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Notulen van de plenaire vergadering (23) 

Datum en tijd: 12 februari 2019, 15:00-17:00 

Locatie: B2.10 

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

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

Lathouwers, Freek Wallagh, Daniël Ellis, Marie de 

Vries, Casper Colenbrander. 

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

Notulen:  Robin van den Hoek. 

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 15:03.  

 

2. Vaststellen notulen PV 22 

De notulen van 5 februari 2019 zijn met een wijziging 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.  

181217-5: 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  

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 kennissen 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.  

 

4. Mededelingen 

Het is nu bekend hoe volgend jaar de vertegenwoordiging van domeinen wordt vertaald in 

aantallen zetels in de FSR. Antonie zal Sterre mailen me de vragen die de FSR hierover heeft.   
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5. Post 

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.  

➔ 190212-1: Robin reageert op de mail van Rianne Clayton over evenementen.  

 

Machiavelli: Contributions Almanac for Machiavelli's 11th lustrum. Machiavelli wil graag een 

felicitatie van tussen de 150-200 woorden (Engelstalig) ontvangen vóór 6 maart.  

➔ 190212-2: Evi schrijft een felicitatie aan Machiavelli. 

 

Geertje Hulzebos: 15 feb 13.30-18u Commoning in en rond de UvA.  

➔ 190212-3: Bibi reageert op de Commoning-mail (niet delen).  

 

Hanna Blom (ASVA): OV FSR FMG.  

➔ 190212-4: Lise en Evi maken een afspraak met Hanna Blom.  

 

6. Vaststellen agenda 

190212-5: Lise zet O&F deadlines in de gemeenschappelijke agenda.  

 

Onderwerp 6 wordt van de agenda afgehaald aangezien O&F nu andere deadlines voor voor 

hun adviezen heeft vastgesteld. Er worden twee onderwerken toegevoegd aan de agenda: Green 

office expositie (wordt onderwerp 6) en debat in de verkiezingsweek (wordt onderwerp 7). Ook 

de wekelijkse OER-update wordt op de agenda gezet. Met deze wijzigingen is de agenda 

vastgesteld.  

 

7. Update voorzitter 

Korte update deze keer, ik heb gebeld met Isabel om de OV te evalueren. Zij was het eens met 

onze punten. Ik hoop deze week de punten die uit de OV evaluatie zijn gekomen op een rijtje 

te zetten + onze doelen en brainstorm van het Evaluatieweekend in een document te zetten.  

Voor de rest had ik nog bij Sterre nagevraagd waarom de strategie van 2020-2025 naar 2020-

2026 is gegaan, en dit komt omdat de strategie gelijk loopt aan de convenantsperiode, en 

inmiddels is bekend dat deze loopt tot 2026. Voor de rest heb ik nog de andere raden, OC's en 

BoS-studenten uitgenodigd voor ons halfjaarevenement.  

Tot slot een inhoudelijke update betreffende dossier internationalisering, ik schoof gisteren aan 

bij het facultair overleg tweetalige bachelor, de aantekeningen die ik bij dit overleg heb gemaakt 

vinden jullie in de bijlage. 

 

8. Update afgevaardigde 

De GV (COR/CSR) wil het begrotingsproces herzien: bij veel faculteiten waren de concept 

begrotingen niet op tijd aangeleverd, waardoor de decentrale laten ook niet op tijd hun adviezen 

af hadden, waardoor de centrale raden ook niet op tijd hun instemmingsbesluit konden maken. 

Het is nog even passen en meten, maar het proces zal de volgende jaren iets eerder beginnen, 

zodat de periode overlap centraal/decentraal ingekort kan worden.  
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De CSR werkt nu aan drie ongevraagde adviezen: ‘selective and accessible education’, 

een advies of de cateraar en kantines: cateraar moet standaard vegetarisch worden met non-

vegetarische opties, kantines moet nog verder worden uitgewerkt; en als derde ons advies over 

rooster overlap (op centraal niveau). 

Het is toegezegd dat het Universiteits Reglement komende maanden wordt herzien. Als 

CSR willen we hier heel graag een procedure om decanen te benoemen in op nemen/aan toe 

voegen. 

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

O&F heeft extra vergaderingen ingepland voor de komende periodes. Daarnaast heeft de 

commissie een schema gemaakt met afgesproken deadlines voor de komende OV. Elk lid heeft 

een eigen dossier waar hij/zij mee aan de slag kan. Het gaat om de volgende dossiers: HST, 

internationalisering, studieadviseurs, masterselectie, Raad van Advies, faculteitsreglement, 

gelden voor OC’s en dubbele bachelor/online hoorcolleges.  

 

10. Update commissievoorzitter O&C 

Ook O&C heeft een lijstje gemaakt met doelen/adviezen voor OV 4. Chris gaat kijken naar de 

evaluatie van de Diversity Officer en de studentbetrokkenheidsenquête ligt bij OWI’s. Tom 

Verhoek komt langs op de komende OV, misschien kunnen we daar een advies aan koppelen. 

Ook internationalisering wordt als een prioriteit gezien. 

 

11. Onderwerp 1: Terugblik evaluatieweekend (Beeldvormend) 

De FSR is tevreden over hoe het weekend is verlopen, er hing een goede sfeer. De FSR denkt 

dat het goed was geweest om ook al eerder in het jaar een teambuilding moment te hebben 

gehad. Dit is goed om mee te nemen in de overdracht. 

Wel vraagt Lise zich af of we niet nog meer uit het evaluatieweekend hadden kunnen halen. 

Alle taakgroepen hadden bijvoorbeeld ook apart geëvalueerd kunnen worden.  

 

12. Onderwerp 2: Halfjaarevenement (Besluitvormend) 

190212-6: Lise spreekt af met P&M voor het verdelen van de verkiezingsgelden.  

 

De laatste praktische zaken voor het evenement van donderdag 14 februari worden besproken, 

bijvoorbeeld wie de boodschappen doet.  

Om 16:45 gaan we klaarzetten zodra de inloop vanaf 17:00 kan beginnen. Freek helpt al vanaf 

16:15, samen met Marie, Nina en Chris.  

 Het draaiboek gaan de raadsleden nog ontvangen. Donderdag wordt de 

PowerPointpresentatie gemaakt, Nina heeft een Kahoot gemaakt met 10 stellingen over de FSR 

en de afdeling. Ook is er een petje-op-petje-af spel over beleid. Marie leidt het laatste spel met 

Mark en post-its. De spellen worden geleid voor 3 groepen die rouleren. Daarna borrel! Om 

20:30 beginnen we  met opruimen.  

 

13. Onderwerp 3: OV-notulen (Besluitvormend) 
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De FSR bespreekt de notulen van de derde OV, Robin zal de feedback van de FSR verwerken 

in het document.  

 

14. Onderwerp 4: Sustainable travel policy letter (Oordeels-/Besluitvormend) 

De brief zal ook aan AUC en aan twee ondernemingsraden worden verstuurd ter ondertekening. 

De CSR wil mede-ondertekenaar worden. Als de CSR ondertekent is het CvB verplicht om te 

reageren op de brief. Als de CSR niet mede-ondertekent hoeft dit niet, omdat de FSR officieel 

niet communiceert met het CvB. Het kan zonde zijn dat de CSR dan een deel van de waardering 

krijgt terwijl hij in eerste instantie de schrijver is van de brief. Echter, de FSR vertrouwt erop 

dat de CSR hier op de juiste manier mee om zal gaan. Marie zal hierover contact opnemen met 

de CSR. 

 

15. Onderwerp 5: OC/ODC-update (Beeldvormend) 

190212-7: Alle OC-toehoorders vragen of de OC vanaf nu alle adviezen doorstuurt naar de 

FSR.  

De raadsleden stellen elkaar op de hoogte van de opleidingscommissies (OC’s) waar zij 

toehoorder zijn en over de ODC (onderdeelcommissies) waarvan zij lid zijn. 

➔ OC CW: heeft laatst de FSR gecontacteerd over de brief om te pleiten voor meer 

studieplekken. Binnenkort zal worden gestart met de OER’en. Ook internationalisering 

binnen CW is besproken.  

ODC CW: Bezuinigingen en studieplekken zijn aan bod gekomen. 

 

➔ OC POW: Gister zijn de OER’en besproken, de OC gaat op een paar opmerkingen na 

instemmen. Ook de herindeling van een minor verliep prima.  

ODC POW: alleen de OER is voorbesproken. De OC loopt goed. Wel kampt POW met 

lage studentenaantallen en leunt men daarom op schakelstudenten. Dat is moeilijk 

aangezien schakelstudenten financieel niet goed worden ondersteund.  

 

➔ OC Psychologie: De OER’en worden aangepast. Ook de selectieprocedure is besproken 

in de OC, dit hebben we met de FSR ook op OV3 gedaan.  

ODC Psychologie: kwaliteitsafspraken en internationalisering zijn besproken, men was 

tevreden met de vakevaluaties. De OC, VSPA en FSR willen samenwerken bij de 

komende verkiezingen. Er lijkt goede betrokkenheid te zijn bij de ODC. De 

afdelingsvoorziter komt ook bij de ODC, tevens een tip voor andere OCS’s om je 

afdelingsvoorzitter uit te nodigen! 

 

➔ OC Sociale geografie en planologie: een docent is bedreigd bij vakevaluatie. Ook zijn 

de OER’en besproken. 

OC antropologie: op de agenda voor donderdag a.s. staan o.a. studieplekken en sexual 

harassment.  

 



 

Pagina 5 van 7 

➔ Algemeen: Goed om bij een ODC te praten over bezuinigingen en over en over 

communicatie naar studenten betreft verkiezingen. In het vervolg vragen om de 

afdelingsvoorzitter bij de ODC. 

 

16. Onderwerp 6: Green office expositie 

190212-8: Freek mailt Green Office terug over de expositie.  

Vanuit het Green Office kwam een idee om duurzame exhibities op REC op te zetten. Zij willen 

hiervoor ook samenwerken met de CSR, de FSR FEB en de FSR FdR. Green Office vraagt elke 

raad om 300 euro bij te dragen, de FSR zou dan een co-host van de expositie zijn.   

Freek is enthousiast als er een samenwerkingsproject is waarin geen geld bijgedragen hoeft te 

worden. De raad ziet sowieso dat zijn budget het geld van de UvA is en dat het niet aan de FSR 

is om zo’n groot bedrag aan derden te besteden. 

De Green Office gaf ook aan dat de FSR hen kan bellen voor duurzaamheidstips voor de 

evenementen die de FSR organiseert. Freek zal dat doen.  

17. Onderwerp 7: Verkiezingsdebat 

190212-9: Evi vraagt UvaSoc of ze kunnen reageren op Antonie.  

190212-10: Daniël vraagt DVS of ze kunnen reageren op Antonie.  

 

Op maandag 13 mei 17:00 wordt het verkiezingsdebat georganiseerd. Freek wil dit graag 

moderaten. 

18. OER’en 

Regel veranderen betreft  een herkansingsmogelijkheid als een cijfer meer dan 40% meetelt? 

De FSR voelt geen uitgesproken meningen tégen een verlaging naar 30%. Taakgroep OER is 

ook van plan om mogelijk te maken om cijfers te geven tussen 5,1 en 5,9.  

 

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

Teamuitje is 18 maart 2019 18:00.  

190212-11: Alle raadsleden bedenken activiteiten voor het teamuitje en sturen deze in de mail 

thread.  

 

Het inwerkweekend van 2019 zal alleen met de FSR FMG georganiseerd worden.  

190212-12: Lise stelt een datumprikker op voor het inwerkweekend.   

 

20. Punten voor de CSR  

Geen.  

 

21. Promotie en Media 

Geen.  

 

22. Vergaderstukevaluatie 



 

Pagina 6 van 7 

Robin had van tevoren een overzicht met de te bespreken mail rondgestuurd, dit vond Nina 

prettig werken.  

 

23. Rondvraag en sluiting 

De raad heeft tot morgenmiddag de tijd om hun reiskosten van het evaluatieweekend te 

declareren bij Lise. Ook moeten raadsleden nog geld overmaken aan Nina voor drankjes.  

 

190212-13: Evi vraagt Sterre wanneer OV4 is.  

Evi sluit de vergadering om 16:52.  

 

Actielijst 

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

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

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

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

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

190212-1: Robin reageert op de mail van Rianne Clayton over evenementen.  

190212-2: Evi schrijft een felicitatie aan Machiavelli. 

190212-3: Bibi reageert op de Commoning-mail (niet delen).  

190212-4: Lise en Evi maken een afspraak met Hanna Blom.  

190212-5: Lise zet O&F deadlines in de gemeenschappelijke agenda.  

190212-6: Lise spreekt af met P&M voor het verdelen van de verkiezingsgelden.  

190212-7: Alle OC-toehoorders vragen of de OC vanaf nu alle adviezen doorstuurt naar de 

FSR.  

190212-8: Freek mailt Green Office terug over de expositie.  

190212-9: Evi vraagt UvaSoc of ze kunnen reageren op Antonie.  

190212-10: Daniël vraagt DVS of ze kunnen reageren op Antonie.  

190212-11: Alle raadsleden bedenken activiteiten voor het teamuitje en sturen deze in de mail 

thread.  

190212-12: Lise stelt een datumprikker op voor het inwerkweekend.   

190212-13: Evi vraagt Sterre wanneer OV4 is.  

 

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.           
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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.  


