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Notulen van de plenaire vergadering (11) 

Datum en tijd: 5 november 2018, 17:00-19:00 

Locatie: C2.07 

 

Aanwezig: Antonie van Hulst, Evi de Rover, Marie de Vries, Nina Salomons, Rinke Ploeger, 

Lise Lathouwers, Daniël Ellis, Freek Wallagh, Casper Colenbrander, Robin van den Hoek, 

Christian Manuputty. 

 

Afwezig: Rosanne Beentjes, Bibi van de Laar.  

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 17:00 uur.  

 

2. Vaststellen notulen PV 10 

De notulen van 29 oktober 2018 zijn zonder wijziging vastgesteld. 

 

3. Actielijst  

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

training. 

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

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

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

181016-3: Freek neemt foto’s en schilderijen mee voor kantoor. 

181016-4: Lise en Marie spreken af wanneer ze de spullen voor kantoor gaan kopen. 

181023-5: PM denkt na over promotiemateriaal.  

181023-7: Nina en Marie vragen na over notulen CSR duurzaamheid. 

181029-1: Bibi mailt Jen van het Knowledge Mile evenement terug.  

181029-2: Antonie mailt Esther terug over de facultaire DO 

 

101105-1: Christian maakt een afspraak met Lise voor een overleg over het promotiemateriaal.  

 

4. Mededelingen 

• Bibi is afwezig en heeft Christian gemachtigd.  

• De TAQT-training OER is van 09:30 tot 12:30 op 10 december. 

• Er waren voor deze PV veel nazendingen: de deadlines voor de stukken waren nog niet 

afgesproken. Evi stelt voor om voor vrijdag 15:00 alle vergaderstukken naar haar 

opgestuurd te hebben, zodat ze de agenda op vrijdag om 20:00 kan sturen. De rest van 

de raad gaat akkoord.  

 

5. Post 
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1/11 Chief diversity officer Alfrida Martis: uitnodiging voor evenement The State of Diversity 

at UvA op donderdag 8 november 18:30 – 21:15 

 Wordt verplaatst naar w.v.t.t.k. omdat Casper er op dit moment nog niet is. 

3/11 CSR: Kwaliteitsafspraken Onderwijsfaciliteiten Input Studenten 

 181105-2: Bibi deelt de onderwijsfaciliteiten enquête op Facebook 

 181105-3: Evi bespreekt in O&F wie de onderwijsfaciliteiten enquête gaat invullen.  

5/11 Student-assistent kwaliteitszorg: Reminder opleidingscommissie dag 

 Op 21 november wordt een kennisdelingsbijeenkomst georganiseerd voor alle 

opleidingscommissies van de UvA. De FSR is ook welkom. Antonie en Chris gaan 

misschien.  

 181105-4: Evi checkt of ze naar de opleidingscommissiedag (21 november) kan gaan.  

 181105-5: Bibi deelt de opleidingscommissiedag op Facebook.   

 

6. Vaststellen agenda 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  

 

7. Update voorzitter 

Afgelopen dinsdag ben ik met Casper en nog wat mensen van de CSR naar de 

beleidsplanpresentatie van de FNWI gegaan, was gezellig, beetje inspiratie opgedaan voor onze 

dossiers etc. Ook heb ik afgelopen week met Nuria van de FGW contact gehad of de FSR FMG 

en de FSR FGW een keertje kunnen gaan zitten om te praten over bezuinigingen, gezien wij 

allebei aan faculteiten verbonden zijn waarop bezuinigd moet worden. Onze conceptbegroting 

is weliswaar (bijna) ingeleverd, toch lijkt het me handig gewoon eens wat info uit te wisselen 

etc.  

Het DB heeft zich al gebogen over de OV-agenda, daar staan als het aan ons ligt 

vooralsnog de volgende dingen op: beleidsplan, nabespreking conceptbegroting, FMG 

strategie, kwaliteitsafspraken en nieuwe bachelor. Misschien komt hier nog het 

faculteitsreglement bij.  

Inhoudelijk: TOF heeft samen met de OR gewerkt aan de conceptbegroting. Vrijdag 

laatste vergadering gehad met de OR, ging prima volgens mij is iedereen uiteindelijk blij met 

het uiteindelijke advies. Ook heb ik met Bibi de DvA inhoudelijk zo goed als afgerond.  

 

8. Update afgevaardigde 

Geen update deze week. 

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

Onderwerp 1: Standpunten beleidsdossiers en drive  

Financiën (Rinke). Hierin heeft ze geschreven wat de belangrijkste dingen zijn bij financiën, 

allocatiemodel etc. We kunnen dieper ingaan op onze standpunten, Bezuinigingen: 

transparantie verbeteren, duidelijke maatregelen inzichtbaar voor studenten en docenten, dat 
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we begrijpen dat we moeten bezuinigen maar dat we er het beste uit willen halen, we stellen 

veel vragen naar de beleidsmatige kanten van de begroting, wat zijn de gevolgen van zo’n 

begroting. Kwaliteitsafspraken (Rinke): toezien op evaluatie, gelden eerlijk verdeeld naar 

verhouding van studenten, dat wat op facultair niveau afgesproken wordt, nageleefd wordt in 

de praktijk. Gelijk mee beginnen bij dit stukje dat het geld is van studenten.  

BSA (Casper): bevat nog niet echt een mening, voorleggen aan de PV of we dit willen of 

niet? Digitalisering (Daniel): het stuk over readers vindt Daniel heel belangrijk, je betaalt al 

veel collegegelden, als je het minder breed hebt dan is dat weer extra geld. Ben je verplicht 

om een papieren reader te hebben? Bij Daniel bij sommige vakken wel, bij Rinke ook. Je kan 

het ook gratis downloaden op je laptop, dan moet verplicht uitprinten niet meer zo zijn. Lise 

vraagt of we moeten specificeren wanneer en in welke situatie de hoorcolleges online te 

gooien? Daniel geeft aan dat docenten hier een keuze in mogen maken, docent mag zelf 

autonomie houden, direct of 2 weken voor tentamen. Lise vindt het belangrijk houdt daar zijn 

eigen autonomie in. Digitalisering is wat ons betreft een positieve ontwikkeling maar wel in 

combinatie met fysiek onderwijs. Kan nog iets explicieter dat het een samenwerking is en dat 

niet het een het ander moet aansluiten, Daniel vindt dat dit de lading voldoende dekt. Bij de 

PV bespreken: of bovenstaande nog explicieter moet? Rinke laat een overzicht doen met de 

argumenten van sociale geografie en planologie tegen digitalisering. Willen we iets toevoegen 

over knelpunten in dit stukje? Daniel is het daarmee eens. Flexstuderen (Daniel): is nog niet 

af. Wat wil je daar gaan schrijven? Die pilot is gestart vorig jaar, nou is het zo dat er raar 

beleid wordt gevormd, per opleiding gekeken wat we ervan vinden, Cvb is niet met een 

algemeen standpunt gekomen van zo is het gegaan, bij de FEB is het goed gegaan als 

voorbeeld misschien gebruiken. Lise vraagt wat het algemene standpunt is: de hoofdreden om 

flexstuderen als je extra curriculaire dingen doet waar je studie vertraging oploopt, dat je 3 en 

een half jaar, of 3 jaar en 3 maanden moet studeren, het is onzin dat je dan 2000 euro moet 

betalen. Laten we dan zeggen betaal voor het aantal vakken dat je volgt. Hadden we nog een 

standpunt over mensen die van hbo komen? Dat is nu heel gek geregeld, je hebt bepaalde 

tracks, bijv. verkorte bachelor bij CW, je mag dat alleen maar doen als je nog ingeschreven 

staat voor een bachelor? Er zijn omslachtige regels voor. Evi vindt het belangrijk dat er ook 

ingezet moet worden, dat flexstuderen er ook is voor mensen met een functiebeperking.  

Internationalisering (Evi): Lise stelt dat de zin eruit gaat dat we enkel focussen op sociologie 

en psychologie, want dan lijkt het alsof we alleen op die dingen gaan focussen en de rest ons 

niet boeit. Er kan ook nog bij: meer uren voor docenten door internationalisering. Daniel stelt 

dat docenten eigenlijk niet in het Engels zouden mogen doceren als het Engels te slecht is. Evi 

gaat erbij zetten bij punt werkdruk docenten Engels doceren, dat dit ook slecht is voor 

kwaliteit en dus ook voor studenten  meer nadruk op studenten. Masterselectie (Lise): zin is 

onduidelijk tussen aanhalingstekens, welke selectiecriteria wegen zwaarder, daar moet meer 

info over, ook over uiterlijke inschrijfdata. Die zin gaat Lise herschrijven. Evi geeft aan dat er 

misschien nog explicieter in kan staan: de fsr fmg vindt transparantie in masterselectie 

belangrijk.  
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Numerus Fixus (Daniël): ondercapaciteit gaat over docenten, dat moet er explicieter bij staan 

vindt Daniel anders is het onduidelijk. Rinke en Lise vinden het een goed stuk, Rinke zegt dat 

kinderen veranderd moet worden. We zijn geen kinderen!!! Daniel vindt het grootste 

probleem bij numerus fixus, je maakt geen onderscheid tussen Nederlanders en internationals, 

je krijgt als Nederlandse student te maken met wereldwijde concurrentie. Onderwijs moet in 

de eerste plek toegankelijk zijn voor Nederlandse studenten zegt Daniel. Lise vindt dat te ver 

gaan, maar we kunnen wel toevoegen dat er een balans moeten zijn. Je mag geen nr fixus obv 

afkomst, doen want dat is discriminatie. Daniel is het niet eens met het beleidsstuk van Evi, 

als er wordt toegevoegd dat het belemmerend is voor Nederlandse studenten.  hier gaan we 

over discussiëren in de PV. Schakeltrajecten (Evi): Rinke geeft aan dat er duidelijk moet zijn 

wat dan financiering slecht is. Lise vindt dat er explicieter moet staan, dat het kwaliteit van 

onderwijs er niet onder mag leiden in de laatste zin. Studentassistenten (Lise): deze gaan we 

toevoegen bij slapende dossiers. Studieadviserus (Rinke): Casper geeft aan dat 

studieadviseurs bij internationale studies het echt heel zwaar hebben, dit kan er ook nog bij. 

Lise geeft aan dat het nog even uitgebreider kan uitgeschreven worden, verder prima. 

Ombudsstudenten (Lise): Rinke vraagt zich af of we iets moeten schrijven over hun 

zichtbaarheid, Lise vraagt zich af of dat onze taak is. Wat Lise wel belangrijk vindt, de 

communicatie tussen FSR en BoS-/Ombudsstudenten. Zinnetje over relatie tussen …  mag 

duidelijker opgeschreven worden dat dat dus gaat om de relatie tussen de FSR en hen. Vrije 

keuze minoren (Lise): Rinke geeft aan dat er bij haar studie heel moeilijk wordt gedaan over 

minoren bij een andere faculteit. Wij vinden dat raar? Dubbele bachelor (Daniel): nog niet 

geschreven, studenten die dubbele bachelor doen kunnen begrijpen dat niet alles op elkaar 

aansluit, maar Daniel vindt wel dat op punten waar de UvA tegemoet kan komen dat ook 

moet doen of in ieder geval niet mag tegenwerken. Maar, de UvA moet er ook niet te veel 

investeren, want het is toch verantwoordelijkheid voor jezelf. Instellingscollegegelden 

(Casper): Casper gaat het stukje herschrijven met iets minder jargon 

 

Onderwerp 2: Kwaliteitsafspraken 

Lise wil hier nog wat over vragen. We hebben een gesprek gehad over waarborging, hoe gaan 

we ervoor zorgen dat OC niet overwerkt wordt en dat ze ten volste begrijpen wat het idee is. 

Is benoemd in de werkgroep kwaliteitsafspraken, maar daar waren niet alle owis’s. Moeten 

wij dit als FSR naar alle OC’s communiceren? Of Richard? Richard heeft het wel weer 

benoemd in zijn stuk. Casper maakt zich zorgen dat OC’s structureel te weinig uren krijgen. 

Casper heeft dit nagevraagd bij het maagdenhuis, recht op 100 uur, dit hebben lang niet alle 

OC’s bij psy bijvoorbeeld verhoogt naar 60 uur (van 40). Dit recht op 100 uur en betaling is 

pas recentelijk in de wet opgenomen. Mark zei dat studenten veel meer uren krijgen (15 uur) 

dat is makkelijk want die worden van centraal betaald, terwijl docenten die worden betaald 

vanuit de faculteit en daar is natuurlijk minder geld. Terug naar kwaliteitsafspraken: hoe zit 

het met de evaluaties van kwaliteitsafpraken? De hele opzet van evalueren wordt nog door 

centraal gemaakt. Het idee is wel dat er wordt geëvalueerd middels een focusgroep, en als dat 
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niet kan dan moet dat beargumenteerd worden. En er moet ook op een manier beargumenteerd 

worden wat de meerwaarde is van de interventie. We kunnen het altijd nog een keer 

benoemen in het advies zelf. Over de OC’s, dit is meer een O&C onderwerp misschien. Maar 

ook goed als wij ons hiermee bezig houden, want het gaat ook om geld. Lise vindt het leuk 

om zich hiermee bezig te houden. Mailtje over OC’s naar kwaliteitsafspraken, willen we dit? 

Dan moeten we wel eerst Richard erover benaderen, wat hij daarvan vindt.  

 

Onderwerp 3:nieuwe adviezen waar gaan we aan werken nieuwe maand.  

Wie gaat wat doen? Casper: Hij zit met Antonie aan strategie document te werken, die kunnen 

ze warschijnlijk wel al in de komende week af hebben. Die nieuwe opleiding moeten we ook 

wat aan doen. Casper is altijd inzetbaar voor nieuwe ideeën. Rinke: studieadviseurs en 

mentoren, dat was een idee, om drukte te voorkomen. Evi: wil na OV2 iets met 

internationalisering gaan doen, notitie CvB: miljoen euro voor schakeltrajecten vrij, 600 euro 

naar studielink (schijnt heel duur te zijn), is lastig schakelonderwijs want owi-overleg, 

faculteitsbreed-potje maken? Lise geeft aan dat commissieleden zelf kunnen aangeven als ze 

willen brainstormen als ze niet weten hoe ze een advies moeten schrijven, waar ze moeten 

beginnen. Lise: wil na de OV aan masterselectie gaan zitten, waar de knelpunten zitten etc. En 

misschien dus het advies over de OC’s. Casper: hoe zit het nu met de selectiecriteria van 

psychologie (inwerkweek casus)?  

 

Onderwerp 4: Instellingscollegegeld 

Casper gaat zich hier nog meer over inlezen, en dan zich er aan bezig houden. Gek feit: 

instellingscollegegelden zijn overal hetzelfde, maar is elke opleiding dan ook net zo duur? Je 

mag per opleiding afwijken, is dat wenselijk vraagt Lise? Rinke geeft aan dat er dan juist 

concurrentie kan ontstaan. Wel goed om naar te kijken, ook kijken naar wat het effect is op 

internationals, wellicht trek je zo enkel een bepaald type international. Bedrijven geven soms 

wel lening aan internationals, maar UvA speelt hierin geen enkele rol.  

 

Onderwerp 5: Nieuwe studie  

Rinke en Evi vinden het leuk, Casper ook wel, Casper gunt het Evi! Casper zegt dat wij als 

FSR betrokken moeten worden bij de werkgroep achter dit plan.   

 

10. Update commissievoorzitter C&O  

Onderwerp 1: Dossier Sexual Harrassment: hoe nu verder? 

Bibi weet niet hoe ze nu verder moet. Casper kaart aan dat ze bij de CSR ook bezig zijn met 

seksuele intimidatie. Tot nu toe zijn er 0 klachten over sexual harassment geweest bij het 

CJVB, wat een beetje gek is. Geen klachten centraal, ligt dit aan de communicatie? Of 

misschien informatievoorzieningen (eerder naar psycholoog?). Durven studenten niet? De 

CSR is nog in overleg met Moataz en ze gaan uitzoeken waarom er geen klachten over zijn. 

Waar gaat het mis? Het is een lastig onderwerp vanwege de drempeligheid. Je zou misschien 
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niet met iemand van de UvA willen spreken. Bibi gaat afspreken met Marjan en kijken wat 

beter kan en wat wij als FSR aan dit probleem kunnen doen. Daarnaast is de vraag waarom er 

zo weinig vertrouwenspersonen zijn per faculteit. Wat gebeurt er precies met dit onderwerp? 

Hoeveel mensen komen er? Hoeveel wordt hier gebruik van gemaakt? Misschien kunnen de 

informatievoorzieningen verbetert kunnen worden.  

 

Onderwerp 2: Instemmingsverzoek wijziging faculteitsreglement – wie gaat dit oppikken? 

Deadline 27 november. Dit gaat over de werkwijze van het benoemen van bestuurders. De 

bijlage in het faculteitsreglement is namelijk aangepast en daardoor moet het opnieuw 

ingestemd worden. Nina en Casper kijken hier samen naar en dit wordt voor de volgende CV 

op de agenda gezet. Ze gaan kijken naar waar de wijzigingen over gaan en wat ze ervan 

vinden.  

 

Onderwerp 3: Instemmingsverzoek nieuwe Bachelor: Human society and Technology 

Dit is een gedeeld dossier. Vanuit onze commissie is het interessant hoe deze bachelor wordt 

gehuisvest. Marie kaart aan dat het interessant is om te kijken naar de financiën en de inhoud, 

maar dit is meer O&F. Casper kaart aan dat dit een heel belangrijk onderwerp is dit jaar. 

Huisvesting, academische gemeenschap, hoe ga je deze opleiding adverteren, inhoud over 

diversiteit en duurzaamheid (diversiteit binnen het curriculum en duurzaamheid binnen de 

inhoud).  Het wordt op de aankomende OV besproken met een soort meeleesmemo. Dan 

kunnen we toezeggingen winnen en dan kunnen ze dit meenemen in de nieuwe bachelor. Het 

instemmingsverzoek schrijven we dus ook pas na de OV. We moeten wel al een soort van 

concepten hebben, omdat we daarna ongeveer een week hebben om te schrijven.  

Bijvoorbeeld: we moeten gaan schrappen op personeelskosten en dan nemen we een nieuwe 

bachelor. 

 

Onderwerp 4: Update voorderingen enquête studentenbetrokkenheid 

Nina vertelt dat we met de groep studentbetrokkenheid een brainstorm sessie hebben 

gehouden. Dit staat op het aantekeningenbord in het kantoor. Deze elementen worden in een 

concept enquête gevormd, dit met de BoS-studenten overleggen en bespreken (wat missen 

we?), dan voorleggen aan de OWI’s. Verkiezingen is echt een groot thema. De 

informatiestromen geven we bepaalde stellingen: waar ga je naartoe met welke problemen? 

Zo krijgen we een beter beeld van het beeld van de studenten waar ze heen moeten met 

problemen en de organen binnen de UvA. Daarnaast is het interessant om te kijken of 

studenten alleen hier zijn om te studeren of voor meer.  

 

Onderwerp 5: Update gesprek Tom Verhoek 

Chris heeft een goede update geschreven. Complimenten. Morgen is er een vooroverleg van 

het campus overleg. Voor de FMG willen ze de FVFMG uitnodigen. Het is nog niet precies 

duidelijk hoe dit overleg zal zijn, omdat er super veel betrokkenen bij zijn. Freek wil graag bij 



 

  7 

 

dit overleg aanwezig zijn. Antonie en Chris dragen aan dat ze een kleiner campusoverleg 

willen. Zo kan je veel makkelijker ideeën aandragen. 21 november is het campusoverleg 

17:00-19:00. Stilteruimte: de informatiestroom naar de FSR FMG is heel vaag. De 

stilteruimte is namelijk niet meer in de buurt van de studieverenigingen (zoals het eerst wel 

was), Marieke zei dat de stilte ruimte in JK zou komen. Dit is een beetje vaag en Chris en 

Anton zouden graag beter geïnformeerd worden. JK is een tijdelijke oplossing. Dit kan over 

twee weken al ready zijn, alleen een beetje verven. Chris heeft gevraagd of we kunnen 

worden ingelicht als de ruimte open gaat. Na de zomer zou in het C gebouw naast de liften 

kunnen komen, de studentservice desk gaat weg en deze ruimte moet een nieuwe bestemming 

dus dit zou een nieuwe stilteruimte kunnen worden. Over het algemeen vinden we dit een 

goede plek, het is bijvoorbeeld rustig. De ruimte bij de studieverenigingen is een lastige 

ruimte omdat er geen zonlicht is. Freek zegt dat dit misschien een ruimte is voor culturele 

expressie. Chris draagt aan dat dit misschien een studentenvergaderruimte is. Vraag aan Tom 

over de knowledge mile: Hij weet niet of er draagvlak voor is. Hij zelf vond het wel een 

toegevoegde waarde. Er is nog niet zoveel over te zeggen. Invalide persoon: had een tillift 

nodig om naar de WC te kunnen. Dit is ook geregeld. Er is nu één toilet die dit heeft. De 

toegankelijkheid wordt ook besproken op het campusoverleg. De vergaderruimte voor de 

FSR: Tom was hierop tegen omdat hij de medewerkers hiermee niet wil belasten (zoals 

schoonmaken) plus dat wij als studenten overal alles kunnen boeken. Casper heeft de 

senaatzaal in het psychologiegebouw geïnformeerd.  

 

Onderwerp 6: Update P&M 

Besproken: nieuwsbrief, maandelijkse update, promotieactie Mark Rutte, besteding budget 

speldjes (idee van de mokken). Misschien een presentatie van het beleidsplan in de 

commonroom? Als je dit combineert met de housewarming.  

 

Onderwerp 7: Update duurzaamheid 

De FEB houdt ons op de hoogte van de minor, maar dit gaat waarschijnlijk nog wel even 

duren. Nina en Marie hebben nog geen notulen van de duurzaamheidsdag van de CSR 

gekregen. Marie houdt contact met de CSR over waar ze zich precies mee bezig gaan houden 

en de punten die ze gaan concretiseren. We kunnen in de nieuwe bachelor iets van 

duurzaamheid plaatsen. Daarnaast willen we in de FMG strategie ook een puntje over 

duurzaamheid. Casper draagt aan dat we hier ook voorbeelden voor willen.  

 

Onderwerp 8: andere lopende zaken/updates? 

Nina dossier ODC: Nina heeft eventjes met Mark gezeten over de probleempjes wat de ODC 

betreft. Mark: concretisering van de ODC is laat gedaan waardoor de uitwerking daarvan ook 

later is gegaan (in juni zou er al met de OWI’s gezeten worden, maar dit is niet gebeurd). 

Mark had dit document dus wel naar ons gestuurd en even gekletst met de OWI’s. Toen heeft 

hij nieuwe aanpassingen moeten maken van Sterre en Mark weet dus niet zeker of dit naar de 
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OWI’s is gestuurd. Vandaar dat sommige OWI’s niet helemaal goed op de hoogte waren. 

Mark stuurt nu dus naar ons het eind-document, hier is Sterre het mee eens en wij moeten een 

samenvatting pakken/maken en dit sturen naar de OWI’s. Dit zou veel onduidelijkheid 

opklaren. Dit ligt dus even stil tot Mark ons het nieuwe stuk hebben gemaild.  

Marie dossier mental health: vraag aan alle studieverenigingen over of ze mee willen 

brainstormen. Pegasus en Kwak willen meedoen. Koen (sociologie) gaat meeten met Marie 

over mental health en wat wij als FSR kunnen doen. Marie kan Koen ook voor de 

brainstormsessie uitnodigen. Iedereen die dit interessant vindt en die erbij wil zijn, kan er 

gewoon bij zijn. Het is misschien leuker om klein te beginnen vindt Marie en Marie wil de 

brainstormsessie het liefste voor de kerst plannen. Anton en Chris kunnen de FVFMG 

aankaarten dat ze even moeten reageren. Christian dossier loopbaanoriëntatie: Hier is nog 

niets mee gedaan, als iemand input heeft: stuur hem een bericht. Freek dossier Kunst en 

Cultuur/Culturele Expressie: geen update over zijn advies. Dit advies zou dan gemaakt 

kunnen worden voor de OV van 31 januari. Marie dossier duurzaamheid: ongevraagd advies 

over reisbeleid. Nina en Marie gaan hier even samen naar kijken.  

 

11. Onderwerp 1: Wijzigen HR en werkafspraken (Besluitvormend) 

Huishoudelijk Reglement: Casper heeft een aantal weken terug het HR herschreven. De FSR 

krijgt de mogelijkheid om feedback te geven op het concept HR wat er nu ligt en is erg 

tevreden over de inhoud. De FSR FMG gaat akkoord met de eerdere inhoudelijke wijzigingen 

en de zojuist besproken wijzigingen in het HR. Er zijn nog een aantal tekstuele imperfecties 

die gewijzigd moeten worden, er komt een redactionele ronde. Casper voert de wijzigingen 

door en Marie doet daarna de eindredactie.  

 

Werkafspraken: De FSR gaat akkoord met wijzigen het wijzigen van artikel C.4.. 

‘Raadsleden’ wordt vervangen door ‘personen’.  

181105-6: Robin past de werkafspraken aan.  

 

12. Onderwerp 2: Beleidsplan (Besluitvormend) 

De FSR bespreekt zijn beleidsplan, er ligt op dit moment een conceptversie waarin de laatste 

inhoudelijke wijzigingen kunnen worden aangebracht. De raad gaat het plan eerst per dossier 

af.  

• Schakeltrajecten. De eerste zin wordt gewijzigd naar: ‘De FSR FMG ziet 

schakeltrajecten als een waardevolle toevoeging aan het bestaande onderwijs.’ 

• Digitalisering. Er kan een witregel uit de tekst verwijderd worden. Het stukje over 

explicieter vernoemen dat digitalisering breder is dan alleen online hoorcolleges staat 

nog niet in het plan verwerkt. Evi’s voorstel voor een toevoeging: ‘Digitalisering kan 

ook ingezet worden om onderwijs te innoveren.’ De FSR is het ermee eens.  

• Dubbele bachelor. Kan wat meer uitgeschreven worden, er zit op dit moment nog geen 

inleiding in die beschrijft wat de FSR FMG vindt van dubbele bachelors: wij zien dit 
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als een goede aanvulling op de kennis van de student, het is een cadeautje voor een 

student om die tweede studie gratis te mogen volgen, maar het is roostertechnisch 

vaak lastig voor studenten en hier zou de UvA op kunnen letten.  

• Kunst: Freek heeft de voorgestelde wijzigingen van vorige week doorgevoerd. 

• BSA: er staat op dit moment ‘binden’ ipv ‘bindend’, moet aangepast worden. 

 

Voorwoord: De FSR FMG vindt het concept van Evi’s voorwoord goed. Nog toevoegen: 

‘namens de FSR FMG’. 

Opzet: de taakgroepen staan in het midden van de commissiedelen, de taakgroepen kunnen 

beter apart gezet worden. En de dossiers zullen per commissie op alfabetische volgorde 

worden gezet. Er komt nog een woordenboek waarin moeilijke termen kunnen worden 

opgezocht. De eindredactie moet letten of overal ‘raad’ of ‘FSR’ of ‘FMG’ op de juiste 

manier neergezet is.  

Centrale thema’s: Het wordt ‘Open’ in plaats van ‘Toegankelijk’. Het wordt ‘Financiën’ in 

plaats van ‘Financiën op de faculteit’. Lise en Nina schrijven de uitleg over de centrale 

thema’s. Alle dossierhouders geven zo snel mogelijk aan onder welk thema zij hun dossiers 

willen zien. Deze uitleg wordt ook nog nagekeken door de redactie. Woensdagavond wordt 

alles naar Antonie gestuurd, hij maakt de lay-out af.  

Beleidsplanpresentatie: Er is geld voor, de vraag is of er animo voor is. Kan ook gekoppeld 

worden aan een housewarming 

181105-7: Christian schrijft een vergaderstuk over een beleidsplanpresentatie.  

 

13. Pauze 

 

14. Onderwerp 3: FMG strategie (Besluitvormend) 

Praktisch: We FSR gaat met de OV-agenda het advies meesturen, geen meeleesmemo.  

Stemvoorstel: Casper en Antonie twijfelen, ze neigen naar het uitbrengen van een negatief 

advies. De FMG-strategie is weinig concreet, er zou een tijdspad aan moeten worden 

toegevoegd. De FSR FMG gaat akkoord met het uitbrengen van een negatief advies voor de 

FMG-strategie.  

Feedback op conceptadvies: In het conceptadvies dat Casper en Antonie hebben geschreven 

kan het punt over filantropie concreter gemaakt worden. Daarnaast moet duidelijker 

aangegeven worden dat de punten vanaf punt 7 ter kennisgeving zijn. En volgens Casper en 

Antonie kan als Roeterseiland opgenomen worden in The Knowledge Mile de doelen van de 

FMG-strategie dienen, de rest van de FSR is het hier mee eens. Betreft een evaluatiemoment 

voor de strategie: is de strategie niet eerder een kader? Moet dat kader wel geëvalueerd 

worden? Echter, het is wel belangrijk dat er een verantwoording afgelegd wordt door het 

faculeitsbestuur. Betreft punt 3: veel raadsleden vinden niet dat internationalisering een 

diversteitsprobleem op de FMG oplost. Punt 5: verder uitwerken waarom private sector en 

academische integriteit niet altijd samengaan. 
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Proces: Casper en Antonie maken het stuk af, er komt een redactionele ronde via de mail, hier 

zijn alle raadsleden samen verantwoordelijk voor. Donderdagmiddag moet het stuk af zijn.  

 

15. Onderwerp 4:  Nieuwe bachelor (Beeldvormend) 

Er zijn plannen om een nieuwe bachelor Humans, Society and Technology op te richten op de 

FMG, de FSR heeft hierover een gevraagd advies ontvangen van de decaan. De deadline van 

dit advies staat in eind november. Er liggen nu al een aantal vragen over de opleiding, de FSR 

kan hier nog extra vragen aan toevoegen. Freek vindt het belangrijk dat 

duurzaamheidswetenschappen aandacht krijgen binnen deze opleiding. Evi is het hier mee 

eens en gaat informeren naar duurzaamheid in HST. Rinke, Lise, Evi en Casper vinden het 

wrang dat er wordt geïnvesteerd in een nieuwe opleiding terwijl andere vakken/programma’s 

onlangs zijn geschrapt. Freek vindt het wel logisch dat er soms vakken en opleidingen 

opkomen en verdwijnen. Nina benadrukt dat het om financiën gaat, we zitten op dit moment 

midden in bezuinigingen, waarom komt het bestuur juist nu met een nieuwe bachelor? 

Volgens Lise lijkt het HST nu een soort verdienmodel, de oprichting lijkt niet te komen vanuit 

pure enthousiasme over dit onderwerp. Maar is het wel zo slecht als er winst wordt gemaakt 

op deze opleiding, vragen Daniël en Antonie zich af. Kwaliteit van onderwijs en een 

verdienmodel hoeven elkaar niet uit te sluiten. Echter: of dit inhoudelijk een goede opleiding 

is kan nog bevraagd worden, aangezien er geen goede aansluiting op masteropleidingen lijkt 

te zijn.  

 

In de BOB-cyclus zitten we op dit moment nog in de beeldvorming, het is daarom belangrijk 

om eerst meer te weten te komen over HST eer dat we een oordeel vellen. Is het strategisch 

gezien wel nuttig om deze opleiding nu al op de OV te bespreken? Het wordt waarschijnlijk 

een meeleesmemo.  

 

16. Onderwerp 5: Kwaliteitsafspraken (Besluitvormend) 

De FSR FMG gaat akkoord met het positieve advies over kwaliteitsafspraken. De FSR heeft 

geen feedback op het conceptadvies kwaliteitsafspraken, het advies is een goede samenvatting 

van wat de raad vindt. De FSR is ook positief over de bijlage die bij het conceptadvies hoort: 

een inlichtingsboekje over de kwaliteitsafspraken. De verspreiding van dit boekje kan o.a. via 

digitale kanalen en via OC’s.  

 

17. Onderwerp 6: Introductie schoonmaakrooster (Besluitvormend) 

Marie heeft het voorstel om één iemand per week aan te stellen om het kantoor een klein 

beetje bij te houden, een doekje over de tafels te houden etc. De FSR spreekt bij af om geen 

rooster in te stellen, maar om samen de verantwoordelijkheid voor een schoon kantoor te 

delen. Iedereen haalt dus op eigen initiatief af en toe een stofdoekje door de ruimte.  

 

18. Promotie en Media 
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Geen besproken punten.  

 

19. Punten voor naar de CSR  

Rinke vraagt zich af waarom de kwaliteitsafsprakenenquête niet anoniem in te vullen is, maar 

Rinke zal hierover zelf contact opnemen met de CSR.  

 

20. W.v.t.t.k.  

Mail: het The State of Diversity at UvA-evenement is op donderdag 8 november 18:30 – 21:15 

en Casper gaat ernaartoe.  

 

21. Rondvraag en sluiting 

• Commissie-updates komen vanaf nu alleen in de PV-thread en niet meer in een losse 

mail.  

• De beleidsplandeadlines worden voor de duidelijkheid herhaald.  

• Op de volgende PV bespreekt de FSR hoe hij samen de sinterkerst/feestdagen wil 

vieren.  

• Freeks bank is gesloopt en is niet meer bruikbaar voor ons kantoor. 

181105-8: Alle raadsleden denken na over een bank op het kantoor.  

• De FSR bespreekt naar welke constitutieborrels hij deze week gaat.  

Evi sluit de vergadering om 18:58 uur. 

 

Actielijst 

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

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

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

181016-3: Freek neemt foto’s en schilderijen mee voor kantoor. 

181016-4: Lise en Marie spreken af wanneer ze de spullen voor kantoor gaan kopen. 

101105-1: Christian maakt een afspraak met Lise voor een overleg over het promotiemateriaal.  

181105-2: Bibi deelt de onderwijsfaciliteitenenquête op Facebook 

181105-3: Evi bespreekt in O&F wie de onderwijsfaciliteiten enquête gaat invullen. 

181105-4: Evi checkt of ze naar de opleidingscommissiedag (21 november) kan gaan.  

181105-5: Bibi deelt de opleidingscommissiedag op Facebook.   

181105-6: Robin past de werkafspraken aan.  

181105-7: Christian schrijft een vergaderstuk over een beleidsplanpresentatie.  

181105-8: Alle raadsleden denken na over een bank op het kantoor.  

 

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.       
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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.     

20180918-8: Alle raadsleden checken in hun eigen omgeving of ze gratis meubels/accessoires 

kunnen vinden voor het kantoor.  

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

verkiezingen’ moeten zitten. 


