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Notulen van de plenaire vergadering (15) 

Datum en tijd: 3 december 2018, 17:00-19:00 

Locatie: C2.06 

 

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

Colenbrander, Robin van den Hoek, Daniël Ellis, Lise Lathouwers, Christian Manuputty. 

 

Afwezig: Rosanne Beentjes, Bibi van de Laar, Nina Salomons, Freek Wallagh.  

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 17:01 uur.  

 

2. Vaststellen notulen PV 14 

De notulen van 26 november 2018 zijn met één wijziging vastgesteld. 

 

3. Actielijst  

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

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

181112-1: Freek schrijft een update over de stemapp. 

181119-2: Lise mailt Jamie terug over profileringsfonds. 

181119-3: P&M deelt het GSSS-panel op social media. 

181119-5: Marie en Nina stellen de ‘duurzaam reisbeleid’-brief op. 

181119-6: Alle raadsleden zoeken (in je tas/portemonnee/kantoor) de printpas! 

181126-1: Evi mailt naar de TAQT OV-trainer wat de leerpunten van de FSR zijn. 

181126-2: Marie denkt na over de formulering in het HST-advies over ethiek in het 

curriculum.  

181126-3: Anton en Rinke nemen contact op met Sterre over de OER.  

181126-4: Taakgroep OER maakt een plan voor het OER-proces. 

181126-5: Evi stelt een emailstemming op voor de numerus fixus van psychologie.  

 

Nieuw: 

181203-1: Robin mailt Judith Romijn over de printpas. 

 

Het is de eerste PV van de maand, dus de Pro Memorie-lijst wordt voorgelezen. Betreft 

‘20171212-5: Iedereen liket de FB posts’: als raadsleden de posts niet liken omdat ze niet veel 

op Facebook zitten en de posts niet altijd zien, is het handig om in te stellen dat de FSR-

berichten als eerste in je tijdlijn staan. P&M kan ook een reminder sturen naar de hele raad. 

 

4. Mededelingen 

• Bibi heeft Chris gemachtigd. 
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• Daniël en Antonie komen later. 

• Casper moet om 18:00 weg. 

 

5. Post 

• 29/11: Mail over UvA books wordt (nu nog) niet gedeeld op de FSR-Facebook. 

• 02/13: Rian Verpalen: Vluchtelingen in Samos.  

181203-2: P&M kijkt naar het bericht over vluchtelingen in Samos.  

 

6. Vaststellen agenda 

Het onderwerp ‘Uren OC’ wordt aan de agenda toegevoegd, het wordt na onderwerp 1 

besproken omdat Casper vandaag eerder weg moet. De onderwerpen ‘Duurzaamheidsminor’ 

en ‘Dubbele bachelor’ worden toegevoegd aan de agenda, dit zijn respectievelijk onderwerp 7 

en onderwerp 8. De agenda is gewijzigd vastgesteld.  

 

7. Update voorzitter 

Geen update deze week.  

 

8. Update afgevaardigde 

Geen update deze week. 

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

Geen update deze week. 

 

10. Update commissievoorzitter O&C 

Onderwerp 1: Update Mental Health 

Punt Marie wordt overgeslagen ivm haar afwezigheid. 

 

Onderwerp 2: Wedstrijd Diversity Officer 

Freek dacht aan “verhalen van de familie”. Werkt dit uit en stuurt het op naar Marieke. 

Wellicht muziek bij de opening, als er studenten zijn die via muziek dit verhaal kunnen 

vertellen. 

 

Onderwerp 3: Raad van Advies voor de FMG  

Casper heeft een uitgebreid stuk geschreven. Hij wilt het als ongevraagd advies indienen bij 

de decaan, omdat die volgens Casper geen toereikende plannen heeft over de rol van deze 

raad. Academische top, professionals en maatschappelijk betrokkenen/ creatives. Freek vraagt 

of deze zou moeten streven naar politieke balans. Casper vraagt zich af hoe uitgebreid dit 

advies moet. Commissie is voor een RvA. Antonie vraagt zich af of wij in het vaarwater van 

de decaan komen. Commissie is voorstander van de voorgestelde doelen. Freek stelt voor 

externe kennis naar de universiteit brengen als vast doel neer te zetten. Bibi stelt voor dat 
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“versterken beleid decaan” een goede formulering en toevoeging is. Commissie is voorstander 

van de personen die in de RvA. Casper ziet verschillen tussen de samenstelling van de 

verschillende RvA’s. Verschil ligt in de verhouding tussen private sector en academici. Bibi 

ziet het belang van maatschappelijk betrokkenen zoals woningbouwcorporaties. Commissie 

ziet sociale skills, geen belangenverstrengeling, ervaring en visie als profieleisen. Wel 

duidelijk verschil tussen professionals en maatschappelijk betrokkenen aangeven. Ook buiten 

de UvA zoeken naar academici. Hier zou volgens de commissie de voorkeur naar uit moeten 

gaan.  

  

Onderwerp 4: Zetyun-programma 

Uitwisselingsprogramma dat door bezuinigingen gaat worden afgeschaft. Dit na een reeks aan 

wegbezuinigde programma’s. Vak is duur, maar zou vanaf 25(?) studenten winstgevend 

kunnen zijn. Dit willen ze liever niet ivm groepsgevoel. Faculteit wilt er van af, de 

betrokkenen niet. Misschien kan de OC een brief naar Agneta sturen? Zal de FSR dit 

programma steunen? In de FSR bespreken en de brief medeondertekenen of extra actie 

ondernemen. Financiering loopt volgens Antonie gek. Freek denkt dat in het geval van 

bezuinigingen dit wellicht een logische is. Enige kosten voor de uni zijn de leskosten. Antonie 

ziet een zorgelijke tendens. Freek ook, maar gelooft dat een ander programma beter de 

voorkeur kan krijgen. Bibi vindt dat het programma beter een winstgevend aantal studenten 

kan aannemen in plaats van wegbezuinigd worden.  

 

Onderwerp 5: Update Campusoverleg 

Antonie en Chris waren aanwezig. Chris en Freek vinden opzet te massaal. Alle betrokkenen 

van de Campus waren aanwezig. Agenda waren alle vragen die bij het vooroverleg werden 

gesteld. Faculteitsmanagers waren afwezig, net zoals de belangrijkste betrokkenen van faculty 

service. Hierdoor konden bijna geen vragen worden beantwoord. Het proces moet 

geëvalueerd worden, Chris stelt dat het huidige proces niet werkt. Hier schijnt geen toges aan 

te zijn geweest. Chris stelt de optie van schriftelijke beantwoording voor. 

 

Onderwerp 6: Stilteruimte: wat nu? 

Stilteruimte is schijnbaar geen aangelegenheid voor de OV. De Commissie vindt de huidige 

stilteruimte niet voldoende. Het proces was ondoorzichtig en onoverzichtelijk. Dit dient 

nogmaals te worden aangekaart bij Tom Verhoek. 

 

11. Onderwerp 1: Beleidsplan 

Lise heeft een schema opgesteld voor het vertalen van het beleidsplan. De deadline voor het 

vertalen van alle bladzijden is woensdag 5 december 14:00. Het is echt belangrijk dat elk 

raadslid zijn verantwoordelijkheid neemt zodat Rinke en Bibi op tijd aan de slag kunnen met 

de eindredactie. Er is een drivemap genaamd ‘policy plan’ aangemaakt, hierin kunnen 

raadsleden hun vertaalde stukjes zetten.  
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181203-3: Lise stuurt een reminder over de deadline van de vertaling van het beleidsplan.  

 

12. Onderwerp 2: Uren OC 

Casper wil in kaart brengen hoeveel uren OC-leden vergoed krijgen en hoeveel uren zij 

daadwerkelijk besteden aan hun OC-werk. Alle raadsleden gaan inventariseren bij hun OC 

hoe het zit met hun uren. Casper stelt hiervoor een formatje op wat de raadsleden kunnen 

gebruiken.  

181203-4: Casper maakt een format voor het inventariseren van OC-uren.  

181203-5: Alle raadsleden inventariseren bij hun OC hoeveel uur zij maken.  

Aan de hand van de reacties van de OC’s kan de FSR bepalen of hij hier meer mee wil doen.  

 

13. Onderwerp 3: Masterselectie 

Kort: Lise wil middels een enquête onderzoek doen naar problemen die studenten ervaren met 

hun masteraanmelding. Lise heeft gehoord van incidenten maar ze wil horen of het een groot 

probleem is dat masteraanmeldingen niet goed geregeld zijn. Aan de hand van de resultaten 

van de enquête wil Lise kijken of dit een ongevraagd advies gaat worden/of hier over verder 

gepraat moet worden. 

 

Toelichting op problemen: Toelatingseisen zijn per master anders, dit kan verwarrend zijn 

voor studenten. Er zit bij de eisen vaak geen aanduiding van hoe zwaar elk onderdeel meetelt. 

Het komt ook voor dat een student op gesprek moet komen, wat is de invloed van zo’n 

gesprek op de toelating? Zo’n gesprek kan zowel positief als negatief zijn. Lise kent een geval 

waarin er twee personen waren met een identiek diploma, waar de een een premaster moest 

doen en de ander niet. Christian kent ook zo’n geval, doorvragen bij de studieadviseur maakte 

hier dat een van de twee studenten ineens geen premaster meer hoefde te doen. De 

informatievoorziening van de UvA is misschien niet voldoende.  

 

Proces : Lise zal een vergaderstuk maken met vragen voor de enquête.  

 

14. Onderwerp 4: Evenementen, raadsfinanciën, nieuwjaarsborrel 

Evenementen en raadsfinanciën:  

De gelden zijn verdeeld over PR-acties, evenementen, verkiezingen en overig. Lise licht de 

begroting voor dit deel toe aan de PV. Er is 150 euro over voor één of twee evenementen. Er 

is 85 euro over, hiervan wil P&M flyers, posters, banners of betaalde promotie op Facbook 

gaan, allemaal met als doel zichtbaarheid.  

De FSR is het eens met deze verdeling van geld voor de evenementen, de verdeling staat bij 

deze vast.  

 

Opzet nieuwjaarsborrel: 
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De opzet is in het Engels geschreven voor het geval dat de FSR in een volgend jaar 

internationale leden krijgt, dan hoeft niet álles vertaald te worden. Evi vindt de opzet die er nu 

staat prima. Marie denkt dat een evenement van 5 uur misschien lang is, Lise zegt dat het 

vooral van belang is dat genodigden het begin aanwezig zijn (vanaf 17:00, na de colleges). 

Maar over de indeling kan nog verder gepraat worden.  

181203-6: Chris, Lise, Nina en marie gaan zitten voor de nieuwjaarsborrel. 

 

15. Onderwerp 5: Notulen OV2 

Robin heeft Antonie en Evi’s opmerkingen op de OV-notulen verwerkt en waar nodig 

teruggeluisterd. Na deze wijzigingen gaan de notulen nog één keer naar de FSR voordat ze 

naar de decaan opgestuurd worden.   

 

16. Onderwerp 6: OER-training  

De training is op 10 december van 09:30 tot 12:30, het is fijn als zo veel mogelijk FSR-leden 

aanwezig zijn. Lise gaat kijken of ze kan en ze zal ook de CV van die dag verzetten.  

 

17. Onderwerp 7: Duurzaamheidsminor 

De FSR FEB heeft een meeting gehad waarin werd besproken of er een duurzaamheidsminor 

komt of alleen keuzevakken over duurzaamheid. Richard wil geen minor hebben maar alleen 

keuzevakken. De FSR FEB wil graag dat de FSR FMG hem steunt als hij tegen Richard in 

gaat.  Er is onduidelijkheid over wat er nu precies is besproken in de meeting.  

 

181203-7: Marie mailt de FSR FEB voor meer duidelijkheid over de duurzaamheidsminor 

 

18. Onderwerp 8: Dubbele bachelor 

Daniël is er niet. Lise gaat het vergaderstuk ‘Dubbele bachelor’ bespreken in haar CV. Dit 

onderwerp wordt op de PV van 10 december opnieuw geagendeerd.  

 

19. Promotie en Media 

De nieuwsbrief lijkt niet naar alle studenten te zijn gegaan, hier wil Chris nog eens achteraan 

gaan. Dan kan hij ook onderzoeken of de nieuwsbrieven worden geopend en gelezen. Chris 

wil in de nieuwsbrief voortaan opbouwen in kopjes met links naar sites/artikelen, zodat de 

brief niet een onoverzichtelijke lap tekst hoeft te zijn.   

 

20. Punten voor naar de CSR 

Geen.  

 

21. Vergaderstukevaluatie 

Het vergaderstuk van Daniël is vanmorgen in de CV OF al besproken, Daniël gaat het 

vergaderstuk bijwerken.  
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22. W.v.t.t.k.  

• Taakgroep sfeerbeheer: 

 Vóór de kerstvakantie wil de taakgroep borrelen, dit gebeurt op 21 december. 

 17 januari (Nina’s verjaardag!) gaat de FSR eten bij Bibi thuis en delen we  

cadeautjes/gedichtjes uit. 

• 4 december 11:00 is het Kwakiutl-kennismakingsmoment, Evi vraagt of de raadsleden 

komen.  

 

23. Rondvraag en sluiting  

Lise is aan het oriënteren op huisjes voor het evaluatieweekend. Er is een 

reiskostenvergoeding voor de raadsleden, €275 in totaal. Lise is van plan om dit geld gelijk te 

verdelen onder de raadsleden. Het is ook fijn als er een auto geregeld kan worden voor 

boodschappen en eventuele calamiteiten.  

 

Evi sluit de vergadering om 17:48 uur. 

 

Actielijst 

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

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

181112-1: Freek schrijft een update over de stemapp. 

181126-4: Taakgroep OER maakt een plan voor het OER-proces. 

181203-1: Robin mailt Judith Romijn over de printpas. 

181203-2: P&M kijkt naar het bericht over vluchtelingen in Samos.  

181203-3: Lise stuurt een reminder over de deadline van de vertaling van het beleidsplan.  

181203-4: Casper maakt een format voor het inventariseren van OC-uren.  

181203-5: Alle raadsleden inventariseren bij hun OC hoeveel uur zij maken.  

181203-6: Chris, Lise, Nina en Marie gaan zitten voor de nieuwjaarsborrel. 

181203-7: Marie mailt de FSR FEB voor meer duidelijkheid over de duurzaamheidsminor 

 

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.       

20161027-1: Iedereen machtigt iemand als zij afwezig zijn bij de PV met een mail aan het 

DB.        

20161013-3: Iedereen denkt na over een tijdspad van zijn/haar dossiers en bespreekt deze in 

de CV's.       
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20162112: Als de FSR FMG iets bespreekt met onderwijsdirecteuren dat relevant is voor het 

domein, moet dat worden gecommuniceerd naar de desbetreffende OC.           

20170117-8: Iedereen let op het feit dat OC’s soms deels Engels zijn en dus alle 

communicatie met hen in het Nederlands én Engels moet.        

20170124-1: De AS beantwoordt iedere mail dat het wordt doorgespeeld aan de 

dossierhouder en deze hierop zal antwoorden.        

20170124-2: Iedereen zet de AS in de CC met terugmailen. 

20171013-7: Iedereen zet updates van werkgroepen in een reply to all in de PV agenda mail. 

20171107-7: Iedereen leest voor de PV de CSR-agenda. 

20171212-2: Iedereen houdt zijn/haar dossierarchief bij op de drive. 

20171212-5: Iedereen liket de FB posts.  


