
 

Pagina 1 van 7 

Notulen van de plenaire vergadering (20) 

Datum en tijd: 21 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, Evi de 

Rover, Nina Salomons, Lise Lathouwers, Bibi van de 

Laar, Freek Wallagh.  

Afwezig FSR FMG ‘18/’19: Rosanne Beentjes, Daniël Ellis. 

Notulen:  Robin van den Hoek. 

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 17:02.  

 

2. Vaststellen notulen PV 19 

De notulen van 14 januari 2019 zijn met een aantal wijzigingen vastgesteld.  

 

3. 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.  

 

4. Mededelingen 

• Daniël is afwezig en heeft Bibi gemachtigd.  
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5. Post 

Student careers center: betaalde hulp nodig voor UvA Carrièreweek 

190121-1: P&M deelt de vacature van student careers center.  

 

Testpost uit PUP: opdracht al gedaan? 

190121-2: Robin stuurt de testpost terug 

 

6. Vaststellen agenda 

Studentenraadsverkiezingen gaat van de agenda af. Twee onderwerpen worden toegevoegd: de 

duurzaamheidsbrief en een nieuw PV-moment. De agenda is gewijzigd vastgesteld. 

 

7. Update voorzitter 

• Vorige week heb ik het faculteitsbestuur + owi's voor ons halfjaarevenement 

uitgenodigd, veel owi's kunnen niet helaas en van veel + faculteitsbureau heb ik nog 

geen reactie.  

• Vanmiddag had het DB met Sterre en de decaan agendaoverleg. De conceptagenda is 

vastgesteld met een extra punt: communicatie over de financiële situatie. Michel 

Telkamp en Ingmar Visser zullen bij de OV aanschuiven bij de voor hen relevante 

onderwerpen.  

• Zojuist had ik met Roeland + alle voorzitters van de andere FSR'en een vooroverleg 

voor de lunch met Karen Maex van woensdag. We gaan met haar praten over: het 884-

systeem, 'sterke' medezeggenschap (met een link naar bezuinigingen), social safety op 

de UvA, studentenhuisvesting, internationalisering en kwaliteitsafspraken.  

• Verder had TOF vanmiddag ook financiële commissievergadering met Michel en 

Jochem. Hier hebben we het gehad over o.a. de reactie van de decaan op advies 

conceptbegroting, de huidige financiële stand van zaken en de resultaten van de 

vacaturebeperking.   

 

8. Update afgevaardigde 

• Vorige week is de eerste GV werkgroep van de evaluatie draaiboek Opleidingsaanbod 

bijeengekomen. Deze werkgroep herschrijft het proces dat de UvA hoort te bewandelen 

als een faculteit een opleiding wil schrappen of wil toevoegen. HST gaan we als één 

van de vier voorbeelden gebruiken. Alle kritiek kun je mailen! 

• Last week there was the third OV with the CvB. The CvB made the commitment to look 

into making a MOOC avaible for internal students to learn Dutch. The MOOC will 

probably made available before the summer. 

• Sadly I was ill ons wednesday, so I wasnt the at the PV. The CSR will not sign our 

letter, altough a formal decision still has to be made. We can talk about this in the PV. 

• Bij GALOP kregen we te horen dat de FMG de komende weken overschakelt naar 

Windows 10. 

• Dit weekeinde was het evaluatieweekeinde van de CSR in Zeewolde, het was een leuk 

weekeinde, maar er is niet per se veel geëvalueerd, alleen zaterdag kwamen de 
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commissies, afgevaardigden langs, geen groepsapp evaluatie maar wel persoonlijke 

sessies, waar je met tweetallen elkaar evalueert totdat je iedereen hebt gehad. 

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

Geen update deze week.  

 

10. Update commissievoorzitter O&C 

Geen update deze week. 

 

11. Onderwerp 1: Instemmen HR (fase: besluitvormend) 

De FSR heeft zijn HR vernieuwd, Casper heeft de wijzigingen doorgevoerd. De FSR stemt 

unaniem in met de herschreven versie van het HR.  

 

12. Onderwerp 2: Internationalisering (fase: Oordeels-/besluitvormend) 

190121-3: Lise mailt Jack om te vragen hoe informatievoorziening werkt.  

 

De FSR wil als raad een standpunt innemen betreft internationalisering zodat alle neuzen 

dezelfde kant op staan.  

Betreft sociale cohesie: de faculteit/decaan is (ook) verantwoordelijk voor het 

bewerkstelligen van sociale cohesie in tweetalige/internationale bachelors. De raad heeft toe te 

voegen dat deze problematiek vooral te zien is bij de bacheloropleidingen. Dit is iets wat 

genoemd kan worden als het ter sprake komt op een OV. 

Betreft informatievoorziening: de FSR betwijfelt of internationale studenten wel 

voldoende worden geïnformeerd. Het is van belang dat de informatievoorziening niet slechts 

bij één introductiedag blijft.  

Betreft diversiteit: Internationalisering is niet een oplossing voor het algehele 

diversiteitsprobleem. Er zijn verschillende soorten diversiteit. Wij denken dat je met 

internationalisering niet bijdraagt aan sociaaleconomische diversiteit. Ook dat type diversiteit 

verdient aandacht van de decaan. De decaan kan er niets aan veranderen dat de UvA een dure 

instelling is, maar er kan worden gelet op in welke landen de UvA wordt gepromoot. Er kan 

ook in worden gezet op economische diversiteit binnen Nederland. Dit punt kan vooral worden 

gebruikt om meer bewustzijn te creëren bij de decaan. Diversiteit in nationaliteiten is goed, 

maar er mag ook extra worden gelet op sociaaleconomische diversiteit. Anders houden we 

alleen maar de bestaande elite in stand in plaats van dat we de universiteit inzetten als een 

verheffingsmiddel.  

Betreft de groeiende studentenpopulatie: deze mag er niet voor zorgen dat de 

onderwijskwaliteit achteruit gaat. Er moeten genoeg faciliteiten zijn, geen te grote 

werkgroepen. Huisvesting voor studenten kan worden toegevoegd bij dit onderwerp, maar dit 

wordt ook al aangepakt door de CSR. Gewenste toezegging: de FSR wil weten welke stappen 

de decaan concreet onderneemt.  

Betreft evaluatie: voor de FSR was het onduidelijk tot in hoeverre 

internationaliseringstrajecten geëvalueerd worden.  
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13. Onderwerp 3: Studentenraadsverkiezingen op de OV (fase: oordeelsvormend) 

Vervalt.  

 

14. Onderwerp 4: Update bachelor HST (fase: beeldvormend)  

De FSR krijgt een update over de vorderingen van de plannen voor de nieuwe 

bacheloropleiding.  

 

15. Onderwerp 5: OER-proces (fase: beeldvormend) 

Tijdens het OER-proces gaan we eens per twee weken vergaderen met de commissies, dit zal 

heel blok 4 zo gebeuren. De OER-groep vergadert dan eens per week.  

 

16. Onderwerp 6: Evaluatieweekend (fase: besluitvormend) 

Er wordt besproken wie hoe laat aankomt in Den Helder. Marie en Robin zijn later, zij hebben 

les tot 15:00. De aankomst op de locatie zal dus niet met de hele groep tegelijk zijn. En wie 

gaat wanneer weg? Rinke neemt boxjes mee en Lise de oplader. Antonie neemt Weerwolven 

mee, het staat verder iedereen vrij om leuke gezelschapsspellen mee te nemen. Nina neemt een 

stamper mee.  

190121-4: Lise vraagt aan Daniël hoe laat hij in Den Helder kan zijn en wanneer hij weggaat. 

 

17. Pauze.   

 

18. Onderwerp 7: Studiesucces 2.0 (fase: beeldvormend) 

Er is een UvA-breed rapport uitgebracht over Studiesucces. Het lijkt Evi goed om eens te kijken 

of dit dossier op onze faculteit ook speelt. Onder studiesucces wordt begrepen dat er zo weinig 

mogelijk vertraging zit in iemands opleiding, de benodigde vakken worden op een zo soepel 

mogelijke manier behaald. De FSR voelt er op dit moment niet veel voor om dit een extra 

dossier te maken, maar laat de optie open voor een later moment, zoals bijvoorbeeld na het 

OER-proces.  

 

19. Onderwerp 8: Actielijst OV (fase: besluitvormend) 

De FSR bespreekt de actielijst die is opgesteld na de tweede OV, er zijn nog niet veel 

actiepunten om af te strepen.  

 

20. Onderwerp 9: Potentieel Fv-FMG lidmaatschap (fase: beeldvormend) 

De FSR FMG bespreekt of hij lid zou willen zijn van de Fv-FMG. We zitten daar nu al als 

toehoorder. Een lidmaatschap kost 50 euro per jaar. Het is geen prioriteit van de FSR om 

activiteiten (twee per jaar) te organiseren, maar het kan wel goed zijn om banden warm te 

houden.  

Chris gaat verder onderzoeken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Zouden we zonder 

lidmaatschap ook doorgaan met samenwerkingen zoals ze nu gaan? 

 

21. Onderwerp 10: Duurzaamheidsbrief 
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De ontvangers van de duurzaamheidsbrief hebben gereageerd met of zij de brief in deze versie 

willen ondertekenen, soms met concrete feedback. Wat vindt de FSR van de reacties? Er zijn 

een aantal ontvangers die de brief niet willen ondertekenen op deze manier. We zouden de brief 

aan kunnen passen. De punten van de FdR: 

 

“Specifically, the FSR FdR has these objections: 

- It is stated that the UvA does not actively discourage environmental pollution. Members of 

the FSR FdR do not agree this is the case. This statement would have to be either removed or 

specified for us to agree. → Niet dat ze er géén moeite in stoppen, maar te weinig.  

- It advises researchers and teachers to take direct flights when travelling intercontinentally. 

While the FSR FdR agrees to the necessity of limiting CO 2  emissions, we do not think this 

point fully takes into account the vastly higher travel costs this would entail. 

→ Als raad begrijpen wij dat dit niet helemaal omgegooid moet worden, maar dat dit als een 

streven moet worden gezien.  

- It advises the CvB to think about introducing an obligated financial CO 2  compensation for 

every business trip by airplane. The FSR FdR thinks this point is not legally feasible and seems 

excessive”→ In principe niet waar; bij andere universiteiten wordt dit wel gedaan… Hoe zou 

het zitten met rechten? 

 

De CSR gaat niet instemmen omdat de UvA op dit moment bezig is met een 

duurzaamheidsbeleid waar een reisbeleid een onderdeel van is. En de CSR vindt dit niet een 

goede manier om iets aan te kaarten bij het CvB. De toon van de brief kan milder gemaakt 

worden, zodat de CSR misschien wel mee wil gaan. Marie kan met de dossierhouders diversiteit 

van de FdR, FGw en eventueel FEB in gesprek gaan over een herschrijving zodat we 3 

faculteiten achter ons hebben. Marie kan hierbij ondersteund worden door Evi.   

 

Consensus van de raad: de FSR wil in zijn duurzaamheidsbrief een stapje terugdoen en hem 

minder scherp formuleren, maar niet radicaal van zijn inhoud afstappen. Zo zal de raad pogen 

om meer handtekeningen te krijgen onder de brief.  

Proces: volgende week bespreekt de raad deze brief nogmaals in de PV, daarna gaat de brief 

terug naar de ontvangers.  

 

22. Onderwerp 11: PV blok 4  

Tot nu toe is er nog géén geschikt PV-moment.  

190121-5: Iedereen kijkt zijn eigen beschikbaarheid (blokkenschema) na. 

  

23. W.v.t.t.k.  

In de studentbetrokkenheidsenquête is een vraag aangepast naar aanleiding van de feedback 

van vorige week. Nieuwe formulering: ‘Waar zou de studentenraad meer prioriteit moeten 

leggen?’ De raad is tevreden met de nieuwe formulering.  

 

24. Punten voor de CSR  

De duurzaamheidsbrief wordt herschreven. En; wat gaat er gebeuren met het campusoverleg? 
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25. Promotie en Media 

Geen.  

 

26. Vergaderstukevaluatie 

De raad is tevreden, de vergaderstukken waren kort en bondig.  

 

27. Rondvraag en sluiting 

• De koelkast moet weg uit de gang. Moet hij nu in de Common Room of in het FSR-

kantoor? Chris gaat er nog over praten met de belanghebbenden.  

• CSR-diner: er zijn 5 plekken gereserveerd voor de FSR FMG. Bibi en Robin gaan niet, 

maar Casper en Freek wel, dus er blijven gewoon 5 plekken staan.  

• OV Juli; van 11 naar 9?  

190121-6: Iedereen reageert op Evi’s mail betreft de OV in juli.   

• Evi sluit de vergadering om 18:55.  

 

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.  

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. 

190114-5: 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.  

190121-1: P&M deelt de vacature van student careers center.  

190121-2: Robin stuurt de testpost terug. 

190121-3: Lise mailt Jack om te vragen hoe informatievoorziening werkt.  

190121-4: Lise vraagt aan Daniël hoe laat hij in Den Helder kan zijn en wanneer hij weggaat. 

190121-5: Iedereen kijkt zijn eigen beschikbaarheid (blokkenschema) na. 

190121-6: Iedereen reageert op Evi’s mail betreft de OV in juli. 

 

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.       
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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.  


