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Notulen van de plenaire vergadering (18) 

Datum en tijd: 7 januari 2019, 17:00-19:00 

Locatie: C1.05 

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

Casper Colenbrander, Christian Manuputty, Freek 

Wallagh, Bibi van de Laar, Evi de Rover, Nina 

Salomons, Lise Lathouwers.  

Aanwezige genodigden:  Bram Buskoop, Ashraf Daoud.  

Afwezig FSR FMG ‘18/’19: Rosanne Beentjes, Daniël Ellis (zonder bericht). 

Notulen:  Robin van den Hoek. 

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 17:01.  

 

2. Vaststellen notulen PV 17 

De notulen van 17 december 2018 zijn met wijzigingen vastgesteld. 

 

3. Actielijst  

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

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.  

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

181217-1: Marie mailt Malou Sprinkhuizen terug.  

181217-2: Alle raadsleden vullen de datumprikker voor PV blok 3 in.  

181217-3: Alle ODC-hoofden laten Evi weten of er al een ODC-vergadering gepland is.  

181217-4: Nina neemt contact op met Mark over de OR met de ODC  

181217-5: Dossierhouders internationalisering inventariseren wat het beleid van de UvA is 

ten aanzien van stimulering van de Nederlandse taal voor buitenlandse studenten.  

181217-6: Christian en Antonie vragen Tom Verhoek over de situatie van internationalisering 

bij psychologie.  

181217-7: Antonie schrijft een vergaderstuk over FMG-strategie punt 2 (over de 

studentenpopulatie). 

181217-8: Christian maakt een datumprikker voor de nieuwjaarsborrel.  

 

4. Mededelingen 

Er zijn vandaag twee gasten aanwezig op de PV: Bram Buskoop (Student-bestuurslid CSW) en 

Ashraf Daoud (Ombudsstudent CCW).   

 

5. Post 
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• Astrid Neef: START Dryrun Postdienstverlening. Ter informatie: de post ontvangen we 

nu via PickUpPoints.  

• CSR: 24 januari get together dinner: laten weten wie komt.  

190107-1: Alle raadsleden laten vóór 12 januari weten aan Robin of ze naar het Get 

together dinner van de CSR gaan (24 januari).  

• Green office: Here’s to a sustainable 2019!  

190107-2: Marie reageert op de mail van Green Office.  

• AEGEE Amsterdam: Uitnodiging evenement Diversiteit & Jongeren in Amsterdam (24 

januari) 

190107-3: Robin reageert op de mail van AEGEE Amsterdam.  

• Esther de Boer (ASVA): Bezuinigingen FMG 2019 

190107-4: Evi en Lise mailen Esther de Boer (ASVA) terug.  

 

6. Vaststellen agenda 

De agenda is zonder wijzigingen 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 

Geen update deze week.  

 

11. Onderwerp 1: Effectief vergaderen (beeldvormend) 

Het DB wil een nieuwe techniek voor effectief vergaderen introduceren. Als een raadslid in een 

discussie iets nieuws wil aandragen, steekt hij één hand of één vinger op. Wil het raadslid 

voortborduren op iets wat op dat moment gezegd wordt, steekt hij twéé vingers op.  

 

12. Onderwerp 2: Notulen OV2 

De reactie van de decaan op de notulen van de tweede OV worden besproken.   

190107-5: Robin mailt Sterre terug over de OV2-notulen.  

 

13. Onderwerp 3a: Stand van zaken OV3 (beeld- en oordeelvormend) 

De deadline voor de OV-stukken is maandagochtend a.s. om 09:00. Sterre heeft gevraagd of de 

selectieprocedure van Psychologie als onderwerp kan worden toegevoegd aan de agenda. 

Internationalisering zal ook geagendeerd worden. Freeks ‘Kunst in de A-hal’-project kan 

waarschijnlijk niet besproken worden ivm timing. De rest van de vergadering zal worden 

gewijd aan het bespreken van mogelijke OV-onderwerpen.  
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14. Onderwerp 3b: Internationalisering (beeld- en oordeelvormend) 

Proces:  

De FSR heeft een aantal problemen rond internationalisering geïnventariseerd. Veel problemen 

bleken te specifiek of te breed (bijvoorbeeld: ‘sociale cohesie’) om goed om te zetten in een 

ongevraagd advies. Daarom besluit de FSR om een discussienota in te dienen voor OV 3. Deze 

nota bevat de problemen die de FSR heeft vastgesteld, de FSR wil de mening van de decaan 

weten. Aan de hand van dit antwoord kan de FSR later eventueel nog een ongevraagd advies 

schrijven.  

 

Discussie:  

Lise merkt op dat de FSR heldere speerpunten moet vormen. Het is belangrijk om consensus te 

hebben over wat de FSR vindt van internationalisering en om één richting op te kunnen gaan. 

Lise stelt dat het slim is om eventuele oplossingen aan te dragen. Op dit moment heeft de FSR 

echter nog niet veel ideeën voor oplossingen. Er liggen al wel punten die de FSR besproken wil 

hebben op de OV als het gaat om internationalisering; algemeen, sociale cohesie, praktische 

overwegingen, groeiende studentenpopulatie, international classrooms en evaluaties.  

 

Proces: 

Vóór donderdag is de draftversie van de discusssienota af. De raadsleden kunnen reageren tot 

en met vrijdag einde dag. In het weekend wordt de nota afgemaakt en opgestuurd. 

 

15. Onderwerp 3c: Sexual harassment (beeld- en oordeelvormend) 

Bibi denkt dat er nog geen zinvolle discussie valt te voeren op de eerstvolgende OV. 

 

16. Onderwerp 3d: Mental health (beeld- en oordeelvormend) 

Marie denkt dat er nog geen zinvolle discussie valt te voeren op de eerstvolgende OV. 

Onderwerpen als sexual harassment en (zichtbaarheid van) mental health zouden goed in een 

modulehandleiding opgenomen kunnen worden. Echter, het is moeilijk om een onderwerp eerst 

kort aan te stippen en er vervolgens nog heel uitgebreid over te adviseren. Lise is het hier niet 

mee eens, zij denkt dat je wel op een onderwerp terug kan komen. Evi bedoelt dat je niet exact 

hetzelfde onderwerp twee keer vanuit hetzelfde perspectief kan bespreken. Meerdere 

raadsleden zijn van mening dat er een advies moet komen over een onderwerp of anders beter 

niets.  

 

Marie wil mental health wel bespreken op een OV, maar dit wil ze niet te gehaast doen. Er een 

moet specifieke mental health A-Z komen. Uiteindelijk zou ze de toezegging willen behalen 

dat de decaan gaat helpen bij het vormen of bij het verspreiden van deze A-Z. Een verwijzing 

naar de mental health A-Z kan ook in modulehandleiding. Dit is iets wat later opgepakt zal 

worden. 

 

190107-6: Rinke stuurt de disclaimer uit de modulehandleiding uit San Francisco door naar 

de raad.  
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17. Onderwerp 3e: Diversiteit (beeld- en oordeelvormend) 

De dossierhouders diversiteit gaan contact opnemen met Marieke Brand om te overleggen wat 

er betreft diversiteit geagendeerd kan worden op een OV. Dit kan ook overlegd worden met de 

dossierhouders van vorig jaar; Judith en Iris.  

190107-7: Chris neemt contact op met Judith/Iris over het agenderen van ‘diversiteit’ op de 

OV.  

 

In de discussienota over internationalisering kan diversiteit ook meegenomen/gekoppeld 

worden. Internationalisering is volgens raadsleden  niet dé manier om diversiteit te 

vergroten/verbeteren. Concluderend: diversiteit zal niet als een los expliciet onderwerp worden 

geagendeerd voor OV3.  

 

18. Onderwerp 3f: Studentenraadsverkiezingen (beeld- en oordeelvormend) 

De FSR zou willen weten wat gaat het faculteitsbureau gaat doen om de opkomst bij de 

studentenraadsverkiezingen te vergroten. Het liefst zou de FSR hier een concreet actiepunt van 

maken. En de FSR wil toegezegd hebben dat de decaan gaat helpen met het tijdig bekendmaken 

dat de verkiezingen eraan komen. Dit onderwerp kan zonder memo besproken worden. In de 

CV wordt verder besproken wat de FSR concreet uit de OV wil halen.  

 

Concluderend voor heel onderwerp 3: dit wordt geagendeerd op OV3.  

• Selectieprocedure psychologie 

• Internationalisering 

• Studentenraadsverkiezingen 

• Nieuwe bachelor HST 

 

Marie tipt om de volgende keer de gelijk in de eerste week na de OV een lijstje op te stellen 

met de onderwerpen voor de komende OV, zodat het sneller concreet is wat er besproken gaat 

worden. Freek noemt dat dit het beste in de tweede week na de OV kan, aangezien de eerste 

week voor reflectie bedoeld is. De rest van de raad is het hier mee eens.  

 

19. Promotie en Media 

• Het  halfjaar-evenement staat in de planning, de precieze datum zal morgen worden 

overlegd.  

• Survey voor internationale studenten: delen op de FSR-facebook? Er komen binnenkort 

ook twee enquêtes vanuit de FSR op te staan, dus deze survey moet snel gedeeld 

worden. Anders zijn er te veel enquêtes in korte tijd. 

190107-8: Evi reageert op de mail van Koen.  

 

20. Punten voor de CSR  

Geen.  
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21. Vergaderstukevaluatie 

Geen.  

 

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

• Op 17 januari is het FSR-uitje; we gaan eten bij Bibi thuis. Taakgroep Sfeerbeheer stuurt 

nog een mail met de afspraken over lootjes en cadeautjes. Freek en Daniël moeten die 

dag debatteren vanaf 20:00(?) en ODC OER duurt tot 17:30.  

• De brief over duurzaamheidsbeleid gaat morgen de deur uit, ook naar Green office en 

ook naar de OR. Alle ontvangers krijgen twee weken om te ondertekenen.  

 

23. Rondvraag en sluiting 

• Lise: Het huisje voor het evaluatieweekend is tot maandagochtend geboekt. Het 

programma loopt tot zondag 12:00. Iedereen zal nadenken of hij om 12:00 naar het 

station gebracht wil worden of juist later. Iedereen moet dit vóór volgende week 

maandag hebben bedacht, dan kunnen we dit op de PV vastleggen.  

190107-9: Iedereen denkt na over of hij zondag om 12:00 weg wil van het 

evaluatieweekend of later.  

• Bibi: Zou er geen vervanging of ondersteuning voor de Diversity Officer moeten zijn? 

Het is raar dat dit nu stil komt te liggen. Marieke had zelf al geopperd dat ze 

ondersteuning wilde, bijvoorbeeld een student-assistent. Het is goed om dit eens bij 

derden aan te kaarten.  

• Christian: Halfjaarsevenement  vindt plaats op donderdag 14 februari.  

• Evi sluit de vergadering om 18:13.  

 

Actielijst 

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

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

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

181217-3: Alle ODC-hoofden laten Evi weten of er al een ODC-vergadering gepland is.  

181217-4: Nina neemt contact op met Mark over de OR met de ODC  

181217-5: Dossierhouders internationalisering inventariseren wat het beleid van de UvA is 

ten aanzien van stimulering van de Nederlandse taal voor buitenlandse studenten.  

181217-7: Antonie schrijft een vergaderstuk over FMG-strategie punt 2 (over de 

studentenpopulatie). 

190107-1: Alle raadsleden laten vóór 12 januari weten aan Robin of ze naar het Get together 

dinner van de CSR gaan (24 januari).  

190107-2: Marie reageert op de mail van Green Office.  

190107-3: Robin reageert op de mail van AEGEE Amsterdam.  

190107-4: Evi en Lise mailen Esther de Boer (ASVA) terug.  

190107-5: Robin mailt Sterre terug over de OV2-notulen. 

190107-6: Rinke stuurt de disclaimer uit de modulehandleiding uit San Francisco door naar de 

raad.  
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190107-7: Chris neemt contact op met Judith/Iris over het agenderen van ‘diversiteit’ op de 

OV.  

190107-8: Evi reageert op de mail van Koen.  

190107-9: Iedereen denkt na over of hij zondag om 12:00 weg wil van het evaluatieweekend 

of later. 

 

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.       

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.  


