar de FSR 

FMG bespreekt alvast wat hij hiervan vindt.  

 

Casper zou graag willen voorstellen om het debat bij De Balie waar burgemeester Halsema toe 

opriep alsnog te organiseren. 

 

Freek kwam met het idee dat als er nog zo’n situatie gebeurt, er een app is waarmee je sneller 

kan communiceren wat voor een statement je aan wil nemen als groep. Freek kan deze app (die 

trouwens door alle burgemeesters in Nederland gebruikt wordt voor besluitvorming) volgende 

week toelichten, de FSR is geïnteresseerd. Dit wordt morgen op de DB ook nog besproken.  

 

19. Promotie en Media 

Moet de naam van de FSR op Facebook worden vertaald in het Engels? Of is het slim om de 

naam er in het Engels én in het Nederlands neer te zeggen? Het stukje ‘FMG’ in de titel kan 

dan wel afgekort worden. PM gaat hier morgen nog over vergaderen.  

 

De website is ook in het Nederlands. De site kan vertaald worden, of er kan een knop worden 

ingebouwd voor een Engelse versie van de site. Dit kost echter wel veel geld en tijd. De FSR 

kan ook voor nu steeds bij nieuwe herschrijvingen en updates gelijk Engelse en Nederlandse 

versies uploaden. En de FSR kan onder artikelen vermelden dat studenten die een vertaling 

willen, contact met de FSR op mogen nemen.  

 

Folia heeft een artikel gepubliceerd over de Week voor de toegankelijkheid.  

181002-13: PM deelt op Facebook het Folia artikel over de Week voor de toegankelijkheid.  

 

20. Punten voor naar de CSR 

• Decaanbenoemingen (kan later ook nog) 

• Verengelsing van de website (?) 

 

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

Profileringsfonds: 
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Het profileringsfonds is voor de raadsleden een eigen verantwoordelijkheid om aan te vragen, 

dat is bevestigd door Juridische Zaken. Onze penningsmeester Lise verleent ons alleen maar 

een extra service door ons een handleiding aan te bieden.  

1801002-14: Alle raadsleden die een instructie willen voor het aanvragen voor hun 

profileringsfonds willen aanvragen mailen Lise met een vraag hoe dit moet voor 9 oktober.   

 

Decaanvergoeding: 

Stemvoorstel: De FSR FMG onthoudt zijn RedUva-lid van de decaanvergoeding.  

De FSR stemt voor.  

 

Update kantoor:  

• Marie en Nina gaan een subbegroting maken voor de 100 euro die besteed kan worden aan 

de inrichting van het nieuwe FSR-kantoor. 

• Freek heeft een bank, maar geen van de raadsleden heeft een busje tot zijn beschikking. 

Marie kan voor 25 euro 3 uur lang een busje huren. Lise kan rijden en als ze het niet wil 

doen rijdt Bibi.  

• Echte planten of nepperds? De FSR kiest voor echte planten. 

• Voorkeur voor zowel een whiteboard als een prikbord, samen kosten ze 20 euro.  

• Tapijt: wel of niet doen? Is onhandig, hoeft niet per se.  

181002-15: Antonie praat met Gavin over het afval van de common room.  

 

22. Rondvraag en sluiting 

• Nina heeft baliedienst op 12 oktober van 13:00 tot 15:00 maar kan niet: Bibi of Evi neemt 

deze dienst over.  

• De OV-notulen zijn af, de deadline voor aanpassingen en opmerkingen is zondag 7 oktober 

23:59.  

• Vrijdag 5 oktober hebben Evi, Antonie en Marie een kennismakingsgesprek met de ASVA.  

 

Evi sluit de vergadering om 14:51.  

 

Actielijst 

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. 

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. 

180918-8: 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- 
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training. 

180925-5: Alle ODC-aanspreekpunten vullen Lises bestand in met gegevens/contactpersonen 

van de ODC’s. 

180925-6: Lise zet een datumprikker uit voor evaluatieweekend en gaat op zoek naar locatie. 

181002-1: Antonie neemt contact op met Thijs over de bureaustoel.  

181002-2: Casper stuurt het rooster voor blok 2 rond en alle raadsleden vullen het rooster in.  

181002-3: Rinke stuurt de Comeniusprogramma-mail door naar alle OC’s.   

181002-4: Freek mailt terug naar AIESEC Amsterdam.  

181002-5:Christian reageert op de mail van Floor Amelink (interview studentenhuisvesting).  

181002-6: Christian reageert op de mail van commisie intree (WC-krantplek) 

181002-7: Casper vraagt of de FSR naar de OV van de CSR kan komen. 

181002-8: Casper vraagt aan Sterre hoe het zit met het betalen van een extra raadsassistent: kan 

de decaanvergoeding van het RedUvA-lid naar de nieuwe raadsassistent gaan? 

181002-9: Evi vraagt aan Freek wat zijn doel is in het gesprek met RedUvA.  

181002-10: Evi contacteert Tjibbe van de FgW over de Minsk-brief.  

181002-11: Evi contacteert Malou over de opmerkingen van de FSR op het studentenstatuut.   

181002-12: Daniël neemt de Mark Rutte-pop mee naar kantoor.  

181002-13: PM deelt op Facebook het Folia artikel over de Week voor de toegankelijkheid 

1801002-14: Alle raadsleden die een instructie willen voor het aanvragen voor hun 

profileringsfonds willen aanvragen mailen Lise met een vraag hoe dit moet voor 9 oktober.   

181002-15: Antonie praat met Gavin over het afval van de common room.  

 

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. 
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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.     


