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Notulen van de plenaire vergadering (16) 

Datum en tijd: 10 december 2018, 17:00-19:00 

Locatie: C2.04 

 

Aanwezig FSR FMG ‘18/’19: Antonie van Hulst, Marie de Vries, Rinke Ploeger, 

Casper Colenbrander, Daniël Ellis, Christian 

Manuputty, Nina Salomons, Freek Wallagh, Bibi van 

de Laar. 

Afwezig FSR FMG ‘18/’19: Rosanne Beentjes, Lise Lathouwers, Evi de Rover.  

Notulen:  Robin van den Hoek. 

 

1. Opening  

Casper opent de vergadering om 17:01 uur.  

 

2. Vaststellen notulen PV 15 

De notulen van 3 december 2018 zijn met twee wijzigingen 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 vergaderstuk 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 

 

Betreft actiepunt 181203-3 over de vertaling van het beleidsplan: sommige raadsleden hebben 

hun deel van het document vertaald naar Brits-Engels vertaald, terwijl andere raadsleden hun 

deel naar het Amerikaans-Engels hebben vertaald. Daniël stelt voor om hier consistent in te 

zijn en om het hele document Brits-Engels te maken. Rinke zal hiernaar kijken in de 

redactionele ronde. De verwachting dat het vertaalde beleidsplan eind deze week af is.  

 

4. Mededelingen 

• Evi heeft Casper gemachtigd. Casper zit de PV voor vandaag. 

• Freek en Christian moeten wat eerder weg. 
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• Robin kan niet aanwezig zijn op de PV van 17 december, Daniël notuleert. Als dit 

Daniël niet lukt notuleert Casper. 

• De GV heeft ingestemd met de centrale begroting. Het decentrale proces wordt hierin 

meegenomen en het bleek dat de begroting van de FMG en het advies van de FSR 

FMG erg goed waren. 

• De OR FMG zou vandaag hebben besloten over ODC’s voor de OR, het is echter nog 

niet duidelijk of dit besluit al is genomen. 

• Er komt een nieuw cadeau voor de diploma-uitreikingen in plaats van het boekje dat 

nu wordt gegeven. Er moet alleen nog bedacht worden wat dit nieuwe cadeau precies 

wordt.  

• De eerste BAC-meeting gaat op 9 januari plaatsvinden.  

 

5. Post 

8/12 Abigail Tjhay: Canvas notificaties per vak. Dit was een mail aan servicedesk ICT, CC 

gegaan naar CSR, OC ASW en FSR.  

181210-1: Bibi reageert op de Canvas-mail van Abigail.  

 

De reactie van decaan op het advies van de FSR over de FMG-Strategie moet worden 

besproken in de CV.   

 

6. Vaststellen agenda 

Onderwerp 4 (Raad van Advies) vervalt, het vergaderstuk is nog niet af. 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: Brief ‘Duurzaam Reisbeleid’  

Brief is af. Rest van de commissie is het erover eens dat de brief er goed uitziet. Marie heeft 

contact gehad met de declaratieafdeling van de UvA mbt reisbeleid. Als er nog aanpassingen 

vanuit de commissie zijn, graag uiterlijk morgen doorgeven.  

 

Onderwerp 2: Update internationalisering 
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Nina, Evi en Christian hebben met elkaar gezeten en bij internationale bachelors 

geïnventariseerd hoe het zit met de kwaliteit van het onderwijs en de integratie van 

internationale studenten. Christian heeft bij AJ van Mercurius gepeild hoe het zit met CW. 

Kwaliteit van onderwijs is oké, het Engels van de docenten wordt steeds beter. Verder mixen 

internationals lastig met Nederlanders. Nina is maandag naar een bijeenkomst van GSSS 

geweest. Er waren alleen bijna geen bezoekers. Informatievoorziening is nog een dingetje, er 

heerst nog onduidelijkheid bij internationale masterstudenten over bijvoorbeeld het 

Nederlandse cijfersysteem. Er wordt ook vaak vanuit gegaan dat studenten in de master ook 

de bijbehorende bachelor hebben gedaan, maar dat is natuurlijk niet altijd het geval.  

 

Onderwerp 3: Vorderingen voorbereidingen OV #3 

Kunst en stilteruimte spelen nog. Wellicht dat het een idee is dat Tom Verhoek bij een OV 

kan toelichten hoe het nu precies zit met de stilteruimte, omdat de OV juridisch bindend is.  

 

Onderwerp 4: Duurzaamheidsminor  

OV FSR FEB was afgelopen maandag, mensen van FEB zijn ook hier geweest ivm de 

duurzaamheidsminor. Richard van der Wurff is tegen een duurzaamheidsminor vanwege een 

rompslomp. Maar gaat hij daarover? Het proces kan wel worden verzwaard als Richard tegen 

is. Hij denkt dat alleen losse keuzevakken er moeten zijn. Overigens zit Richard er niet 

namens de Sociale Wetenschappen maar vanuit ICT. 

 

11. Onderwerp 1: Duurzaam reisbeleid (fase: oordeelsvormend) 

De FSR bespreekt op de conceptbrief die er nu ligt.  

Inhoudelijk: Daniël vraagt naar de financiën; de focus van de brief ligt eerder op 

duurzaamheid in het reisbeleid dan op het financiële aspect. Freek denkt dat er een nog sterker 

punt gemaakt kan worden als de (nadelen van de) hoge kosten ook benadrukt worden. Bibi 

geeft de tip om op pagina 1 alinea 4 een bronvermelding (het toegestuurde Excel bestand) toe 

te voegen waarom details over kosten en middelen niet worden bijgehouden. Opbouw van 

argumentatie: Marie vraagt of het financiële compensatie-argument niet beter als extra tip 

toegevoegd kan worden in plaats van als een van de naast elkaar staande argumenten.  

 

Praktisch: De brief moet nog wel in het FSR-format gezet worden. Ontvangers van de brief 

zijn in ieder geval de studentenraden, de CSR, het UvA green office. Antonie raadt het af om 

de brief naar de ASVA te sturen, ASVA is immers geen medezeggenschapsorgaan en hoort 

niet direct bij de UvA. Freek vindt dat de brief wel naar de ASVA moet, hij wil zo veel 

mogelijk organen betrekken bij het ondertekenen van deze brief. Voor nu zal er nog geen 

besluit worden genomen over de ontvangers, het duurt immers nog even voordat we zover 

zijn om de brief op te sturen.  

 

De FSR FMG stemt in met deze versie van zijn brief betreft duurzaam reisbeleid aan de UvA. 
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Proces: de brief wordt aan Laura Burgers gestuurd ter goedkeuring. Vervolgens wordt de brief 

na de kerstvakantie aan de raden gestuurd ter ondertekening. Eind januari zou hij naar het 

CvB kunnen.  

 

12. Onderwerp 2: Duurzaamheidsminor FEB (fase: besluitvormend) 

Er zijn plannen voor het oprichten van een duurzaamheidminor op de FEB, alleen probeert 

Richard dit te voorkomen. Hij redeneert dat het oprichten van een minor administratief erg 

onhandig is voor de FMG, met het oprichten van allen keuzevakken zou dit niet zo zijn. Dit 

heeft hij in zijn rol als FMG-vertegenwoordiger gezegd, niet als ICT-vertegenwoordiger of 

iets dergelijks. De FSR FEB heeft aan de FSR FMG gevraagd om een brief te schrijven naar 

Richard om hem op andere gedachten te brengen.  

 

Nina reageert: de FSR praat met de decaan en niet per se met Richard of met het bestuur van 

de FEB. Hoeveel kunnen wij hier dan mee? Freek vindt dat de FSR FMG wel dingen buiten 

de FMG kan/moet kunnen betekenen. Bibi vindt het moeilijk om een oordeel te vellen. De 

FSR FMG heeft nog onvoldoende informatie over de voor- en nadelen van een minor versus 

keuzevakken. Daniël vindt het belangrijk om mede-FSR’en te steunen als dit kan.  

 

Marie stuurt een mail naar Richard sturen met Sterre in de CC. De brief zal een neutraal 

informerende toon hebben, maar er moet wel uit de brief blijken dat de FSR neigt naar een 

minor.  

181210-2: Marie mailt naar Richard over de duurzaamheidsminor.  

 

13. Onderwerp 3: Dubbele bachelor (fase: beeld-/oordeelsvormend) 

Daniël heeft een vergaderstuk geschreven betreft roosterconflicten voor studenten die een 

dubbele bachelor volgen. De FSR heeft recentelijk 3 mails ontvangen van studenten die hier 

persoonlijk problemen aan ondervinden. Daniël heeft gesproken met de studieadviseur van 

Communicatiewetenschap. Elke faculteit en elke examencommissie, elke opleiding en elk 

docent heeft een eigen visie op die roosterproblematiek. Er is daarom een ondoorzichtig en 

geen eenduidig beleid voor roosterconflicten. Daniël heeft drie opties waarmee we een 

eenduidiger beleid kunnen vormen voor studenten met deze problemen. 

1. Studenten krijgen de mogelijkheid om 2 tentamens achtereenvolgend (in dezelfde 

sessie) te maken. De verantwoordelijkheid voor het afstemmen ligt bij student, 

docenten van beide vakken moeten dit faciliteren. Zo kunnen roosterproblemen 

opgelost worden. Moeilijk is dat de sessie plaats moet vinden binnen de gestelde tijd 

voor een tentamen. Dit is misschien onprettig voor de student, maar het resulteert voor 

de docent niet in toename van de werkdruk.  

2. De student kan gebruik kan maken van de dyslexie-tijd oftewel de extra tijd.  
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3. Een combinatie van optie 1 en 2. De student kan beide tentamens achtereenvolgend 

maken én ook gebruik maken van de extra tijd. Deze tentamens vinden dan plaats op 

dezelfde locatie. Deze optie legt van alle opties helaas wel de meeste druk op de 

docenten, deze druk ligt in de extra communicatie die nodig is. 

 

Bibi vraagt of er naar de roosterproblematiek kan worden gekeken als de FSR de opties voor 

het aanpassen van de OER bekijkt. Rinke noemt dat we dit dan binnen de FMG wel op 

kunnen lossen, maar dat deze problemen in opleidingen buiten de FMG blijven bestaan. Bibi 

vindt dit logisch. Rinke vraagt zich af tot in hoeverre er ruimte is voor dit probleem binnen 

het OER’en-proces. Casper weet niet zeker waar we dit probleem het beste aan kunnen 

kaarten. Hij stelt drie mogelijkheden voor: de CSR, GALOP (Gemeenschappelijke 

Administratieve Logistieke OnderwijsProcessen), of Daniël gaat zelf verder met dit advies en 

zoekt extern waar we terecht kunnen. Deze opties sluiten elkaar uiteraard niet uit. Daniël 

noemt dat GALOP zeker een optie is.  

 

Freek vraagt of dit niet een veel structureler probleem is en of de door Daniël genoemde 

oplossingen wel toereikend zijn. Daniël antwoordt dat het haast niet te doen is om structureler 

oplossingen uit te voeren. Het is volgens hem te lastig om zo veel tentamens en roosters op 

elkaar af te stemmen. Freek ziet dat het slim inplannen van roosters als dé oplossing om dit 

praktische probleem op te lossen. Hij zag dat dit op zijn oude middelbare school goed werkte.  

 

Nina denkt dat Daniëls optie 3 best haalbaar is als je digitalisering aan toevoegt. Je zou 

makkelijk binnen de online toetsomgeving nog een tweede tentamen in kunnen voegen. 

Daniël noemt dat het dan nog wel een probleem kan zijn dat je in een combinatietentamen 

over één van de twee tentamens geen vragen kan stellen aan de aanwezige docenten. Marie 

tipt dat de VU dit combineren al doet. Bij hen kan Daniël praktische tips opdoen.  

181210-3: Daniël neemt contact op met de VU over dubbele bachelor.  

 

Concluderend: Optie 3 is volgens de PV de beste optie, samen met mogelijke tips van de VU. 

Casper neemt contact op met GALOP en de CSR. 

 

14. Promotie en Media 

De Mark Rutte-actie gaat na de beleidsplanpresentatie van start.  

 

Casper gaat met de CSR en het CvB naar de WOinActie-demonstratie. P&M vraagt zich af of 

hij de demonstratie moet delen op Facebook. Als uitzondering nu één keer iets delen wat niet 

vanuit de UvA zelf komt? Dit is namelijk wel in het belang van de UvA-student. De FSR 

besluit om de WOinActie-demonstratie op een informerende wijze (niet politiek gekleurd) te 

delen.  
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15. Vergaderstukevaluatie 

Voortaan moeten alle vergaderstukken in de PV-tread gezet worden; geen losse mails. 

 

16. Punten voor naar de CSR 

Casper informeert naar de Model-OER voor Antonie.  

Casper kan beter ná de kerstvakantie pas informeren naar de dubbele bachelor-plannen.  

 

17. W.v.t.t.k.  

Geen. 

 

18. Rondvraag en sluiting 

• Op vrijdag 21 december is er vanaf ongeveer 17:00 een kleine borrel voor de FSR-

leden. 

• Het format van de duurzaam reisbeleid-brief wordt het UvA-format.  

181210-4: Casper mailt het UvA-format naar Marie.  

  

Casper sluit de vergadering om 17:51 uur. 

 

Actielijst 

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

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

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

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

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 

181210-1: Bibi reageert op de Canvas-mail van Abigail.  

181210-2: Marie mailt naar Richard over de duurzaamheidsminor.  

181210-3: Daniël neemt contact op met de VU over dubbele bachelor.  

181210-4: Casper mailt het UvA-format naar Marie.  

 

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.  


