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Notulen van de plenaire vergadering (29) 

Datum en tijd: 26 maart 2019, 15:00-17:00 

Locatie: B2.11 

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

Wallagh, Casper Colenbrander, Antonie van Hulst, 

Christian Manuputty, Nina Salomons, Marie de Vries.   

Afwezig FSR FMG ‘18/’19: Rosanne Beentjes, Daniël Ellis (zonder bericht), Rinke 

Ploeger (met bericht).  

Notulen:  Robin van den Hoek. 

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 15:06.  

 

2. Vaststellen notulen PV 28 

De notulen van 19 maart 2019 zijn zonder wijzigingen vastgesteld.   

 

3. 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.   

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.  

 

4. Mededelingen 

• Rinke heeft Evi gemachtigd.  

• Het verkiezingsevenement staat online. 

• Marie komt later. 

 

5. Post 

20/3 CSR: [mogelijk spam] Onderzoek Eenzaamheid Amsterdamse studenten 
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➔ Voor nu niet handig om weer een enquête te delen. Zou dit over 2 maanden ongeveer 

ook nog gedeeld kunnen worden? 

➔ 190326-1: P&M reageert op mail eenzaamheidsenquête met vraag over deadline  

 

21/3 Agneta Fisher: Fwd: link naar Faculteitscongres 

➔ Delen? Nu een keertje en dan half april nog eens?  

➔ 190326-2: P&M neemt Faculteitscongres op in promotieschema 

➔ 190326-3: Evi mailt de decaan dat we het Faculteitscongres zullen promoten. 

 

22/3 David Rypel (BoS GSSS): Blocking Seats in Study Areas 

➔ 190326-4: Chris reageert op de mail van David Rypel over blocking seats in study 

areas.  

➔ Misschien met Tom bespreken of de UvA meer kan communiceren dat het bezet houden 

van studieplekken onbeleefd is? 

➔ 190326-5: Chris en Antonie nemen contact op met Tom over studieplekken bezet houden 

in ABC. (navragen aan FdR wat is gebeurd?) 

 

22/3 Tommy Blomvliet: Machiavelli's Lustrum Festival 

5 juni. Volledig programma vanaf 15:00 tot laat. Ook optie om vanaf 21:00/22:00 bij te wonen.  

voor woensdag 27 maart laten weten of jullie als bestuur naar ons Lustrum Festival willen 

komen en zo ja: met hoeveel en of jullie de gehele dag of alleen in de avond komen? 

➔ Antonie spreekt met Tommy over het lustumfestival. 

 

22/3 Dax Herman: Vacature voor VSPA  

➔ VSPA heeft inmiddels al een vacature ontvangen.  

➔ 190326-6: Evi reageert op de mail van Dax Herman. 

 

23/3 Roeland Voorbergen: Afronding proces kwaliteitsafspraken. 

Om een helder beeld te hebben van de laatste stand van zaken ontvangt de GV graag 

uiterlijk donderdag 4 april een kort statement van elke facultaire OR en FSR dat het proces naar 

behoren is afgerond (of niet).  

➔ 190326-7: O&F agendeert stand van zaken kwaliteitsafspraken op CV.  

➔ 190326-8: O&F mailt terug naar Roeland over stand van zaken kwaliteitsafspraken. 

 

6. Vaststellen agenda 

Ongewijzigd. 

 

7. Update voorzitter 

Uitslag macrodoelmatigheidstoets HST is nog niet binnen, deze komt waarschijnlijk 

binnenkort. Het is nog niet duidelijk wat OR gaat adviseren betreft HST.  

 

8. Update afgevaardigde 

De CSR houdt zich bezig met voorbereidingen voor de verkiezingen. In de GV is besproken 

dat de kwaliteitsafspraken nog eens doorgelopen moeten worden. Er kon nog niet ingestemd 

worden doordat huidige stand van zaken nog niet helder was. CSR is ook bezig geweest met 
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evaluatie van de vak aanmeldingen. Er komt vanaf juni een commissie voor instellingscollege, 

Casper zit in de commossie dus je kan hem aanspreken met opmerkingen/vragen.  

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

De FSR heeft de visitatierapporten van Antropologie ontvangen. Zowel de bachelor als masters 

zijn geslaagd, maar er zijn nog wel wat kleine tips. De FSR hoeft hier verder geen stappen in te 

ondernemen. De conceptbegrotingskalender 2020 bevat alle afspraken omtrent opstellen 

kaderbrief, conceptbegroting etc. Er zal worden toegevoegd dat de FSR meer meetings krijgt 

met de verschillende domeinen. O&F heeft twee punten van feedback op de kalender 

doorgegeven aan Michel. Instellingscollegegelden ook besproken, volgende keer komt dit weer 

terug op de CV.  

 

10. Update commissievoorzitter O&C 

O&C heeft duurzaamheidsbrief weer besproken, straks bespreken in PV. Ook de Canvas-

implementatie is besproken: de Canvaspagina van FSR en de invulling hiervan. En natuurlijk 

de studentbetrokkenheidsenquête.  

 

11. Onderwerp 1: Duurzaamheidsbrief 

Twee punten van onopgeloste discussie over wijzigingen:  

Alinea 12: de FSR FdR vindt het argument om alleen maar directe vluchten te boeken niet goed. 

"Dat is alleen maar ontzettend duur voor de UvA, en dus niet haalbaar." Ze willen dit argument 

graag verwijderd zien. Vraag voor de FSR FMG: de aanbeveling over het alleen maar boeken 

van directe vluchten wel of niet schrappen? De raad bespreekt om een genuanceerdere 

herformulering te doen; ‘als het economisch haalbaar is, adviseren wij om werknemers meer te 

stimuleren een directe vlucht te boeken.’ Lise wil ‘economisch haalbaar’ aan het eind van de 

zin hebben, als een clausule voor uitzonderingsgevallen o.i.d.. De rest is het hiermee eens. 

 

Alinea 13: Alle aanwezigen bij de duurzaamheidsmeeting zijn het erover eens dat de CO2 

compensatie financieel gezien niet zou moeten gaan naar de docenten, maar naar de UvA zelf. 

Ze willen dus wel dat dit argument erin blijft, maar dan dat de UvA de CO2 compensatie van 

de vluchten betaalt.  Nina: de compensatie zou niet per se naar een bedrijf van buiten de UvA 

hoeven te gaan, maar ook in duurzame initiatieven binnen de UvA zou mogen worden 

geïnvesteerd. Marie; het zou ook kunnen zijn dat de UvA hun docenten in bijvoorbeeld een 

jaarlijkse mail aanbeveelt om CO2-compensatie te betalen. De raad besluit dat de CO2-

compensatie zou moeten worden betaald door de UvA en niet door docenten zelf. Evi adviseert 

om ‘staff’ te noemen i.p.v. docenten.  

 

Proces: eerst weer ter goedkeuring langs de FdR, vóór vrijdag reactie binnen, maandag weer op 

de PV. Misschien nog meer ondertekenaars.  

 

12. Onderwerp 2: Relatie FSR-decaan 

De FSR bespreekt zijn relatie met de decaan, dit onderwerp is vertrouwelijk. 

 



 

Pagina 4 van 6 

13. Onderwerp 3: ODC met OR 

Het DB heeft een overleg met de OR gehad. De FSR heeft de OR eens gevraagd of zij bij de 

ODC wilden zitten. De OR wilde dit wel, maar nu is het proces van betrekken stil komen te 

liggen, niet alle ODC’s hebben dit opgepakt. Het betrekken van de OR moet nu wel weer opg 

gang gaan komen.  

De OR wil er wel in de ODC, alleen sommige OWI’s zien dit niet zo zitten. Misschien een idee 

om de situatie uit te leggen aan de OWI’s? OWI POW vraagt zich af wat de toegevoegde waarde 

is van extra leden in de ODC. Zij hebben het idee dat het overleg er rommeliger van wordt. 

Maar; de ODC’s zijn juist voor kennisdeling, lijntjes korter houden. Dus het is juist belangrijk 

dat ze erbij zitten! Bij de volgende afspraak van ODC SW kan dit ook benoemd worden. En de 

ODC betrekken is ook iets voor de overdracht; goed als dit vanaf september gelijk gebeurt.  

190326-9: Alle ODC’s nemen contact op met de OR over aansluiting van de OR.  

 

14. Onderwerp 4: BAC-procedure 

De FSR vroeg zich af hoe de draagvlakgesprekken eruit komen te zien. Antonie: er komt een 

tweede gespreksronde, op basis daarvan wordt een beslissing gemaakt. Na dit gesprek volgen 

nog draagvlakgesprekken. Op 1 mei wordt de nieuwe decaan benoemd.  

 

15. Onderwerp 5: Data verkiezingsevenementen 

Er is nog niet vastgesteld wie bij welk hoorcollege zal zijn voor een praatje, voor 

kandidaatstellingspraatjes het nu waarschijnlijk te laat (tentamenweek). Bibi zal inventariseren 

of er al veel kandidaten zijn; als dit nu nog niet zo is moeten er nog wel praatjes in worden 

gepland. Bij POW lijken er nog geen kandidaten te zijn.  

 

190326-10: Bibi houdt raadsleden op de hoogte van (gebrek aan) kandidaten FSR. 

190326-11: Tegen verkiezingstijd maakt de FSR afspraken voor promopraatjes 

 

P&M: Het Facebookevenement voor de verkiezingsweek staat nu wel online. Verder zijn er al 

een aantal ideeën voor de verkiezingsweek: 

➔ Donderdag 9 mei: klein evenement in de week vóór de verkiezing. Idee voor een 

interactief debat als een opwarmertje waarin we gelijk de kandidaten voorstellen. We 

hebben die dag ook de OV van 13:00 tot 15:00.  

➔ Maandag 13 mei 17:00 verkiezingsdebat (PV verzetten!) 

➔ Dinsdag 14 mei speeddates tussen kandidaten en studenten.  

➔ Woensdag domeineninformatie? 

 

De deadline voor de kandidaten is 8 april al. Fijn om nog een bijeenkomst te hebben voor 

potentiële kandidaten. Hier zal Antonie nog over mailen.  

 

16. Onderwerp 6: Buddysysteem-overdracht 

Antonie stelt voor om voor de FSR-overdacht buddysystemen in te richten voor dossierhouders. 

De ‘oude’ raadsleden kunnen de ‘nieuwe’ dossierhouders af en toe eens benaderen. Of in ieder 

geval dat de nieuwe raadsleden weten bij wie ze terecht kunnen voor welke vragen.  
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Lise is ervoor om in het begin actief te helpen bij de overdracht, maar later wil ze wel wat 

passiever acteren. Het kan zijn dat dossierhouders niet perfect voor alle dossiers een-op-een op 

elkaar aansluiten. Afspreken om te besluiten voor welke dossiers ook echt samen gezeten moet 

worden en voor welke dossiers een passievere houding voldoende is. Nina vindt het hoe dan 

ook goed om zichtbaar te blijven.  

 

17. Onderwerp 7: 1-aprilgrap 

De FSR bereidt een leuk grapje voor! 

 

18. Onderwerp 8: Evaluatie OV4 

Isabel Willemsen schuift aan. De FSR evalueert OV4, dit onderwerp is vertrouwelijk.  

 

190326-12: Marie laat op 8 april weten hoeveel tijd de OER’en gaan kosten op de OV  

190326-13: Nina mailt de decaan over duidelijkheid over distributieplan; stuurt de FSR het 

plan naar de OWI’s of de decaan het naar de OWI’s?  

 

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

OER’en instemming moet op de PV van 8 april besproken worden, of een mailstemming. 

 

20. Punten voor de CSR  

Geen.  

 

21. Promotie en Media 

Wie wil helpen bij het eindejaarsevenement: Chris, Evi, …?  

190326-14: Freek helpt P&M bij het printen van de WC-krant.  

 

22. Rondvraag en sluiting 

Evi sluit de vergadering om 16:.  

 

Actielijst 

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

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

190313-8: DB antwoordt op mail over overdrachtsperiode.  

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

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

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

190326-1: P&M reageert op mail eenzaamheidsenquête met vraag over deadline  

190326-2: P&M neemt Faculteitscongres op in promotieschema 

190326-3: Evi mailt de decaan dat we het Faculteitscongres zullen promoten. 

190326-4: Chris reageert op de mail van David Rypel over blocking seats in study areas.  

190326-5: Chris en Antonie nemen contact op met Tom over studieplekken bezet houden in 

ABC.  

190326-6: Evi reageert op de mail van Dax Herman. 
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190326-7: O&F agendeert stand van zaken kwaliteitsafspraken op CV.  

190326-8: O&F mailt terug naar Roeland over stand van zaken kwaliteitsafspraken. 

190326-9: Alle ODC’s nemen contact op met de OR over aansluiting van de OR. 

190326-10: Bibi houdt raadsleden op de hoogte van (gebrek aan) kandidaten FSR. 

190326-11: Tegen verkiezingstijd maakt de FSR afspraken voor promopraatjes 

190326-12: Marie laat op 8 april weten hoeveel tijd de OER’en gaan kosten op de OV  

190326-13: Nina mailt de decaan over duidelijkheid over distributieplan; stuurt de FSR het plan 

naar de OWI’s of de decaan het naar de OWI’s?  

190326-14: Freek helpt P&M bij het printen van de WC-krant.  

 

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. 

 


