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Notulen van de plenaire vergadering (27) 

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

Locatie: B2.11 

Aanwezig FSR FMG ‘18/’19: Rinke Ploeger, Evi de Rover,  Bibi van de Laar, Freek 

Wallagh, Casper Colenbrander, Antonie van Hulst, 

Christian Manuputty, Nina Salomons, Marie de Vries, 

Daniël Ellis, Lise Lathouwers.  

Aanwezig als toehoorder: Sofie ten Brink. 

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

Notulen:  Robin van den Hoek. 

 

1. Opening  

Casper opent de vergadering om 15:06.  

 

2. Vaststellen notulen PV 26 

De notulen van 5 maart 2019 zijn met een paar wijzigingen vastgesteld.   

 

3. Actielijst  

190212-2: Evi schrijft een felicitatie aan Machiavelli. 

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

FSR.  

190219-5: Beide commissies bespreken de Mark-feedback in hun vergaderingen.  

190226-6: Nina en Antonie communiceren de data van het inwerkweekend naar de partijen.  

190305-1: P&M deelt stagemeldpunt op Facebook.  

190305-2: Evi stuurt stagemeldpunt naar OC’s. 

190305-3: O&F vult het ICT-onderhoud formulier in. 

190305-4: Evi geeft door aan Lise dat de FSR optie 1 heeft gekozen.  

190305-5: Evi zet een datumprikker uit voor de OV-voorbereiding 

190305-6: Robin gaat na wie de contactpersoon voor de WC-krant is.  

 

Nieuw actiepunt naar aanleiding van 190219-5: 

190312-1: P&M deelt een bericht over de Mark-feedback op Facebook.  

 

4. Mededelingen 

Evi  komt later omdat ze haar rijexamen heeft. Casper zit de PV voor.  

Sofie ten Brink van de CSR is aanwezig als toehoorder.  

 

5. Post 

6/3 WoinActie:  Brandbrief aan minister: investeer in onderwijs 
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WOinActie heeft een brief geschreven naar OCW-minister Ingrid van Engelshoven 

(D66). ‘Het doel van deze brief is om de minister op de feiten te drukken en haar in te 

laten zien dat haar beleid onverenigbaar is met wat commissies (en zelfs haar eigen 

partij) hebben geconcludeerd.’ Tekenen kan tot uiterlijk woensdag 13 maart 15.00u.  

190312-2: Robin reageert op de brandbrief van WoinActie.  

27/02 CSR: Ondersteuning tweetaligheid studentenraad.nl  

Naar aanleiding van de vertaalhandleiding die hebben ontvangen van de CSR wil Lise 

graag de vertaling van de site bespreekbaar maken. Aan het begin van het raadsjaar 

kwam de FSR met het voornemen om de website ook te vertalen naar het Engels, daar 

is echter tot op heden nog niets van gekomen.  

190312-3: O&F kiest een commissielid dat hun websitepagina’s gaat vertalen.  

190312-4: Beide commissies vertalen hun websitepagina’s.   

7/3 Geertje Hulzebos: Bezuinigingen op de FMG, studenten geïnformeerd? 

Robin mailt terug.  

8/3 Mirjam Boers: opstart UvA Health week 13-16 mei 

Mening over thema van de week? Ideeën over invulling van het programma?  

Wie mailt terug? 

190312-5: Marie reageert op de mail van Mirjam Boers.  

190312-6: O&C denkt na over input voor de health week.  

11/3 Alba van Vliet: Gratis busvervoer landelijke onderwijsstaking 

190312-7: P&M deelt ASVA-busvervoer op social media.  

12/3 Blink: Student council transfer period 

190312-8: DB antwoordt op mail over overdrachtsperiode.  

12/3 CSR: Needs and Space for improvement Student Services  

190312-9: O&F bespreekt feedback voor student services.  

190312-10: Lise reageert op de mail over student services.  

 

6. Vaststellen agenda 

Zonder wijzigingen.  
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7. Update voorzitter 

Gisterochtend had de FSR een overleg met de OR. Hier is over HST gesproken, de 

samenwerking tussen FSR en OR gaat goed. De OR is ook kritisch over HST.  

 

8. Update afgevaardigde 

Geen update.  

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

O&F heeft gekeken naar de reactie van de decaan op onze onthouding van instemming HST. 

O&F heeft kritische vragen gesteld over de reactie. De Mark-feedback vanuit de studenten is 

doorgenomen; met veel feedback zijn we al bezig of veel feedback ging over onderwerpen war 

de FSR geen zeggenschap over heeft. Lopende vergaderstukken zijn; OER, survey is 

uitgewerkt, digitale tentaminering, faculteitsreglement, OC’s, internationalisering.  

 

10. Update commissievoorzitter O&C 

Chris en Antonie hebben een meeting gehad met Tom Verhoek. Tom was positief over het 

advies dat de  FSR heeft geschreven. Aankomende donderdag is de meeting met andere raden 

over de duurzaam reisbeleid-brief. 

 

11. Onderwerp 1: OV4 stand van zaken (fase: Besluitvormend) 

De OV-voorbereiding zal plaatsvinden op 20 maart 09:00-10:00. Het onderwerp waar Antonie 

spreekt zal als eerste geagendeerd worden, zodat Antonie op tijd weg kan.  

 

Deadline voor de OV-vergaderstukken is 18 maart 17:00. Robin zal een pakketje samenstellen 

met alle vergaderstukken. Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om hun eigen stukken te 

printen, omdat we geen ongelimiteerde printpas meer hebben. Het kan tevens handig zijn om 

een meeleesmemo te schrijven voor de decaan.  

 

12. Onderwerp 2: Beschikbaarheid PV blok 5 (Besluitvormend) 

Maandag 17:00-19:00 is het PV-moment voor blok 5. Blok 5 gaat vanaf april in.  

De nieuwe DB-vergaderingen en CV’s moeten nog gepland worden.  

190312-11: Robin boekt lokalen voor PV blok 5.  

 

13. Onderwerp 3: OERen SW (fase: Besluitvormend) 

De deadline voor de OER’en onder SW is morgen. Rinke informeert de PV over enkele 

wijzigingen op domeinspecifieke delen: De invulling van het derde jaar voor ASW moet nog 

toegevoegd worden. De Engelse en Nederlandse versie komen niet overeen betreft het inwinnen 

van een verplicht niet-bindend advies voor het volgen van een extra vak, de FSR ziet graag dat 

de regel zoals hij in de Engelse versie staat, ook wordt overgenomen naar de Nederlandse 

versie. De Engelse OER geeft aan dat als een student tentaminering in het Nederlands wil, er 

een deadline moet komen voor het moment van aanvraag. Het is fijn als hier een helderdere 

richtlijn voor is dan hoe het nu is. Dit is ook iets wat bij OER deel A had gekund? En betreft 

afmelding voor een werkgroep wil de FSR dat er niet meer staat ‘afmelden bij docent en/of 
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studieadviseur’, maar alleen ‘afmelden bij docent of studieadviseur’. En in de Engelse versie 

moet dit gelijk getrokken worden. Ten slotte is er nog onduidelijkheid over de procedure als 

een docent zich niet aan de nakijktermijn houdt, dit zou de FSR graag explicieter zien. Freek 

vindt niet dat docenten (harder) gestraft zouden moeten worden. Daniël corrigeert dat het hier 

enkel gaat om het verhelderen van de procedure gaat en niet per se om het verhogen of verlagen 

van consequenties.  

 

Evi moet dit document ondertekenen. Afspraak om de documenten vóór 13 maart 16:00 bij Evi 

te hebben.  

 

14. Onderwerp 4: Reactie bachelor HST (Oordeelsvormend) 

De FSR bespreekt de reactie van de decaan op de niet-instemming betreffende bachelor HST. 

Deze is al bij O&F besproken. O&F heeft moeite met de plannen om financiële middelen uit 

de reserves te halen. Het lijkt nu alsof de reserves van de domeinen naar HST moeten. Is het 

wel verantwoord om zo’n groot deel van de reserves aan te spreken? Wat zou er gebeuren als 

alle reserveringen aangesproken moeten worden en er ineens onvoorziene kosten gemaakt 

moeten worden? Bibi vraagt of de oprichting van HST en de verengelsing van Antropologie 

met elkaar kunnen bijten (allebei september 2020?). Voor antropologie zullen ook 

voorinvesteringen gedaan moeten worden, waarschijnlijk is dit ook al iets wat de reserves van 

SW aanspreekt, net als misschien voor HST gaat gebeuren? Lise merkt op dat het domein 

Psychologie in de min staat. Als HST bij Sociale Wetenschappen wordt onderbedeeld zou het 

kunnen dat Psychologie zijn reserves niet vrij wil geven voor HST. Dat zou financieel 

misschien ongunstig zijn en het zou kunnen maken dat het psychologiedomein nog minder 

betrokken raakt bij de FMG/ de andere domeinen dan dat het nu al is.  

 

De FSR heeft aan de hand van de reactie van de decaan weer een aantal nieuwe vragen. Casper 

stelt voor om hierover een overleg met de decaan aan te vragen. Antonie stelt voor om de 

bespreking op OV4 te doen. Op OV4 kunnen we vervolgens beslissen of er een eventueel extra 

overleg gewenst is. Marie merkt een onduidelijkheid op in het document met het antwoord van 

de decaan. Op bladzijde10 zijn twee tabellen te zien. ‘Alle winst die gemaakt gaat worden zal 

naar onderzoek gaan’. Mari vraagt zich af wat hiermee bedoeld wordt. Wordt er dan niet verder 

geïnvesteerd of teruggegeven aan domeinen waar voorinvestering uit gehaald is? Ook dit is fijn 

om op de OV te kunnen bespreken.  

 

Proces; deze punten verder uitwerken en bespreken in de OV.  

190312-12: Evi nodigt Michel, Linda en Christian uit voor OV.  

 

15. Onderwerp 5: Samenwerking FSR – faculteit (Beeld-/Oordeelsvormend) 

De FSR bespreekt zijn samenwerking met het faculteitsbestuur, dit onderwerp is vertrouwelijk.  

190312-13: Casper en Evi stellen een voorstel op voor de aanpassing van ‘Inrichting 

medezeggenschap’ en werkafspraken.  

 

16. Onderwerp 6: BAC (Beeld-/Oordeelsvormend) 
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De FSR bespreekt de benoemingsadviescommissie, dit onderwerp is vertrouwelijk. 

190312-14: Evi agendeert BAC op PV.  

 

17.  Onderwerp 7: Fv-FMG 

Situatie: De Fv-FMG wil de FSR toch om meer contributie vragen dan eerst voorgesteld. De 

optie die eerst op tafel lag (60 euro voor stemrecht op de ALV, zeggenschap in vergaderingen, 

en pizza’s bij cobo) is er nu niet meer. Vanaf volgend jaar gaan studieverenigingen 

waarschijnlijk 100 euro betalen. Dit bedrag is opgesteld uit 10 euro voor logo op de site, 40 

euro voor evenementen en 50 euro voor stemrecht en zeggenschap.  

 

Discussie: Daniël vraagt hoe inspraak bij vergaderingen en stemrecht op de ALV er precies uit 

zien. Dit houdt in dat we niet meer alleen toehoorder zijn. Wat houdt stemrecht in? Wat heeft 

de FSR aan stemrecht? ALV-stemmingen gaan over evenementen. De andere vergaderingen 

gaan ook over andere ontwerpen zoals huisvesting of crises. Antonie stelt voor om de keuze uit 

te stellen. De verhoogde contributie is nog niet vastgesteld, dit moet nog door de ALV van de 

Fv-FMG heen. Antonie stelt voor om de keuze voor eventueel lidmaatschap bij de volgende 

FSR neer te leggen. Evi wil kijken of we afspraken kunnen maken over zeggenschap over een 

paar specifieke onderwerpen. Volgens Antonie is het niet mogelijk om per onderwerp 

zeggenschap wel of niet te hebben. Chris noemt dat we nu al toehoorder zijn, en we kunnen nu 

toch al af en toe al iets aandragen. Lise: we zijn er om de studieverenigingen te helpen, dus het 

zou gek zijn als wij geld moeten betalen om hen te helpen. Echter; symbolisch gezien is het wel 

mooi om er officieel bij te gaan horen.  

De FSR besluit om niet voor het logo te gaan en niet voor inspraak op de ALV of op 

vergaderingen te gaan. Wel kiest de FSR ervoor om via de Fv-FMG mee te doen aan de cobo-

pizza’s.  

18. Onderwerp 8: Raadsfinanciën (Oordeels-/Besluitvormend) 

De FSR bespreekt de huidige stand van zaken in zijn financiën.  

• Evenementen; voor de tweede Dag van de afgezanten is 210 euro over.  

190312-15: Bibi, Evi, Marie, Chris en Lise stellen een plan op voor de DvdA.  

Belangrijk dat de organisatoren van de DvdA Lise updaten over hun begroting; fijn als 

de 210 euro hier daadwerkelijk naartoe gaan.  

• Reiskostenvergoedingen; nog niet gebruikt, de vergoedingen voor het inwerkweekend 

en evaluatieweekend zijn apart begroot.  

• 190312-16: Robin bestelt koffie en thee voor OV4.  

• Gratis bank gekregen, daardoor 60 euro over voor kantoor.  

190312-17: Evi en Rinke maken een concreet plan voor de 60 euro voor de overige 

kantoorartikelen en geven dit door aan Lise.  

• Geld over van evaluatieweekend: 150 euro. Dit gaat naar de accommodatie voor het 

inwerkweekend.  

 

19. Onderwerp 9: Huisje inwerkweekend (Besluitvormend) 
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Het begrote budget voor het huisje was erg laag. Lise heeft voor 1580 euro een huisje gevonden 

in Brabant. Het bestaat uit 4 complexen met één grote vergaderruimte erbij. Waarschijnlijk 

allemaal wat geld bijleggen, ook voor drank. Deze bijdrage zal wel meevallen.  

190312-18: Lise mailt Jochem over het aanbreken van de onvoorziene kosten voor 

inwerkweekend. 

190312-19: Alle raadsleden laten Lise weten vanaf hoe laat ze beschikbaar zijn op 14 juni. 

 

20. Onderwerp 10: Teamuitje (Besluitvormend) 

18 maart is het FSR-teamuitje. Aanvangst 19:00 zodat we daarvoor samen kunnen eten. Marie 

trakteert iedereen op een drankje na afloop.  

190312-20: Lise laat alle raadsleden weten waar te verzamelen voor het teamuitje en wat ze 

mee moeten nemen.  

 

21. W.v.t.t.k.  

Marie heeft donderdag de feedbacksessie over de duurzaamheidsbrief met een aantal raden. De 

FSR adviseert haar om deze feedback mee te nemen naar de FSR en nog niet direct knopen 

door te hakken.  

 

22. Punten voor de CSR  

Geen.   

 

23. Promotie en Media 

Koen (BoS-student) heeft de FSR gevraagd een internationaliseringenquête te delen. De FSR 

kiest ervoor om dit voorlopig niet te doen, omdat de FSR binnenkort aandacht wil genereren 

voor zijn eigen enquête. Over 3 weken zou het misschien wel kunnen.  

 

24. Vergaderstukevaluatie 

Het vergaderstuk was prima.   

 

25. Rondvraag en sluiting 

Casper sluit de vergadering om 16:39.  

 

Actielijst 

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

FSR.  

190226-6: Nina en Antonie communiceren de data van het inwerkweekend naar de partijen.  

190305-1: P&M deelt stagemeldpunt op Facebook.  

190305-2: Evi stuurt stagemeldpunt naar OC’s. 

190305-3: O&F vult het ICT-onderhoud formulier in. 

190312-1: P&M deelt een bericht over de Mark-feedback op Facebook.  

190312-2: Robin reageert op de brandbrief van WoinActie.  

190312-3: O&F kiest een commissielid dat hun websitepagina’s gaat vertalen.  

190312-4: Beide commissies vertalen hun websitepagina’s.   
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190312-5: Marie reageert op de mail van Mirjam Boers.  

190312-6: O&C denkt na over input voor de health week.  

190313-7: P&M deelt ASVA-busvervoer op social media.  

190313-8: DB antwoordt op mail over overdrachtsperiode.  

190313-9: O&F bespreekt feedback voor student services.  

190313-10: Lise reageert op de mail over student services.  

190312-11: Robin boekt lokalen voor PV blok 5.  

190312-12: Evi nodigt Michel, Linda en Christian uit voor OV.  

190312-13: Casper en Evi stellen een voorstel op voor de aanpassing van ‘Inrichting 

medezeggenschap’ en werkafspraken.  

190312-14: Evi agendeert BAC op PV. 

190312-15: Bibi, Evi, Marie, Chris en Lise stellen een plan op voor de DvdA.  

190312-16: Robin bestelt koffie en thee voor OV4.  

190312-17: Evi en Rinke maken een concreet plan voor de 60 euro voor de overige 

kantoorartikelen en geven dit door aan Lise.  

190312-18: Lise mailt Jochem over het aanbreken van de onvoorziene kosten voor 

inwerkweekend. 

190312-19: Alle raadsleden laten Lise weten vanaf hoe laat ze beschikbaar zijn op 14 juni. 

190312-20: Lise laat alle raadsleden weten waar te verzamelen voor het teamuitje en wat ze 

mee moeten nemen.  

 

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/ODC.         

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.  


