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Notulen van de plenaire vergadering (19) 

Datum en tijd: 14 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, Evi de Rover, Nina Salomons, Lise 

Lathouwers, Daniël Ellis.  

Afwezig FSR FMG ‘18/’19: Rosanne Beentjes, Bibi van de Laar.  

Notulen:  Robin van den Hoek. 

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 17:01.  

 

2. Vaststellen notulen PV 18 

De notulen van 7 januari 2019 zijn met een aantal wijzigingen vastgesteld. 

 

3. 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.  

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

OV.  Is als onderdeel van de evaluatie van de DO, is op dit moment lastig 

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

190107-9: Iedereen mailt of hij zondag om 12:00 weg wil van het evaluatieweekend of later. 

 

4. Mededelingen 

• Bibi is vandaag afwezig door een scriptiewerkgroep, Bibi heeft Lise gemachtigd. 
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• Freek is niet aanwezig bij de PV van volgende week maandag.  

• Rinke en Freek moeten om 19:00 weg, Marie om 18:45.  

• Antonie komt later. 

 

5. Post 

Uitnodiging ASVA symposium 17 januari 2019 

→ De FSR-leden kunnen naar dit symposium toe, 14:45 en 18:00 in de Theaterzaal van CREA. 

Deze middag wordt gekeken naar de rol van de universiteit in de maatschappij en haar 

verantwoordelijkheden naar de maatschappij toe. 

 

Malou Sprinkhuizen: OER dossierhoudersoverleg  
→ 190114-1: Rinke mailt Malou terug over OER-overleg. 

 

Loraine Smith: Survey sexual transgressive behavior 

→190114-2: P&M reageert op de mail van Loraine (sexual transgressive behavior-survey) 

dat de survey niet gedeeld wordt. 

→Loraine biedt ook aan dat de dossierhouders Sexual Harrasment (@Bibi, @Nina, @Freek) 

eens koffie met haar kunnen drinken! 

 

Dong Zhang: Question regarding the tables in the office area in REC building  

→ Antonie moet nog op deze mail reageren. 

 

Lisa Schmidt (PhD student) wil FSR-leden interviewen over diversiteit in hoger onderwijs.  

→190114-3: Alle raadsleden laten weten aan Evi als ze mee willen doen aan het interview 

van Lisa Schmidt. 

 

6. Vaststellen agenda 

Het onderwerp internationalisering wordt verplaatst naar volgende week. Er komt een extra 

onderwerp bij: aanwezigen bij het OWI-overleg. De agenda is met wijzigingen vastgesteld. 

 

7. Update voorzitter 

Geen update deze week.  

 

8. Update afgevaardigde 

• De CSR heeft een Taakgroep voor het institutioneel plan van de UvA voor 2020-2025 

opgericht, het is voorbereidend om alvast wat punten die wij belangrijk vinden te 

formuleren, binnenkort wordt het proces om het proces te vormen begonnen. Dit 

academisch jaar wordt mogelijk al een eerste versie opgesteld. 

• De CSR is redelijk positief over de duurzaamreisbeleidsbrief en gaat er woensdag over 

stemmen, dat kan nog spannend worden. 

• De FSR FGw gaat morgen ‘instemmen’ met de brief. 

• De OV en artikel 24 vergadering van de CSR is morgen, zal niet super spannend 

worden. 

• De Dies Natalis was leuk om mee te maken. Heb daar nog van FS HO te horen 

gekregen dat REC V er mogelijk niet eens meer komt. 
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9. Update commissievoorzitter O&F 

Geen update deze week.  

 

10. Update commissievoorzitter O&C 

O&C heeft bij de laatste vergadering de volgende dingen besproken: 

• Marie heeft een mail gehad van Richard van der Wurff met uitleg waarom hij niet voor 

de duurzaamheidsminor is. Wij zijn het niet per se met die uitleg eens. Marie koppelt 

dit terug met FSR FEB. Marie zal een vergaderstuk opstellen over deze kwestie. 

• Nina zal volgende PV een update geven over de enquête studentenbetrokkenheid.  

• A tot Z mental health lijst: er zal nog wat tijd inzitten om deze op te stellen. Zo’n lijst 

moet alles zo nauwkeurig mogelijk bevatten, hiervoor zal ook veel moet worden gepraat 

met de studieadviseurs. Door het OER proces zal het ook nog iets langer duren. Voor 

nu is de verwachting dat de lijst in maart klaar is en dat we op OV 4 kunnen presenteren. 

• Wat willen we van de decaan als het gaat om de studentenraadverkiezingen: 

• Wellicht kan de decaan van bovenaf opdracht geven aan docenten om tijdens de 

werkgroepen studenten 5 minuten te geven om hun stem uit te brengen. 

• We zouden ook een soort mentaliteit switch willen zien: ipv de decaan zegt dat de 

verkiezingen een studentenaangelegenheid zijn en dus voornamelijk door de 

studenten moet georganiseerd willen worden, willen we dat de decaan benoemt dat 

ook zij verantwoordelijk is voor een hoge opkomst.  

• Wellicht kunnen we ook extra financiële steun krijgen. 

• Daarnaast kwam ook het idee op om een groot verkiezingsevenement op Facebook aan 

te maken dat in februari al online kan.  

• Binnenkort gaan we ook verder nadenken over de Pluim! #zinin 

 

11. Onderwerp 1: Programma Halfjaarevenement  

Raadsleden moeten op 14 februari om16:45 aanwezig zijn voor het klaarzetten, om 20:30 

opruimen, 21:00 naar huis. De taakverdeling komt nog. Het Facebookevenement komt online, 

alle raadsleden nodigen hun vrienden uit en delen het evenement. De locatie wordt de Common 

Room. Alle aanwezigen op de PV geven aan dat ze er kunnen zijn, alleen Freek is er nog niet 

zeker van.  

 

12. Onderwerp 2: Internationalisering 

Dit onderwerp is verschoven naar volgende week. 

 

13. Onderwerp 3: Numerus fixus psychologie 

Sterre heeft de FSR verzocht om de selectieprocedure van psychologie te agenderen op de OV. 

De FSR heeft hier officieel niks over te zeggen aangezien het een CSR-aangelegenheid is, maar 

de decaan wil graag de mening van de FSR weten. Ingmar Visser wil ook aansluiten bij dit 

onderwerp op de OV. Evi vermoedt dat de decaan/Ingmar willen onderzoeken of er draagvlak 

voor de selectieprocedure is bij de FSR.  
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De FSR vindt het goed dat de selectie online mogelijk is. En een toets maken is fijner 

dan het inleveren van een CV of het aangeven van deelname aan extra curriculaire activiteiten. 

De FSR vindt dit een prima procedure. Evi vraagt zich wel af: wat gaat er gebeuren met de no-

show? Gaan ze hier nog iets aan doen? Veel mensen die op de wachtlijst zijn geplaatst, geven 

namelijk op. Lise vindt het een goed idee als we dit vragen tijdens de OV. 

 

190114-4: Casper vraagt na bij de OC van psychologie wat zij van de selectieprocedure vinden.  

 

14. Onderwerp 4: Studentenraadsverkiezingen 

Dit wordt een OV-onderwerp. O&C heeft gebrainstormd en komt met drie verschillende 

scenario’s die de FSR zou kunnen halen uit dit onderwerp.  

1. De decaan geeft opdracht aan OWI’s of docenten om in werkgroepen of hoorcolleges 

tijd aan studenten te geven waarin ze kunnen stemmen (favoriete optie). Dit is een goed 

idee, áls wij zelf in de inleiding ook al aangeven dat wij hier zelf actief mee bezig zijn.  

Freek oppert om hier ook docenten bij te betrekken om zo sterker te kunnen staan. En 

om eerstejaars te enthousiasmeren. Dit is echter iets voor onszelf, niet iets wat de decaan 

voor ons kan doen. Desalniettemin een goed idee.  

2. De FSR zou graag een verandering zien in de attitude van de decaan (dit is een minder 

concrete optie dan optie 1 en 3). Het zou fijn zijn als ze erkent dat het een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid is en als dit vastgelegd kan worden.  

Maar wat is de verantwoordelijkheid van de FSR en wat van de partijen? Marie tipt om 

ook steun in te vragen van de verschillende partijen.  

3. Financiële steun. Die krijgen we op dit moment al (250 euro). Deze optie kunnen we 

aandragen, maar er moet wel sterk onderbouwd worden waar dat extra bedrag precies 

voor nodig is.  

Kan dit niet beter bij Michiel/Jochem gelegd worden? Als Jochem noemt dat dit geen 

mogelijkheid is kunnen we dit later nog aankaarten bij de decaan. 

190114-5: Taakgroep studentenraadverkiezingen vormt een concreet plaatje van welke kosten 

gemaakt moet worden voor de verkiezingen.  

 

15. Onderwerp 5: Studentbetrokkenheidsenquête 

De FSR bespreekt de conceptversie van de studentbetrokkenheidsenquête. De commissie 

verwerkt de gegeven feedback op de enquête, de verwerkte versie wordt binnenkort nogmaals 

op de PV besproken.  

 

16. Onderwerp 6: Raadsfinanciën 

• Er is nog 50 euro over voor promotiemateriaal en 350 euro voor 

studentenraadsverkiezingen, P&M gaat nog nadenken wat er verder moet met het geld 

voor het promotiemateriaal.  

190114-8: P&M bedenkt wat te doen met het promogeld.  

• De Pluim: 80 euro. De pluim kan het hele jaar door uitgereikt worden.  

• Dag van de Afgezanten: volgende editie wat groter uitpakken 
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• Kerstpakketten en -kaart:  goodiebag voor halfjaarsevenement en afdeling uitnodigen? 

Maar dit geld is wel echt bedoeld voor de afdeling. Er liggen meerdere ideeën op tafel; 

het kan bijvoorbeeld een flesje wijn met een snack en een kaart zijn.  

o 190114-6: Lise en Nina denken na over een bestemming voor het 

kerstpakkettengeld.  

• Kantoorartikelen: er is nog 60 euro over omdat de bank gratis was. Lise vindt het leuk 

om de muren te decoreren. Evi en Rinke pakken dit op.  

190114-9: Evi en Rinke denken na over kantoorartikelen.  

• 190114-7: Lise mailt Jochem over de resterende 100 euro.  

• Teambuilding: 300 euro (escaperoom of bootje varen voor gezamenlijke verjaardagen? 

Windsurfen?) Iedereen die ideeën heeft kan dit laten weten aan taakgroep sfeerbeheer, 

taakgroep sfeerbeheer gaat een overzicht maken van alle opties voor de 

teambuildingactiviteit.  

Eind januari moeten alle ideeën voor het invullen van bovenstaande kostenposten bedacht zijn 

 

17. Onderwerp 7: OWI-overleg 

Antonie en Evi gaan naar het OWI-overleg van 22 januari.    

 

18. Promotie en Media 

Woensdag is de eerstvolgende meeting. Vanavond komt het Facebookevent voor 14 februari 

online.  

 

19. Punten voor de CSR  

Geen.  

 

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

• De duurzaamheidsbrief gaat niet naar SFSA (Students For Sustainability Amsterdam) 

en Fossil free UvA / HVA.  

• ODC meeting input nodig: verwachtingen betreft het OER-proces kunnen besproken 

worden. 

 

21. Rondvraag en sluiting 

De survey over sexual transgressive behavior wordt nogmaals aangekaart. Daniël vindt het een 

redelijk ideologische survey die niet erg neutraal, maar sturend is opgesteld. Hij denkt daarom 

dat het beter is om de enquête niet te delen. Antonie is het ermee eens. Rinke wil wél delen, het 

is geen goeie enquête maar dan krijgen we in ieder geval íets van inzage in dit onderwerp en 

hoe het leeft op de UvA. De FSR stemt tegen het delen van de enquête.  

 

Chris vraagt of de andere raden ook uitgenodigd worden voor het halfjaarsevenement. Eerst 

kijken hoeveel animo er is, later kunnen raden nog uitgenodigd worden. 

 

Evi sluit de vergadering om 18:57.  
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Actielijst 

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

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). 

190107-9: Iedereen mailt of hij zondag om 12:00 weg wil van het evaluatieweekend of later. 

190114-1: Rinke mailt Malou terug over OER-overleg. 

190114-2: P&M reageert op de mail van Loraine (sexual transgressive behavior-survey) dat 

de survey niet gedeeld wordt. 

190114-3: Alle raadsleden laten weten aan Evi als ze mee willen doen aan het interview van 

Lisa Schmidt. 

190114-4: Casper vraagt na bij de OC van psychologie wat zij van de selectieprocedure vinden. 

190114-5: Taakgroep studentenraadverkiezingen vormt een concreet plaatje van welke 

kosten gemaakt moet worden voor de verkiezingen.  

190114-6: Lise en Nina denken na over een bestemming voor het kerstpakkettengeld.  

190114-7: Lise mailt Jochem over de resterende 100 euro.  

190114-8: P&M bedenkt wat te doen met het promogeld.  

190114-9: Evi en Rinke denken na over kantoorartikelen.  

 

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.  


