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Notulen van de plenaire vergadering (7) 

Datum en tijd: 9 oktober 2018, 13:00-15:00 

Locatie: C3.02 

 

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

Evi de Rover, Marie de Vries, Nina Salomons, Rinke Ploeger, Robin van den Hoek, Lise 

Lathouwers, Freek Wallagh. 

 

Afwezig: Rosanne Beentjes, Daniël Ellis.  

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 13:00.  

 

2. Vaststellen notulen PV 6  

De notulen van 2 oktober 2018 zijn met een aantal wijzigingen vastgesteld. 

 

3. 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- 

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 commissietoeslag 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.  
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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.  

 

Uit punt 180918-8 ontstaat het volgende actiepunt:  

181009-1: Lise, Marie en Nina gaan zitten voor de subbegroting voor de inrichting van het 

kantoor.  

Uit 181002-7 blijkt dat de FSR naar de CSR-OV mag komen. Dit wordt op de w.v.t.t.k. gezet.   

 

4. Mededelingen 

• Freek is vandaag later. 

• Daniel is er niet.  

• Christian moet 14:45 weg. 

• Casper moet om 14:00 even iemand bellen. 

 

5. Post 

• Puck Sie: Onderzoek naar mentale gezondheid van studenten  

 Er is al gereageerd op deze mail.  

• CSR: Advies begroting  

 TOF gaat dit oppakken  

• David Nelck (CSR): dossierhoudersmeeting duurzaamheid op donderdag 18 oktober 

van 17.00-19.00 EN op vrijdag 19 oktober van 11.00-13.00  Marie en Nina gaan naar 

de meeting. Evi wil misschien mee, ze laat dit nog weten aan Marie.  

181009-2: Marie mailt David Nelck terug over dossierhoudersmeeting duurzaamheid.  

• David Nelck (CSR): Vooroverleg Campusoverleg REC  

 Christian en Antonie hebben deze mail ontvangen.  

 

6. Vaststellen agenda 

De agenda is met zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

7. Update voorzitter 

Inhoudelijk ben ik afgelopen week bezig geweest met mentale gezondheid en TOF. Ik heb 

met Marie en Christian gebrainstormd over een nieuw idee voor mentale gezondheid en met 

TOF zijn we weer een stapje verder richting een advies. Vanochtend heb ik nog met oud-

dossierhouder Internationalisering Thom gepraat om inspiratie op te doen voor dat dossier 

voor dit jaar.  
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Qua 'voorzitters-dingen' heb ik samen met Antonie en Marie afgelopen vrijdag kennis 

gemaakt met de voorzitter en onderwijsmedewerker van ASVA. We hadden het gehad over 

de stand van zaken aan de UvA wat betreft de nieuwe decaan, begroting, bezuinigingen, 

kwaliteitsafspraken etc. Daarnaast gaan alle voorzitters van de FSR'en en de CSR 

waarschijnlijk binnenkort samenkomen, dus als jullie dingen hebben waarvan jullie willen dat 

ze daar besproken worden, kun je me dat laten weten.  Ook ga ik op 25 oktober meedoen aan 

een soort brainstormsessie over kwaliteit van onderwijs bij de sociale wetenschappen, op 

verzoek van Robin Pistorius. Studieverenigingen en OC's zullen daar ook bij zijn. Ik weet nog 

niet precies hoe die dag eruit gaat zien en ga jullie waarschijnlijk binnenkort om input vragen. 

Daarnaast heb ik de feedback van ons op het studentenstatuut aan Malou Sprinkhuizen van de 

CSR doorgegeven, zoals afgesproken bij de vorige PV. Dan nog even over de brief over het 

Minsk incident bij de CSR: hij is vrijdag verstuurd en door 4 raden ondertekend, onze 

feedback is erin verwerkt, volgens mij staat hij ook in jullie mailbox.  

8. Update afgevaardigde 

Hierbij mijn vijfde 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 3 Oktober: in de PV hebben we zaken als het Studentenstatuut, de 

Kwaliteitsafspraken en het Study Succes 2.0 rapport besproken, niets besloten. Ook hebben 

we het nog gehad of de P.C. Hoofthuis bezetting, vooral een behandeling van wat we allemaal 

die dag hadden mee gemaakt, iedereen heeft zijn mening over die dag gegeven, dat was nog 

wel even een vrij aangrijpend en emotioneel moment voor sommigen. Ook hebben we kort 

een discussie gevoerd over hoe het CvB ons in een lastige positie probeerde te brengen. De 

Minsk Brief, om het even zo te noem, werd, ondanks dat deze nog niet naar de CSR was 

verstuurd, ook besproken, omdat de afgevaardigde van de FdR dit per se wilde doen. Hij 

haalde fel uit naar inhoud ervan en bracht onze illustere voorzitter (van de CSR) in moeilijke 

positie, omdat hij afgevaardigde van de FGw is en dus eigenlijk daar met een dubbele pet zat. 

Een aantal van de raad steunden de oorspronkelijke versie van de brief volledig.  

CV CSR O&F 4 Oktober: tot mijn grote verbazing kwam ik erachter dat de CSR geen 

ongevraagde adviezen heeft ingediend voor de aankomende OV, ook zijn er is één 

adviesaanvraag binnen gekomen, voor het wijzigen van he Studentenstatuur. We gaan zaken 

als Diversiteit, Reglement voor de Centrale Studentenraad, Kwaliteitsafspraken  en het 

Profileringsfonds bespreken. De vraag kwam op om binnenkort een dossierhouders overleg te 

hebben tussen de CSR en ons over de decaan benoemingsprocedure. Ik zit vanaf nu ook op 

het dossier AUC. En heb Roeland geholpen, dat wil zeggen ik heb alles gedaan en hij gaf 

goedkeuringen, met het opzetten van het Beleidsplan van de CSR. 
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AUC 4 Oktober: ik met Alex, afgevaardigde FdR, twee uur en een kwartier gesproken met de 

directeur bedrijfsvoering over de financiën en selectie criteria van de AUC. Voor de 

liefhebber ben ik bereist de update die ik hierover heb geschreven voor de CSR door te sturen. 

Aankomende PV 10 Oktober: we gaan het hebben over zaken als het CSR beleidsplan, maar 

ook weer over de Minsk Brief (een hele 20 minuten zelfs…) en over de P.C. 

Hoofthuisbezetting en dan voornamelijk kijken naar mogelijke vervolgacties die wij kunnen 

ondernemen. 

Aankomende GV 12 Oktober: op 12 oktober is alweer de 92ste Convocatie van de 

Gezamenlijke Vergadering van de Centrale Studentenraad en de Centrale Ondernemingsraad 

van de Universiteit van Amsterdam, even uitsloven. We krijgen een inkijkje in de concept 

begroting voor 2019 en we gaan stemmen over de Startnotitie Kwaliteitsafspraken (dat wat 

wij ook hebben alleen dan voor de hele UvA). 

9. Update commissievoorzitter O&F 

Geen update deze week.  

 

10. Update commissievoorzitter C&O 

PR-update (Bibi): Bibi heeft iedereen uitgenodigd van de raad voor een pagina op Canvas 

vanuit de FSR. Tot nu toe zitten alleen Nina, Bibi en Christian er nu in. De rest van de raad 

heeft de uitnodiging niet gehad/niet gezien. Verder zal Christian een stijlboek maken voor de 

social media-berichten. Vergroten zichtbaarheid kantoren: Freek heeft het met Emile gehad 

over een poster. Antonie geeft aan dat de zichtbaarheid vooral in handen ligt bij FS, zoals 

bijvoorbeeld de bewegwijzering en dat het even is afwachten wanneer deze poster komt. 

Antonie stipt de Mark Rutte-pop aan onder het mom ‘vraag het Mark’, waarbij bezoekers met 

post-its vragen op de pop kunnen plakken. Reflectie WOinActie: Luca vroeg waarom wij als 

raad niks hebben gedaan met WOinActie op social media. Freek geeft aan dat het wel wat 

politiek is geladen en dat er over gestemd zou moeten worden. Freek noemt een app, waarbij 

we kunnen stemmen, zodat we niet fysiek bij elkaar hoeven te komen en het werkt 

makkelijker dan bijvoorbeeld een poll via Facebook. Wat te doen met de FSR-fiets?: fiets is 

gevonden, sleutel is nog kwijt, is niet gebruiksklaar, dus er zou nog geld moeten worden 

uitgegeven aan reparatie. Bibi geeft aan dat je het nog wel zou kunnen verloten door mensen 

naar de kamer te lokken, naar het voorbeeld van Machiavelli. Naamswijziging taakgroep? 

(Chris): Promotie & Media ipv PR 

Onderwerp 1: Studentenbetrokkenheid - en wat nu? Hoe gaan we de enquête opstellen?Nina 

maakt een datumprikker zodat de betrokkenen hierover kunnen gaan zitten. 

Onderwerp 2: Sexual harassment: Bibi heeft onderzoek gedaan naar uni’s in andere landen 

mbt dit onderwerp en laat ook een webpagina zien van de UvA gerelateerd aan dit onderwerp. 

De pagina van de UvA gaat alleen wel meteen over een formele procedure. Lijkt net alsof je 
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meteen een proces zou willen aanspannen. Procedure is samengenomen met discriminatie. 

Bibi laat ook guidelines uit Australië zien. Vrij groot document. Op de UvA is er mbt dit 

onderwerp eigenlijk een gat, stelt Anton. Bibi gaat contactpersoon binnen de UvA benaderen.  

Onderwerp 3: update huisvestingsoverleg SV ‘s, FSR, CR en Tom Verhoek (Chris & 

Antonie). Anton heeft update geschreven. Belangrijkste zaken: zichtbaarheid kantoren, 

verantwoordelijkheid ligt bij FS, Tom Verhoek heeft SV’s gevraagd om zelf initiatief te 

nemen. Verder heeft Verhoek het over schoonmaken gehad, voetstappen plaatsen als route 

naar de kantoren. Verder zijn bureaustoelen besproken, omdat Verhoek wil dat wij het eerlijk 

verdelen. Nina vertelt dat Comenius langs is geweest met de vraag of we een bureaustoel 

kunnen ‘doneren’. Dit gaan we alleen niet doen. Marie vraagt of het nog nodig is om een 

statement te bedenken over de stilteruimte. Antonie geeft aan dat Verhoek de ruimte zal 

inrichten, we moeten ook wachten tot de facultaire diversity officer terug is. Die is nu uit de 

running.  

Onderwerp 4: Andere lopende zaken? Dossier cultuur ligt nog wat stil, omdat Freek ziek is 

geweest. Freek is bezig met een advies aan de decaan over uitwisselingskunst van de 

studenten, omdat dat geen geld kost. Mental Health gaat deze week zitten. Evi heeft een plan 

waarover zal worden gebrainstormd. Het plan gaat over de rol van SV’s mbt mentale 

gezondheid. Diversiteit moet tweemaal per jaar worden geagendeerd tijdens OV. Wel 

moeilijk omdat DO uit de running is. Diversiteit mbt curriculum kan worden besproken. Bibi 

geeft aan dat we niet ver kunnen komen met ons budget van 60 euro als het gaat om de 

speldjes. Marie vraagt hoe we om moeten gaan met info over de stilteruimte omdat vrienden 

van haar er naar vroegen. Nina geeft aan dat dit in de PV-notulen stond dus het is openbaar en 

dus niet geheim.  

11. Onderwerp 1: Profileringsfonds (informerend) 

Lise heeft voor de raadsassistenten en voor Casper mails verstuurd om te informeren of zij een 

afwijkend profileringsfonds krijgen. Dit is puur voor de bevestiging. Lise en Bibi gaan het 

aanvragen van het profileringsfonds testen, als dit lukt krijgen de andere raadsleden hun 

instructies toegestuurd.  

 

De decaanvergoeding (‘commissievergoeding’ is niet de juiste term) moet vóór 1 december 

geregeld zijn. Het profileringsfonds voor 1 november geregeld zijn. Nina gaat morgen website 

updaten, dit is van belang voor de raadsassistenten.  

 

12. Onderwerp 2: Notulen OV1 (fase: oordeelvormend) 

Er was vanuit de FSR weinig feedback voor Robin over de notulen van de OV van 27 

september. Het is belangrijk dat de raad hier voor de tweede OV wel heel goed op let, het is 

echt zonde als zo’n belangrijk document niet goed gecheckt wordt. De FSR-leden moeten het 
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ook gewoon laten weten aan Robin als ze tevreden zijn en de notulen ongewijzigd willen laten 

opsturen.  

  

Evi had wel een aantal opmerkingen voor Robin, Robin mailt Evi hier later nog over.  

181009-3: Robin mailt Evi over de OV-notulen.  

 

13.  Onderwerp 3: Adviesaanvraag FMG strategie (fase: beeldvormend) 

Inleidend: 

De decaan heeft een adviesaanvraag gestuurd aan de FSR, het betreft het advies over de concept 

FMG strategie voor 2020-2025. De decaan wil uiterlijk 15 november het advies binnen hebben, 

zodat voor het eind van dit jaar de definitieve FMG strategie 2020-2015 klaar kan zijn en in 

2019 de operationele plannen uitgewerkt kunnen worden. 

 

Praktisch: 

De strategie beslaat onderwerpen als onderzoeksdoelen en onderwijs (voor O&F), maar ook 

onderwerpen als diversiteit, huisvesting, mentale gezondheid die eerder onder C&O vallen. De 

FSR besluit dat het verstandig is om één persoon per commissie op dit advies te zetten (in totaal 

twee leden dus). De leden zullen onderling samenwerken en terugkoppelen naar beide 

commissies. Casper laat weten geïnteresseerd te zijn in het advies. Beide CV’s gaan dit advies 

behandelen, volgende weer op de PV zal bepaald worden wie het definitief op zich gaan nemen.  

 

Inhoudelijk: 

De concept FMG strategie voor 2020-2015 is een document dat over veel uiteenlopende 

onderwerpen gaat, de FSR gaat hierop reageren met zijn standpunt per onderwerp. Het zijn 

vooral strategieën om de FMG weer op de kaart te zetten. Marie vindt de adviesaanvraag nog 

vrij abstract, dit maakt het moeilijk om te oordelen. Dus het is belangrijk om in deze fase van 

de advisering nog de nodige vragen beantwoord te krijgen: Wat zijn de geleerde lessen uit het 

verleden? Hóé wil de FMG weer gaan focussen op internationalisering? Hoe zit het met de 

‘concerns’ in het dalen van de Nederlandse studentenpopulatie? Hoe zit het met het creëren van 

een ‘international classroom’ als er straks steeds minder Nederlandse studenten in die classroom 

zitten? 

 

Concluderend/proces voor nu: 

Eerst verder informeren, dan volgt later het oordeel. De deadline voor het advies is 15 

november, dus deze moet op de eerstvolgende OV geagendeerd worden. In de CV’s worden de 

twee adviesschrijvers bepaald.  

181009-4: De twee FMG-strategie adviseurs plannen een meeting in met elkaar.  

 

14. Onderwerp 4: Herschrijving HR (fase: besluitvormend) 
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Casper heeft het oude Huishoudelijk Reglement doorgenomen en opmerkingen en voorstellen 

voor wijziging genoteerd. De FSR bespreekt zijn reacties hierop.  

• Artikel 3 over raadsleden: belangrijk om de commissievoorzitters toe te voegen. Ook 

het takenpakket van een raadsassistent kan in het HR opgenomen worden.   

• Artikel 4: Ambtelijk secretaris: ‘taken worden in overleg vastgesteld’ kan in principe 

blijven staan (?) 

• Artikel 10.5: Er staat nog achter: ‘Is nog een discussiepunt’ FSR wil in ieder geval 

interne benoemingen en stemmingen over personen niet via machtigingen mogelijk 

kunnen maken. Verschil tussen mandaat en volmacht: bij mandaat mag het ene FSR-

lid voor de ander kiezen. Bij volmacht moet een steminstructie doorgegeven worden.  

• Artikel 11.2: Er moet 48 uur komen te staan in plaats van 36.  

• Artikel 14: ‘dossierhouder’ wordt ‘hoofddossierhouder’ (in plaats van voorzitter).  

• Artikel 18: Pers: dit is misschien wat verouderd, kan moderner (digitale middelen). Bij 

punt 18.3.c. wordt ‘voorzitter en vicevoorzitter’ veranderd in ‘het Dagelijks Bestuur’. 

• Evi had nog wat taal verbeteringen, hierover zal ze Casper een mail sturen.  

Discussie: Betreft een interne geschillenprocedure: in de oude versie staat een zeer lange 

procedure waarvoor een Raad van Advies in het leven geroepen moet worden zelfs de decaan 

bij betrokken moet zijn. Wil de FSR FMG’18-‘19 deze procedure op een andere manier 

inrichten? De FSR wil eventuele geschillen in ieder geval intern houden.  De FSR discussieert 

of hij een Raad van Advies wil aanstellen, leden zouden dan worden gekozen uit de poule met 

FSR-leden van vorig jaar/vorige jaren. Evi is vóór: ze had graag bij de overdracht een 

adviserende ‘buddy’ willen hebben. Maar dit kan ook aan de overdracht zelf leggen, dat staat 

los van wat de RvA zou doen. En is de taak van de RvA (interne geschillen oplossen) niet wat 

Casper als vicevoorzitter moet doen? Freek vindt het beter om te kijken de band met de vorige 

raad op een minder formele manier sterker gemaakt worden.  

Is het handig om een uiterste datum te stellen wanneer de raadsassistenten uiterlijk moeten 

zijn uitgekozen, zodat zij beter ingewerkt kunnen worden? Dit kunnen we meenemen in de 

overdracht. Moeilijk om datum vast te stellen,  want raadsassistenten mogen in principe het 

hele jaar door aangenomen worden, bijvoorbeeld als iemand vertrekt. De FSR voert een 

discussie over het naar achter verplaatsen van het inwerkweekend (omwille van het inwerken 

van assistenten). Het is moeilijk om het later in de vakantie te plannen, omdat raadsleden dan 

op vakantie zijn. Wel is het slim om dit onderwerp nogmaals te bespreken als we het 

inwerkweekend gaan plannen.  

Besluiten: De FSR wil in ieder geval de overdracht verbeteren met deze punten. Het 

aanstellen van een RvA is niet heel noodzakelijk. De geschillenprocedure gaat de FSR wel 

instellen om ergens op terug te kunnen vallen, maar deze procedure al intern blijven.   
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181009-5: Casper verwerkt feedback en zorgt ervoor dat het HR af komt.  

15. Onderwerp 5: Beleidsplan (fase: beeldvormend) 

De FSR FMG ’18-’19 gaat aan de slag met zijn beleidsplan. De FSR van vorig jaar had 10 

uitgelichte dossiers, de huidige FSR wil wat minder punten uitlichten en wil zich niet 

focussen op dossiers, maar op thema’s/speerpunten, een beetje het format van een 

verkiezingsprogramma dus. Er komen thema’s met daaronder dossiers.  

In de CV’s gaan prioriteiten qua thema’s besproken worden, deze gaan later naar de PV. 

Kwaliteitsafspaken en inclusiviteit worden nu al genoemd. Wil FSR alle dossiers bespreken? 

Er zijn soms ook ‘slapende’ dossiers, niet nodig om die heel intensief te bespreken maar 

melden dat de dossiers nog bestaan is wel belangrijk. Alle slapende dossiers komen al terug in 

de personalia of evt. nawoord. 

 

Taakgroepen kunnen een korte introductie krijgen. Maar de inhoudelijke zaken worden vooral 

op thema/dossier te spreken. Het is belangrijk om het wel ergens te beschrijven hoe de raad in 

elkaar zit, op de site of in een appendix. 

 

De dossierhouders krijgen voor hun dossierstukjes als richtlijn zo’n 8 tot 10 regels, maar de 

PV besluit dat het vooral handig is om de lengte aan de dossierhouders zelf over te laten: 

schrijf vooral op wat relevant is. De deadline is 16 oktober. Deze stukjes moeten in een mapje 

‘beleidsplan’ gezet worden. De eindredactie wordt verzorgd door Evi, Christian, Freek, 

Antonie. 1 november is de voorlopige deadline om het beleidsplan klaar en online te hebben.  

 

181009-6: Evi checkt of er een mapje ‘beleidsplan’ is in de Drive.  

181009-7: Lise stelt een format op voor beleidsplan en stuurt deze naar de raadsleden. 

  

16.  Pauze  

 

17. Onderwerp 6: OV-tijdspad (informerend) 

Het DB heeft een planning opgesteld voor de komende OV-periode.  
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18.  Onderwerp 7: Statements (fase: oordeelvormend) 

Wat wil de FSR doen als men de FSR in korte tijd vraagt om een statement of interview? Freek 

stelt een app voor die wordt gebruikt door de burgemeesters van Nederland, een van de functies 

van de app is dat je snel digitaal kan stemmen, wat resulteert in een gestroomlijnd democratisch 

proces of een ‘digitaal parlement’. Freek is alleen vergeten wat de naam van de app is en hij 

kan vandaag nog niet alle informatie over de app geven, maar het is wel duidelijk dat hij aan 

een gratis versie van de app kan komen. De FSR is positief over zijn voorstel.  

 

181009-8: Freek: zoekt uit hoe de app heet en stuurt meer informatie door. 

181009-9: Evi maakteen groepsapp aan voor statements. 

 

Verder is het handig om een deadline af te spreken voor het opstellen van zo’n statement. In de 

werkafspraken staat 24 uur maar het is fijn om iets sneller vast te stellen, mocht er iets gebeuren 

als een bezetting o.i.d.. Voor nu houdt de FSR 12 uur aan van begin tot aan het publiceren. Deze 

deadline kan wel aangepast worden aan zijn context. Documenten waarover gestemd moeten 

worden zullen via de mail komen. Totdat we de app van Freek hebben kan er ook een groepsapp 

aan worden gemaakt. Deze berichten dienen echt zo snel mogelijk gelezen en beantwoord te 

worden.  

 

Wat als te weinig mensen reageren? Dan kan het statement vertekend zijn. Echter: het is en 

blijft de eigen verantwoordelijkheid van raadsleden om hun stem te laten horen. Het is 

belangrijk om rekening te houden met elkaars mening, maar de mogelijkheid om knopen door 

te hakken ligt uiteindelijk bij het DB. Of het DB brengt zelf een statement uit onder de titel DB 

in plaats van onder de titel FSR FMG. Het is wel slim om deze procedure op te nemen in het 

HR. Het is nooit volledig te voorkomen dat iemand het niet helemaal eens is met een uitgebracht 

Week Wat gaan we doen? 

44 30 oktober (PV): laatste inhoudelijke dingen aan de adviezen toevoegen.  

4 t/m 7 november: redactionele ronde 

45 8 november: Evi stuurt de adviezen naar de decaan 

46 12 november: Agendaoverleg 

13 november: OWI-overleg (hierna kunnen we feedback van OWI’s en decaan nog 

verwerken!) 

47 19 of 20 november OV-voorbereiding 

22 november  OV 
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statement. En: ook handig om er in eerste instantie over na te denken of er überhaupt wel een 

statement uit moet.  

 

Freek stelt voor dat de FSR alvast nadenkt wat de FSR ervan vindt dat Jordan Peterson eind 

oktober naar de Room for Discussion komt, het is namelijk mogelijk dat hier oproep over 

ontstaat. Chris en Lise zijn het hier mee eens, zij vinden dit evenement niet relevant voor de 

FSR. Als er niks groots gebeurt ziet de FSR niet de noodzaak om te reageren.  

 

19. Onderwerp 8: Voorkeur trainingen van CSR (fase: besluitvormend) 

Blink (CSR) heeft Evi gevraagd om voorkeuren voor trainingen door te geven. Dit kan een 

aparte training voor de FSR FMG zijn (zelf uitzoeken, daarna declareren bij de CSR). Of een 

training samen met andere FSR’en. Die keuze is afhankelijk van wat wordt georganiseerd voor 

de gedeelde trainingen, waarschijnlijk zullen die van TAQT zijn.  

 

Nina en Antonie vinden een OV-training prettig. Maar als er geen OV-training is in de gedeelde 

training-opties kan de FSR zelf iets uitzoeken. Evi denkt dat de gedeelde trainingen vrij 

inhoudelijk zullen zijn en niet zozeer op iemands skills als raadslid. Evi stelt ook 

samenwerkingstraining voor. Er bestaat ook een gedeelde training om uit de vaagheidszone te 

komen (niet georganiseerd door de CSR). De FSR is hier erg positief over. Evi zal bij de CSR 

checken wat zij nu precies aanbieden. 

 

20. Promotie en Media 

Geen.  

 

21. Punten voor naar de CSR 

Er gaat nog een reactie komen op de Minsk-brief van de FSR’en. Casper gaat aan de FSR laten 

weten wat de CSR zegt op hun PV.  

 

22. W.v.t.t.k. 

De OV van de CSR: op de agenda staat onder andere kwaliteitsafspraken, studentenstatuut 

instemming, conceptbegroting. Handig om te kijken wat de CSR doet met financiën en wat ze 

doen qua strategie. De OV is op 16 oktober van 14:30 tot 16:30. Evi, Nina en Antonie gaan.  

 

Freek licht zijn doel toe in zijn aangevraagde gesprek met RedUvA: hij wil op persoonlijke titel 

praten en niet in naam van de FSR. Freek wil weten wat de politieke partij te zeggen heeft, 

kijken of er samenwerking mogelijk is of niet. Reduva wil niet samenwerken, maar het is 

belangrijk dat er toch studenten zijn die op RedUvA gestemd hebben en dat zij gehoord moeten 

worden.  
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Freek heeft binnen de commissie C&O het plan om een ongevraagd advies op te sturen naar de 

decaan. Het advies gaat over het beschikbaar maken van fysieke ruimte voor kunst van 

studenten op het REC (soort van wisselkunst).  

181009-10: Freek schrijft vergaderstuk over het creëren van ruimte voor kunst op REC.  

 

23. Rondvraag en sluiting 

• Chris wil een speciale te-laat-pot regelen voor op het kantoor, raadsleden die te laat 

zijn in vergaderingen of met datumprikkers moeten daar een klein bedrag in doen. 

Voor een baliedienst telt de pot niet. Het is sowieso slim om binnenkort de 

effectiviteit van de baliediensten te evalueren. 

• De cobo van de FSR is volgende week. Enkele bewakers en de pedel hebben 

afgezegd. Er wordt gekozen om het gastenboek simpeler te maken (een schrift), zo 

blijft er meer budget over voor bedankjes en drankjes.  

• Slim om na te denken over vertalen van de website en de planning hiervoor. 

• Post komt binnen in een postvak onder ons, op de begane grond tegenover de B-lift, 

bij de lockers. 

 

Evi sluit de vergadering om 14:43.  

 

Actielijst 

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- 

training. 

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

van de ODC’s. 

180925-6: Lise boekt een locatie voor het evaluatieweekend. 

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.   

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.   

181009-1: Lise, marie en Nina overleggen over de subbegroting voor de inrichting van het 

kantoor.  

181009-2: Marie mailt David Nelck terug over dossierhoudersmeeting duurzaamheid.  

181009-3: Robin mailt Evi over de OV-notulen.  

181009-4: De twee FMG-strategie adviseurs plannen een meeting in met elkaar.  
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181009-5: Casper verwerkt feedback en zorgt ervoor dat het HR af komt.  

181009-6: Evi checkt of er een mapje ‘beleidsplan’ is in de Drive.  

181009-7: Lise stelt een format op voor beleidsplan en stuurt deze naar de raadsleden. 

181009-8: Freek: zoekt uit hoe de app heet en stuurt meer informatie door. 

181009-9: Evi maakteen groepsapp aan voor statements. 

181009-10: Freek schrijft vergaderstuk over het creëren van ruimte voor kunst op REC.  

 

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.     


