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Notulen van de plenaire vergadering (22) 

Datum en tijd: 5 februari 2019, 15:00-17:00 

Locatie: B2.11 

Aanwezig FSR FMG ‘18/’19: Antonie van Hulst, Rinke Ploeger, Christian Manuputty, 

Evi de Rover,  Bibi van de Laar, Nina Salomons, Lise 

Lathouwers.  

Afwezig FSR FMG ‘18/’19: Rosanne Beentjes, Freek Wallagh, Daniël Ellis, Marie 

de Vries, Casper Colenbrander.  

Notulen:  Robin van den Hoek. 

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 15:02.  

 

2. Vaststellen notulen PV 21 

De notulen van 28 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.  

190114-5: 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.  

• Dit actiepunt komt te vervallen, de raad wil de enquêtes niet verwijderen. Maar om 

te voorkomen dat de pagina gevuld staat met uitsluitend enquêtes is er een plan: 

Voor elke enquête plaatst P&M twee andere facebookberichten.  

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

 

4. Mededelingen 

Robin heeft de OV-notulen van 31 januari opgestuurd naar de raad en de website op orde 

gemaakt. P&M zal in de nieuwsbrief een link naar de pagina met OV-notulen toevoegen.  

 

5. Post 
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(Ter informatie) ASVA Academy: Trainingsdag 2019 (zaterdag 2 maart 12:00 tot 16:00). De 

kosten voor de hele dag (incl. lunch en borrel) bedragen €10 voor ASVA-leden, €15 voor niet-

leden.  

 

P.J. Bijlsma: Scholierenstaking 7 februari in Den Haag, verzamelen op het Malieveld. 

190205-1: Bibi reageert op de mail over scholierenstaking.  

 

Rianne Clayton: Hulp bij outreach-evenementen. Rianne is van plan om een samenwerking op 

te zetten. Het gaat om 4 tot 6 events per jaar; op doordeweekse dagen. Per event zijn er ongeveer 

10 studenten nodig die van  ± 10.30 uur tot 15.00 uur kunnen helpen. 

190205-2: Alle raadsleden denken na of ze willen meewerken aan de outreach-evenementen 

(Robin in de cc zetten als je reageert op Riannes mail).  

 

6. Vaststellen agenda 

Onderwerp 4: Roosterconflicten en digitale tentamens komt te vervallen door de afwezigheid 

van Daniël. Er wordt een onderwerp toegevoegd aan de agenda: werkwijze OER. De agenda is 

met wijzigingen vastgesteld. 

 

7. Update voorzitter 

Vanochtend heb ik het ochtenddeel van de FMG strategiedag bijgewoond. Hier waren alle 

onderwijsdirecteuren, het faculteitsbureau, vice-decanen en veel mensen die zich bezighouden 

met onderzoek (waarvan ik niet alle specifieke functies weet). Agneta ging eerst nog een 

klassikale uitleg geven over de 4 thema's en bijbehorende doelen en mochten we stemmen over 

welke doelen we het belangrijkste vonden. Daarna gingen we in groepen brainstormen over hoe 

aan deze prioriteiten gewerkt kan worden en wat belangrijk is daarin etc. Daarna werd de inhoud 

van die gesprekken teruggekoppeld aan de hele groep. Ik zat in de groep onderwijs en impact. 

Bij onderwijs ging het bijna alleen maar over werkdruk, dat vond ik op zich wel jammer want 

ik was juist benieuwd hoe de strategie effect heeft op studenten etc. Als mogelijke opties om 

werkdruk te verlichten werd geopperd om minder specialisatierichtingen in de bachelors aan te 

bieden, omdat het nu volgens sommigen heel veel is en dat zorgt voor veel werk en dus ook 

werkdruk. Daarnaast was er veel kritiek op het 884-systeem, die kleine blokken zouden voor 

werkdruk zorgen. Een optie was ook om voor een langere zomervakantie te kiezen van 2-3 

maanden, waarin docenten dan aan onderzoek kunnen werken. Bij impact ging het vooral over 

hoe de FMG de connecties met de gemeente, den Haag en andere (maatschappelijke) partners 

kan versterken, zodat de FMG (en het onderzoek/onderwijs) bekender wordt en dus misschien 

beter gewaardeerd zal worden.  

 

Voor de rest heb ik reactie terug van Sterre dat Tom Verhoek graag volgende OV ons wil 

inlichten over de studieplekken op REC, dus dat is alvast een puntje voor op de agenda van 

OV4. Ik heb afgelopen week ook de curriculumcommissie van HST gehad. Ze zijn nu bezig 

met de verdere invulling van de semesters. Tot slot heeft de OR formeel aan de decaan laten 

weten niet in te stemmen met de bachelor HST. In de bijlage heb ik ter informatie de reactie 

van de OR op het instemmingsverzoek gedaan.  
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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: Nabespreken OV + OV-actielijst (fase: oordeelsvormend) 

De FSR bespreekt de OV van 31 januari na. De FSR is over het algemeen tevreden en vindt 

dat het een productieve vergadering was.  

190205-3: Alle raadsleden nemen de OV-notulen door en geven hun wijzigingen/akkoord 

door aan Robin.  

 

OV-actielijst 

Sterre heeft voorgesteld om een actiepunt te wijzigen: 190131-1: ‘De FSR neemt contact op 

met Michel Telkamp om een extra gesprek over de domein specifieke financiën in te 

plannen.’ Wordt veranderd in: ‘190131-1: De FSR neemt contact op met Michel Telkamp tbv 

een overleg over de vormgeving van de ODC overleggen met de OWI’s met betrekking tot de 

begroting.’ 

 

Daarnaast loopt de FSR de OV-actielijst na op de punten die hij zelf uit moet voeren. Hier 

ontstaan de volgende PV-actiepunten uit:  

190205-4: Bibi inventariseert hoe het gaat met de Canvas-implementatie.  

190205-5: Casper neemt contact op met CSR over studieplekken op REC.   

 

12. Onderwerp 2: Halfjaarevenement FSR (fase: oordeels-/besluitvormend) 

190205-6: Commissie halfjaarsevenement stelt uitnodiging op voor alle facultaire raden. 

190205-7: Lise vraagt Casper om het halfjaarsevenement op de DB-agenda te zetten.  

190205-8: Alle raadsleden nodigen actief kennisen uit voor het halfjaarsevenement.  

 

P&M zal deze week extra goed letten op het promotieschema. Op het evaluatieweekend moeten 

we de momenteel afwezige raadleden attenderen op de starttijd van 16:45. En raadsleden 

moeten niet vergeten te schrijven over wat de commissies tot nu toe al hebben gedaan.  

 

13. Onderwerp 3: Evaluatieweekend (fase: oordeels-/besluitvormend) 

190205-9: Lise appt Nina over cadeau en benzine.  

 

Nina zal van de vandaag afwezige raadsleden inventariseren wie hoe laat komt (vrijdag) en gaat 

(zondag). De eerste reis naar Den Helder en de laatste reis naar Den Helder staan vast, alleen 

in het midden kan nog gewijzigd worden in de planning.  

 

14. Onderwerp 4: Brief OC communicatie over studieplekken (fase: beeldvormend) 
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190205-10: Chris reageert op mail van OC CW.  

 

De FSR besluit dat hij de OC CW wil steunen in hun standpunt dat werkgroeplokalen gebruikt 

moeten kunnen worden als studieplekken.  

 

15. Onderwerp 5: Werkwijze OER 

De taakgroep OER is aan de slag! De taakgroep stelt voor om grote toevoegingen aan de OER 

voor te leggen aan de PV en om kleine toevoegingen niet direct te bespreken, er zijn namelijk 

er veel wijzigingen en deze wijzigingen zijn ook altijd te zien in de Drive.  

Met ‘een kleine wijziging’ wordt bijvoorbeeld bedoeld: ‘Als je je tweede werkgroep 

mist word je uitgesloten van het vak als je de coördinator niet van tevoren mailt’ en de FSR wil 

dan toevoegen: ‘uitgesloten dat ….’ Met een aantal voorwaardes. V 

Voor het op de hoogte houden van de FSR is het goed als we OER’en vanaf nu als een 

vast punt aan de PV-agenda toevoegen.  

En Marie is nu het taakgroephoofd, Rinke niet meer.  

 

16. W.v.t.t.k.  

Geen.  

 

17. Punten voor de CSR  

• Studieplekken! 190205-5: Casper neemt contact op met CSR over studieplekken op 

REC.   

• Verkiezingscampagne; is de CSR hier mee bezig, hebben ze al een planning?  

 

18. Promotie en Media 

De nieuwsbrief komt er spoedig aan. De WC-krant komt waarschijnlijk eind februari.  

 

19. Vergaderstukevaluatie 

Geen.  

 

20. Rondvraag en sluiting 

OC psychologie wil informatie uitwisselen met andere OC’s.  

190205-11: Alle raadsleden vullen Bibi’s drivedocument over OC-momenten in.  

 

Nina heeft een gerucht gehoord dat internationale studenten per persoon meer geld zouden 

opleveren dan Nederlandse studenten. Echter; het ligt vooral aan de hoeveelheid studenten die 

groter wordt; in Nederland is er immers maar een gelimiteerd aantal jonge mensen dat studeert. 

Er bestaat wel een verschil tussen EER-studenten en niet EER-studenten. De laatste groep (niet 

EER-student) betaalt instellingscollegegeld dat is meer dan 2000 euro, vandaar de verwarring. 

 

Evi sluit de vergadering om 16:45.  

 

Actielijst 
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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.  

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

aanzien van stimulering van de Nederlandse taal voor buitenlandse studenten.  

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.  

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

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

190205-1: Bibi reageert op de mail over scholierenstaking.  

190205-2: Alle raadsleden denken na of ze willen meewerken aan de outreach-evenementen 

(Robin in de cc zetten als je reageert op Riannes mail).  

190205-3: Alle raadsleden nemen de OV-notulen door en geven hun wijzigingen/akkoord 

door aan Robin.  

190205-4: Bibi inventariseert hoe het gaat met de Canvas-implementatie.  

190205-5: Casper neemt contact op met CSR over studieplekken op REC.   

190205-6: Commissie halfjaarsevenement stelt uitnodiging op voor alle facultaire raden. 

190205-7: Lise vraagt Casper om het halfjaarsevenement op de DB-agenda te zetten.  

190205-8: Alle raadsleden nodigen actief kennisen uit voor het halfjaarsevenement.  

190205-9: Lise appt Nina over cadeau en benzine. 

190205-10: Chris reageert op mail van OC CW.  

190205-11: Alle raadsleden vullen Bibi’s drivedocument over OC-momenten in.  

 

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.  


