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Notulen van de plenaire vergadering (21) 

Datum en tijd: 28 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,  Bibi van de Laar, Freek Wallagh, Daniël Ellis. 

Afwezig FSR FMG ‘18/’19: Rosanne Beentjes, Nina Salomons, Lise Lathouwers.  

Notulen:  Robin van den Hoek. 

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 17:02.  

 

2. Vaststellen notulen PV 20 

De notulen van 21 januari 2019 zijn zonder 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.  

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. 

 

4. Mededelingen 

• Lise en Nina zijn afwezig vandaag. Nina heeft Christian gemachtigd. 

• Bibi moet om 19:00 weg.  

• Daniel komt later de vergadering in. 
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5. Post 

ISO: Annual International Student Survey; delen? 

➔ 190128-1: P&M deelt de survey van ISO voor internationals. 

➔ 190128-2: P&M verwijdert verlopen enquêtes van Facebook.  

Judith Romijn: Printpas 

➔ Er is geen printpas meer, maar alle raadsleden hebben printtegoed op hun pas staan.  

➔ Robin heeft voor de OV altijd méér dan 10 euro nodig. Woensdag leent Robin de pasjes 

van Antonie en Bibi om de OV-stukken te printen.  

 

6. Vaststellen agenda 

De agenda is zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

7. Update voorzitter 

Ik had woensdagmiddag een lunch met Karen Maex en Geert ten Dam en alle andere FSR-

voorzitters, punten die hier besproken werden: 

• Sterke medezeggenschap, het belang hiervan. De bestuurders hebben medegedeeld 

medezeggenschap heel belangrijk te vinden. 

• 884-systeem 

• Sociale veiligheid (met speciale aandacht voor de docent bij rechten die seksueel 

overschrijdend gedrag heeft vertoond): Geert en Karen namen dit heel serieus, en 

schrokken van hoe erg het aanwezig was/speelt (bij rechten). Er komt een rapport 

hierover, ze opperden dat de FSR'en een soort presentatie rondom dit rapport zouden 

kunnen houden om zo de bekendheid/zichtbaarheid rondom dit onderwerp te vergroten. 

• Studentenhuisvesting: de UvA blijkt een policy te hebben dat de UvA je helpt met 

huisvesting als je als international geen huis hebt kunnen vinden/thuisloos bent --> dit 

ging bij de FEB niet helemaal goed, daar alsnog veel studenten zonder plek.  

• Kwaliteitsafspraken: iedereen deed een rondje hoe het was gegaan op elke faculteit.  

 

8. Update afgevaardigde 

• Vorige week was een vrij rustige week voor de CSR, de week ervoor was er namelijk een 

OV en het evaluatie weekeinde. Vorige en deze week staan daarom een beetje in het teken 

van het plannen voor de komende paar maanden. Een aantal dingen die nu/straks worden 

opgepakt:  

1. Het creëren van een vakantieweek in blok 5 (onder leiding van Malou), dit is een 

hele opgave, niet alleen moeten de faculteiten het eens worden er moet ook worden 

gecoördineerd met de VU, mocht dit toch worden toegezegd door het CvB, dan 

duurt het waarschijnlijk als nog een paar jaar voordat er daadwerkelijk een 

vakantieweek is (i.v.m. de jaarplanningen die voor jaren van te voren worden 

gemaakt).  

2. Het universiteitsreglement zal als het goed is binnenkort worden aangepast. David 

en ik willen dat er hierin wordt opgenomen/verwezen een vaste procedure voor het 

benoemen van decanen.  
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3. De GV gaat een poging doen om eens dieper op het onderwerp internationalisering 

in te gaan. Eerst zullen de CSR en COR hier meer afzonderlijk een mening over 

vormen. Het concept plan is om eerst het CvB te adviseren om hier een grootschalig 

onderzoek naar te doen. 

• Duurzaam reisbeleid brief: dit was nog wel even een dingetje. Tijdens de commissie 

vergadering heb ik de CSR overtuigd om met dit onderwerp niets te doen en af te wachten 

tot dat wij met een nieuwe versie van de brief komen. Een optie die ik samen met David 

(dossierhouder Sustainability) heb bedacht is om de brief samen met de CSR te schrijven, 

en vervolgens te laten co-ondertekening door de andere raden. Hopelijk is dan iedereen 

tevreden. Er zijn een aantal personen die bezwaar hebben op de inhoud, maar die zijn 

verwaarloosbaar. Echter, het probleem was de toon die werd gezet en het feit dat sommige 

vonden dat wij de CSR aan het passeren waren. Mochten wij de brief samen met de CSR 

schrijven dan zou die obstakels weg genomen kunnen worden. 

• Dubbele bachelor wordt deze week besproken bij een CV, volgende week (is de bedoeling) 

gaat het naar de PV. Ik heb een vergaderstuk geschreven en al van een paar personen 

vernomen dat zij dit ook een interessant onderwerp vinden. Mochten jullie opmerkingen 

hebben, ik kijk vooral naar Daniël, dan laat het mij horen! 

• Vrijdag zo goed als alle facultaire uitwerkingen van de kwaliteitsafspraken langs de GV. 

Het zag er allemaal redelijk uit, over drie weken zal de GV een definitief besluit nemen.  

• Woensdagavond ga ik samen met een paar personen van de FSR FGw en FSR FNWI een 

soort van kijk-en-vergelijk doen met de onze faculteitsreglementen en over onze OER'en 

deel A. Met het idee dat we dan van elkaar de goede punten zelf kunnen introduceren. 

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

Geen update deze week.  

 

10. Update commissievoorzitter O&C 

• We hebben een plan opgesteld om meer handtekeningen binnen te halen voor de duurzamer 

reisbeleidsbrief. Gaat goed komen.  

• We hebben verder gebrainstormd over de studentenraadsverkiezingen. We hebben het 

vooral gehad over wat voor steun we nodig hebben van het faculteitsbureau.  

• De CV na de OV gaan we meteen bespreken wat we willen bespreken op OV #4. Iedereen 

was het over eens dat de voorbereidingen voor OV #3 toch niet helemaal perfect liepen. 

Voor de volgende OV willen meer met goede eigen adviezen komen. 

• Eind februari zal de eerste Toilet Times gepubliceerd worden.  

 

11. Onderwerp 1: OV-voorbereiding (fase: besluitvormend) 

Er komt een voorbereidingsstuk voor internationalisering, financiën, HST en voor 

selectiecriteria psychologie. Voor Isabel en Robin is het handig om alle stukken bij elkaar te 

hebben. De FSR spreekt af dat alle voorbereidingsstukken dinsdagavond af zijn. Alle schrijvers 

kunnen hun stuk naar Evi sturen en Evi stuurt het geheel door naar Robin en Isabel.  

Robin gaat woensdag vóór de OV-voorbereiding printen.   

 

12. Onderwerp 2: Update studentenraadsverkiezingen (fase: beeldvormend) 

De raadsleden die zich bezighouden met de studentenraadsverkiezingen hebben gezeten met 

Sterre en Esther van Bochove. De studentenraadsverkiezingen staat als onderwerp op de agenda 
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voor de komende OV. Het was een positief gesprek, daarom is er op de OV niet veel extra te 

bereiken. Sterre heeft in het overleg gezegd dat ze contact opneemt met de OWI’s over de 

verkiezingen. De FSR heeft een document ontvangen waarin wordt toegezegd dat het 

faculteitsbureau ook mee wil werken.  

Er zal vanaf 2019 worden gewerkt met kiesdistricten; er komen verkiezingen per 

domein. Partijen moeten dus ook kieslijsten aanleveren per domein. De FSR gaat dit 

communiceren naar de partijen, want deze lijken hier nog niet van op de hoogte te zijn. Er 

liggen al leuke ideeën voor promotie, dit kan bijvoorbeeld via narrowcasting. Als er 

raadsassistenten aangenomen moeten worden, moeten zij dan ook uit domeinen komen van 

welke de zetels nog niet zijn gevuld? Antonie gaat het navragen.  

In de eerste fase van de verkiezingen gaat het om kandidaatstellen. De tweede fase is 

het daadwerkelijke kiezen. Er ligt een idee om een evenement op te zetten namens de FSR en 

het faculteitsbureau. Esther is positief over kiesdistricten. Hiermee worden alle studenten 

vertegenwoordigd én binnen elk domein kan gepromoot worden voor domeinspecifieke 

issues/problemen.  

Voor raadsleden die binnenkort een ODC-bijeenkomst hebben is er een suggestie: 

Agendeer de verkiezingen en kaart aan hoe de OWI’s de verkiezingen gaan promoten. Sterre 

heeft hier nu al contact over opgenomen, maar het is goed om hier mee bezig te blijven. Ook 

moet er nagedacht worden over hoe er omgegaan moet worden met Engelstalige raadsleden.  

 

13. Onderwerp 3: Dubbele bachelor en online tentamens (fase: beeld- en 

oordeelsvormend) 

Het onderwerp dubbele bachelor en online tentamens staat nu op de agenda van de CSR. Daniël 

heeft contact gehad met de digital communication afdeling van de VU. Zij zetten in op 

digitalisering als oplossing voor roosterproblemen. Alle bètastudies worden digitaal 

geëxamineerd waardoor daar al veel roosterconflicten weggenomen worden. Zij gebruiken een 

ander digitaal programma dan de UvA (geen surfspot).  

Het leek Casper een goed idee om dit onderwerp naar de CSR te tillen, maar óók in de 

FSR kan hier iets mee gedaan worden. Casper en Daniël gaan dit samen oppakken. Volgende 

week wordt dit nogmaals geagendeerd voor de PV.  

 

14. Onderwerp 4: FMG-strategie (fase: oordeelsvormend) 

Evi gaat begin februari naar de strategiedag. Op deze dag wordt de basis voor operationalisering 

van de strategie besproken, net als de doelstelling voor de eerste jaren. Evi vraagt input aan de 

raad voor deze dag. Marie wil duurzaamheid besproken hebben. Antonie noemt punt 2 betreft 

kwaliteit van het onderwijs (blz 13). Dit punt is nu beter geformuleerd dan eerst, dat is positief. 

Evi kan noemen dat Thema 2 de meeste prioriteit moet behoeven. Ook zal ze op de dag zelf 

verder kijken wat besproken wordt. Er lijkt nu ineens van een vijfjarenplan een zesjarenplan 

gemaakt te zijn. De FSR weet niet waarom dit is, Evi zal dit navragen.  

 

15. Onderwerp 5: Brainstorm OV4 (fase: beeldvormend) 

De voorbereiding voor OV3 was niet optimaal. We hebben niet veel onderwerpen om te 

bespreken, er had meer uit deze OV gehaald kunnen worden. De commissie O&C heeft dit al 
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besproken. Antonie noemt dat er voor de volgende OV strakker aan de planning en de BOB-

cyclus gehouden kan worden. Direct na de derde OV gaan we plannen maken voor de vierde 

OV. Daniël denkt dat de band tussen de FSR en het faculteitsbureau belangrijk is voor wat we 

uit de OV halen. Maar: het is ook belangrijk om te kijken naar wat wij zelf kunnen doen. 

Antonie wil ook een andere insteek nemen voor adviezen: De FSR hoeft niet per se met een 

heel concrete oplossing komen. Het is vooral belangrijk om een probleem aan te kaarten bij de 

decaan. Ook al heeft de raad zelf nog geen oplossing bedacht: het is erg belangrijk om een 

klokkenluidersfunctie uit te oefenen.  

Voor OV4 liggen er al enkele ideeën, onder andere mentale gezondheid; studentleraren 

bij communicatiewetenschap en  HST.  

 

16. Onderwerp 6: Raadsfinanciën (fase: besluitvormend) 

• P&M: betaalde berichten op Facebook, keramieken mokken (ook goed voor 

duurzaamheid, mokken zijn duurzamer dan plastic bekertjes). 

• Kantoor: de overige 60 euro  gaat naar een poster aan de muur, bakken voor in het witte 

kastje met tostiapparaat (dat staat opgeruimder), wegwerpcamera(‘s) en goedkope 

sfeerverlichting.  

• Halfjaargeschenken: Freek stelt voor om in naam van de universiteit een voedseldonatie 

te doen aan de voedselbank/Leger des Heils. Lise en Nina zijn niet aanwezig, dus we 

weten niet wat zij al hadden bedacht voor het halfjaarsgeschenk. Doel van dit geschenk 

is  namelijk wel om de banden warm te houden met het faculteitsbureau. 

o 190128-3:Freek vraagt Lise en Nina naar hun plannen voor het 

halfjaarsgeschenk.  

 

17. Onderwerp 7: Social Hackaton (fase: beeldvormend) 

UvaSociaal zit met het idee om een evenement organiseren voor de verhoging van 

studentbetrokkenheid. Er zal op het evenement een casus worden behandeld zoals we deden op 

het inwerkweekend. Het is het idee dat de FSR dit samen met alle studentenpartijen zou 

organiseren. Freek en Antonie vinden het een goed idee. Dit evenement zou gepland worden in 

de fase dat studenten zich verkiesbaar gaan stellen, zodat studenten een beeld kunnen vormen 

van wat een raadslid doet.  

Bibi snapte niet helemaal wat van het evenement nu alleen voor UvaSociaal is en wat 

precies voor alle studentenpartijen is. Evi denkt dat het goed is om hier duidelijke afspraken 

over te maken.  

Antonie en Nina willen ook eens gaan zitten met alle partijen. Maar UvaSociaal wil 

graag gauw weten of we mee willen doen of niet. Evi kan tegen Jerry zeggen dat hij binnenkort 

een mail terug kan verwachten om hierover te gaan praten. 

Evi denkt wel: is dit niet te veel gevraagd van studenten die op dit moment minder 

intensief betrokken zijn? De rest van de raad ziet dit ook.  

Het lijkt Freek leuk om een groot, levendig Lagerhuisdebat te organiseren. Antonie 

noemt dat dit vorig jaar ook al is geprobeerd maar dat er bijna niemand op af kwam (maar het 

blijft een goed idee!) 
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18. Onderwerp 8: Brainstorm gesprek FdR en FEB (fase: beeldvormend) 

Casper wil een gesprek aangaan met de andere faculteitsraden om informatie uit te wisselen. 

De bedoelding is om iets van elkaar te leren en om waar mogelijk samenwerkingen aan te gaan. 

Mogelijke onderwerpen zijn:  

• Verkiezingen op REC 

• Duurzaamheid (in het algemeen en op REC) 

• Huisvesting 

• Een toekomstig gezamenlijk evenement 

• Onderwerpen die worden besproken op OV’s en hoe dat gaat 

 

19. W.v.t.t.k.  

Geen.  

 

20. Punten voor de CSR  

Dubbele bachelor en digitalisering. 

 

21. Promotie en Media 

Chris wil volgende week graag een vlog maken voor de zichtbaarheid van de raad. Freek vraagt 

zich af wie de vlog zou bekijken. Casper raadt aan om de vlog breed te verspreiden. Bibi ziet 

wel dat het filmpje van de truien het erg goed heeft gedaan op Facebook. Als er een vlog moet 

komen, moet hij wel pakkend/spontaan zijn. Marie, Rinke en Freek vinden vlogs niet zo leuk. 

Marie vindt het niet nodig om bijvoorbeeld het persoonlijke leven van de raadsleden in beeld 

te brengen. Het is ook een idee om een idee te volgen vanaf een student die contact met ons 

opneemt totdat het op het bureau van de decaan ligt. Chris ziet dit op dit moment als een 

probeersel, de FSR besluit om te kijken of het lukt en hoe het filmpje ontvangen wordt.  

 

22. Vergaderstukevaluatie 

Geen.  

 

23. Rondvraag en sluiting 

• Fv-FMG-lidmaatschap: er is een idee voor een constructie waarin de FSR de helft van 

de kosten van het lidmaatschap betaalt en niet meedoet aan het organiseren van de 

activiteiten. Er ligt op dit moment echter nog geen concreet idee, dit is vooral ter 

informatie. Volgende week is er weer een vergadering en zal er meer duidelijkheid zijn.  

• Rinke stelt voor om samen dineren na de OV. Ze zal deze week inventariseren wie mee 

gaat.  

• De decaan komt niet naar ons halfjaarsevenement.  

Evi sluit de vergadering om 17:58.  

 

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.  
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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.  

190114-5: 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.  

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. 

190128-1: P&M deelt de survey van ISO voor internationals. 

190128-2: P&M verwijdert verlopen enquêtes van Facebook.  

190128-3: Freek vraagt Lise en Nina naar hun plannen voor het halfjaarsgeschenk.  

 

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.  


