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Notulen van de plenaire vergadering (28) 

Datum en tijd: 19 maart 2019, 15:00-17:00 

Locatie: B2.06 

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.  

Afwezig FSR FMG ‘18/’19: Rosanne Beentjes, Lise Lathouwers (met bericht). 

Notulen:  Robin van den Hoek. 

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 15:00.  

 

2. Vaststellen notulen PV 27 

De notulen van 12 maart 2019 zijn met een paar wijzigingen vastgesteld.   

 

3. Actielijst  

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

FSR.→ naar de pro memorie 

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. →lise 

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

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.  
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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.  

 

4. Mededelingen 

Geen.  

 

5. Post 

13/3 Anita Krätzner-Ebert: Student Workshop “Risk Governance and the Role of Science and 

Humanities” 

Niet delen aangezien het geen initiatief van de UvA is. 

 

14/3 CSR: Information event 

Gister en donderdag twee informatiebijeenkomsten ter promotie van de verkiezingen 

190319-1: P&M deelt CSR’s info-evenement op Facebook  

 

19/3 Casper van Eijden (FSR FNWI): 

Casper wil graag weten hoeveel subsidie de studieverenigingen op de FMG ontvangen. 

190319-2: Chris reageert op de mail van Casper (FNWI). 

 

6. Vaststellen agenda 

Onderwerp toegevoegd aan de agenda: onderwerp 7 over de evaluatie van de vakaanmelding 

voor GALOP.  

 

7. Update voorzitter 

Vorige week was het best druk met gesprekken met de decaan en met het CvB. Er worden 

binnenkort afspraken gemaakt om de relatie te verbeteren.  

 

8. Update afgevaardigde 

Een van de CSR-leden is begonnen met een fulltime stage en kan daarom minder betekenen 

voor de CSR. En de CSR heeft binnenkort weer een OV. De CSR heeft een advies uitgebracht 

over selectie en toelatingseisen.  

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

Lise is niet aanwezig dus Rinke licht de PV in: afgelopen maandag was er geen CV. De 

commissie heeft het ondertussen gehad over reactie over HST, over de mail van de CSR over 

de evaluatie van student services ten slotte over en OWI-overleg prioriteiten.  

 

10. Update commissievoorzitter O&C 
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Bezig met Canvaspagina, deze gaat binnen nu en twee weken live. Vorige week met Tom 

Verhoek voorbereidingen getroffen voor de OV. Verkiezingen; misschien goed om 

studieverenigingen hun bestuurders als lijstduwers in te stellen, Freek gaat hiervoor lobbyen.  

 

11. Onderwerp 1: OV3-notulen 

Er ligt op dit moment nog één opmerking waar de decaan en de FSR het nog niet over eens zijn, 

namelijk pagina 8, regel 310-314: 

'Op de selectie van internationale studenten hebben we geen controle, we kunnen studenten 

niet gaan selecteren obv inkomen van hun ouders en geen kennis als het gaat om diversiteit. 

De decaan ziet dat er op de dimensie van sociaaleconomische klasse minder diversiteit is 

binnen de internationale gemeenschap, maar dat er meer diversiteit is betreft culturele 

achtergrond.' 

De FSR wil op bovenstaand stukje de voorgestelde wijziging niet doorvoeren, de raadsleden 

vinden de tweede zin belangrijk en deze is wel uitgesproken door de decaan. Hier zal op de OV 

over worden gesproken.  

12. Onderwerp 2: OV-actielijst 

De FSR FMG bespreekt de voortgang van zijn actiepunten die uit de vorige OV zijn 

voorgekomen.  

 

Naar aanleiding van OV-actiepunt 20180322-5: ‘De FSR agendeert het onderwerp 

diversiteitsbeleid tweemaal per jaar, de  evaluatie van de functie van facultaire DO kan daar 

een onderdeel van zijn.’ Volgt het komende PV-actiepunt: 

190319-3: Chris stelt een voorstel op voor discussienota diversiteit. 

 

Naar aanleiding van OV-actiepunt 181122-1: ‘De FSR schrijft een informerend stuk over de 

kwaliteitsafspraken en overlegt met de decaan over hoe dit stuk kan worden verspreid onder de 

FMG-studenten.’ Volgt het komende PV-actiepunt: 

190319-4: O&F maakt een opzet voor informering kwaliteitsafspraken aan OC’s.  

 

13. Onderwerp 3: Update duurzaamheidsbrief (fase: beeldvormend) 

Marie heeft overleg gehad met andere studentenraden en feedback gekregen van deze raden. 

Marie gaat de duurzaamheidsbrief komende week herschrijven en de brief komt volgende week 

weer terug op de PV. Nina merkte tijdens de meeting op dat de raden het wel eens waren met 

de intentie van de brief, niet helemaal met de toon. De andere raadsleden hebben gekeken naar 

de feedback van de raden en heeft er op dit moment geen opmerkingen over. Marie ziet dat de 

feedback de inhoud soms een klein beetje verandert, dit gaat O&C bespreken. Ter 

verduidelijking; met ‘Meer ‘vergelijkingen met andere universiteiten’ wordt bedoeld dat dit 

door de hele brief verwerkt kan worden.  

 

14. Onderwerp 4: Reactie decaan brief proces HST (fase: oordeels- en 

besluitvormend)  
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Donderdag heeft het DB een gesprek met de decaan over het proces HST. De FSR bespreekt 

de op 11 maart ontvangen brief. 

➔ Reactie op deze brief; niet schriftelijk maar mondeling aan de decaan donderdag (na de 

OV) 

 

15. Onderwerp 5: Document inrichting medezeggenschap 2018-19 (fase: Oordeels-

/Besluitvormend) 

Casper heeft een document opgesteld met voorgestelde aanpassingen in faculteitsreglement en 

ook al een voorstel voor de werkafspraken opgesteld.  

 

Brief over faculteitsreglement; spelfout; uw moet u worden in eerste zin. ‘Behoudt’ met -dt. En 

vindt ook met -dt.  De uitleg bij punt 3 zou iets uitgebreider kunnen. Refereren naar de AWB?  

 

Concept werkafspraken; geel is wat Casper heeft toegevoegd of aangepast.  

Informatiestuk moet enkelvoud zijn i.p.v. meervoud.  

• Punt 11; komma’s toevoegen en behandeld met een -d.  

• Punt 8 informeel overleg; Evi; we willen afspreken om eerlijker naar elkaar te zijn. 

Echter, dit komt bij punt 14 ook al voor.  

Proces; deze stukken opsturen naar de decaan, Evi gaat er nog eens doorheen en ondertekent 

ze.  

 

16. Onderwerp 6: Reminder beschikbaarheid inwerkweekend  

Lise wil inventariseren wie vanaf hoe laat beschikbaar is op vrijdag 14 juni.  

• Chris kan niet mee op het weekend 

• Bibi heeft via mail doorgegeven 

• Rinke hele dag 

• Nina hele dag 

• Casper hele dag 

• Freek hele dag 

• Daniël hele dag.  

• Antonie 17:00 

• Evi: 17:00 

• Marie: 17:30 

 

17. Onderwerp 7: Vakevaluaties 

Er ligt een verzoek vanuit de CSR dat de FSR FMG feedback op de vakaanmeldingsprocedure  

doorgeeft.  

Freek heeft geluiden gehoord dat studenten de aanmelding wel eens onoverzichtelijk 

vinden. Bibi zou graag een stappenplan zien. Nina vindt dit niet nodig; er worden toch al mails 

met alle to-do’s gestuurd? Marie ziet deze stappenplannen ook op posters hangen in de UvA.  

Bij sommige vakken meld je je aan op werkgroepen, bij sommige vakken word je op 

het laatste moment in een werkgroep geplaatst. En voor een minor meld je je aan voor de minor 
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en moet het apart ook nog eens voor vakken… dat is omslachtig. Soms staan er fouten in het 

aanmeldsysteem zodat je sommige vakken in een minor niet in komt, terwijl dit daadwerkelijk 

wel onderdeel van je minor is.  

Marie vindt het vervelend dat de vakaanmelding maar twee keer per jaar is. Zij had 

graag nog een vak willen volgen op dit moment. Maar als je binnen het half jaar na de 

aanmelding andere plannen krijgt kan je niks meer… Chris geeft aan dat er (afhankelijk van 

opleiding) soms nog wel eens wat mogelijk is te regelen. Evi vindt het soms vervelend dat de 

studiegids onoverzichtelijk is; waar staat de informatie over een vak? Hier zou een centraler 

punt in moeten zijn.  

 

18. W.v.t.t.k.  

• Freek kan morgen niet bij OV-voorbereiding zijn, dus verliest zijn spreekrecht bij OV.  

• Marie kan volgende week niet bij de PV zijn. 

• Rinke gaat op vakantie en is daarom van 24 maart tot 2 april slecht bereikbaar. 

 

19. Punten voor de CSR  

Studieverenigingen moeten voor evenementen op de UvA verplicht bestellen bij Cormet. Soms 

is dit echter te duur voor studieverenigingen. Zouden studieverenigingen korting kunnen 

krijgen? Dit is vanuit studieverenigingen gevraagd aan Antonie, maar de CSR zou dit ook op 

kunnen pakken.  

 

20. Promotie en Media 

P&M wil in aanloop naar de verkiezingen foto’s van raadsleden uploaden met een reflectie op 

dit jaar; waar ben je trots op, wat heb je gedaan? Freek vindt het een leuk idee en stelt voor om 

filmpjes te maken van duo’s, op deze manier zou hij formatten af willen wisselen. In een filmpje 

zouden twee mededossierhouders hun dossier kunnen bespreken. Chris gaat nog eens kijken 

hoe hij dit uiteindelijk in wil richten, of dat er toch foto’s komen.  

 

Daarnaast ligt er een idee om aan het eind van dit raadsjaar een evenement te organiseren ter 

introductie van de nieuwe raadsleden. 

190319-5: Alle raadsleden bedenken of ze in de commissie voor het eindejaarsevenement 

willen.  

 

21. Vergaderstukevaluatie 

De stukken waren goed 😊 

 

22. Rondvraag en sluiting 

Evi sluit de vergadering om 16:16.  

 

Actielijst 

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

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

190312-4: Beide commissies vertalen hun websitepagina’s.   
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190312-6: O&C denkt na over input voor de health week.  

190313-8: DB antwoordt op mail over overdrachtsperiode.  

190312-14: Evi agendeert BAC op PV. 

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

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

kantoorartikelen en geven dit door aan Lise.  

190319-1: P&M deelt CSR’s info-evenement op Facebook  

190319-2: Chris reageert op de mail van Casper (FNWI). 

190319-3: Chris stelt een voorstel op voor discussienota diversiteit. 

190319-4: O&F maakt een opzet voor informering kwaliteitsafspraken aan OC’s.  

190319-5: Alle raadsleden bedenken of ze in de commissie voor het eindejaarsevenement 

willen.  

 

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.  

190212-7: Alle OC-toehoorders vragen of de OC zijn adviezen doorstuurt naar de FSR. 

 


