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Notulen van de plenaire vergadering (32) 

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

Locatie: C1.07 

Aanwezig FSR FMG ‘18/’19: Evi de Rover,  Bibi van de Laar, Casper Colenbrander, 

Antonie van Hulst, Rinke Ploeger, Nina Salomons, Lise 

Lathouwers, Daniël Ellis.  

Afwezig FSR FMG ‘18/’19: Rosanne Beentjes, Freek Wallagh, Christian Manuputty, 

Marie de Vries.  

Notulen:  Robin van den Hoek. 

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 17:02.  

 

2. Vaststellen notulen PV 31 

De notulen van 8 april 2019 zijn met een aantal wijzigingen vastgesteld.   

 

3. Actielijst  

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

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

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.  

190326-13: 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?  

190401-5: O&C bespreekt het antwoord van de decaan op het OV-actiepunt over duurzaamheid 

(actiepunt 190321-9). 

190401-6: Chris, Evi en Lise maken een plan voor de DvdA/eindejaarsborrel.  

190408-1: Bibi inventariseert hoeveel FSR-kandidaten er zijn.   

190408-2: Antonie vraagt Sterre hoe het zit met stemmen in een domein zonder kandidaat.  

190408-3: Antonie mailt Blink terug over gender inclusive bathrooms.  

190408-4: Evi agendeert mail van David en Koen op de PV.  

190408-5: Evi mailt Maarten met hoeveel mensen de FSR naar het duurzaamheidsevenement 

komt.  

190408-6: Evi mailt Els over de MDT en het proces HST nu verder. 

190408-7: Bibi zoekt uit wie de contactpersoon is voor studentenpsycholoogproblematiek.   

190408-8: Alle raadsleden schrijven voor 30 april een kort stukje over zijn/haar (spannendste) 

dossiers voor op social media.  

Nieuwe actiepunten:  

190415-1: P&M neemt duurzaamheidsminor op in promotieschema.  

190415-2: Evi agendeert evaluatie districtenstelsel en universiteitsreglement op PV 33.  
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4. Mededelingen 

• Chris heeft Evi gemachtigd. 

• Freek heeft Bibi gemachtigd.  

• Rinke is een kwartier later. 

• Marie is op vakantie.  

 

5. Post 

11/4 Casper: Fileholder Meeting University Regulations 

De datumprikker moet voor 19/4 ingevuld worden, maar aangezien Casper de FSR FMG 

vertegenwoordigt zal hij de belangen van de FSR FMG meenemen in het herzien van het 

reglement.  

 

9/4 Blink: CSR transfer period 2019 

De data moeten worden gecommuniceerd naar de studentenpartijen van de FMG.  

190415-3: Daniël stuurt de mail van Blink (transfer period) door naar de Vrije Student.  

 

6. Vaststellen agenda 

Website, financiën en studentbetrokkenheidsenquête toegevoegd.  

 

7. Update voorzitter 

Antonie, Evi en Casper hebben met de decaan en Sterre gepraat over de werkafspraken. Hierin 

is besloten dat in het faculteitsreglement zal worden opgenomen dat de uiterlijke reactietermijn 

op ongevraagde adviezen en instemmingsverzoeken 8 weken wordt. Op dit moment is dat nog 

6 weken, maar zowel de decaan als de FSR poogt altijd om z.s.m. te reageren en dit zal ook zo 

blijven. Werkafspraken worden vanaf nu elk jaar in de eerste OV besproken en vastgelegd. In 

het vervolg zal er nog een informeel overleg met de decaan zijn, hier kan Evi weer reflecteren. 

En Evi heeft vorige week de feedback over HST verstuurd.  

 

8. Update afgevaardigde 

- Vrijdag heeft de GV niet ingestemd met de kwaliteitsafspraken. Het is een 'nee tenzij' 

geworden. Tenzij: het proces bij de FGw volgend jaar opnieuw word gedaan, bij de FGw waren 

de FSR en OR heel slecht betrokken en de OC's vaak helemaal niet. 

- De CSR had twee punten over de duurzaamreisbeleidbrief: of er een verwijzing naar 

onderzoek kan worden gevonden/toegevoegd wanneer we het hebben over of een directe vlucht 

meestal duurzamer is dan een vlucht met tussenstop. Daarnaast vroeg de CSR zich af waarom 

zij nog niet als co-schrijver in de brief zijn verwerkt. Daarnaast is het ons over wie de brief 

(Robin of Tamara) straks de brief naar het CvB verstuurt. 

- Vorige week was er een Folia artikel over de Engelse taal en de gevolgen daarvan in de CSR, 

dit heeft veel ophef veroorzaakt. 

- Bij de CSR zijn we inmiddels begonnen aan het schrijven van het witboek. 

- Aankomende woensdag krijgen wij te horen hoe de huisvesting van de UvA ervoor staat, dat 

kan nog wel een interessant gesprek worden gezien de grote stijging in bouwkosten. 
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9. Update commissievoorzitter O&F 

O&F: Daniël gaat een stuk over digitale tentaminering schrijven. Later zal de commissie het 

nog hebben over masterselectie, dit kan waarschijnlijk ook naar OV5 kunnen worden getild. 

Rinke heeft studieadviseurs bekeken en besloten hier nu niks mee te doen (naast het bijwonen 

van de tweemaandelijkse vergadering). HST zal nog nabesproken moeten worden. Casper is 

bezig met het faculteitsreglement en de OC’s.  

 

10. Update commissievoorzitter O&C 

De Canvaspagina is bijna klaar, de laatste toevoegingen zullen worden gemaakt en dan is het 

tijd voor de launch. Nina, Bibi en Antonie gaan samen zitten voor de verkiezingen. Er komt 

een afspraak met de coördinator van de studentpsychologen en het distributieplan enquête is nu 

helderder.  

 

11. Onderwerp 1: Notulen OV4 

De FSR bespreekt zijn mening over de door de decaan voorgestelde wijzigingen op de notulen 

van de OV van maart. Robin zal deze wijzigingen verwerken terugsturen naar de decaan.  

 

12. Onderwerp 2: Mentale gezondheid 

Marie is op vakantie dus Evi neemt dit stukje over: de dossierhouders mental health willen een 

advies gaan schrijven over de communicatie betreft mental health die verbeterd moet worden, 

de mental health A-Z kan worden aangehaald als voorbeeld. De dossierhouders hebben 

informatie gekregen van een studieadviseur ASW die hier erg mee bezig is, er is ook verder 

gebrainstormd. De raadsleden hebben nu geen input voor het advies, het advies gaat geschreven 

worden.  

 

13. Onderwerp 3: Diploma-uitreiking CW 

Dit is het eerste jaar dat de internationale lichting van CW gaat afstuderen. Eind juni zijn nog 

niet alle cijfers bekend en kan het diploma dus nog niet uitgereikt worden. Er ligt een idee om 

eind juni wel een viering te houden voor de internationals,  omdat zij in de zomer waarschijnlijk 

niet meer in Nederland zijn. Echter, de internationale studenten zijn verontwaardigd over dit 

idee. Zij willen juist het diploma pas ontvangen als het er officieel is en klachten werden niet 

een-op-een opgepakt, maar er werd alleen een algemeen antwoord verstuurd naar de studenten. 

Lise heeft hierover contact opgenomen met de onderwijsdirecteuren, nu blijkt dat de 

onderwijsdirecteuren hierover in gesprek gaan met de internationals. Lise en AJ blijven 

hierover in contact.  

 

14. Onderwerp 4: Brief BoS-studenten GSSS 

190415-4: Evi spreekt af met Koen over de BoS-studentmeetings.  

 

Koen en David stellen voor om eens in de twee maanden samen te komen met de 

medezeggenschapsorganen en de BoS-studenten. Het voorstel is dat de FSR deze meetings dan 

organiseert.  
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Wat vinden we van het voorstel van een meeting? 

Het voorstel lijkt alleen over de Graduate school van SW te gaan en niet over het College van 

SW. ‘Student representatives of social sciences’ omvat meer dan alleen de masters. Echter, het 

idee zelf is wel goed, vindt Antonie, hij is een voorstander van het versterken van de 

samenwerking. Rinke ziet ook dat de FSR de masterstudenten nog niet goed representeert. 

Antonie stelt voor om dit voorstel mee te nemen naar de ODC SW. Rinke ziet hierin praktische 

problemen, niet iedereen zal hier tijd voor hebben.  

 

Wat vinden we van het voorstel dat de FSR dit organiseert?  

Bibi ziet het nut van de meeting nog niet helemaal in, de FSR staat op dit moment immers al in 

contact met alle gremia. Lise vraagt zich af waarom er wordt voorgesteld dat de FSR de 

organisator zou zijn. We willen dit echter wel overwegen. Wel goed om elkaar hiervan op de 

hoogte te houden, er is ook een mogelijk scenario waarin zij het opzetten en dat de FSR dit 

meeneemt naar de ODC.  

 

15. Onderwerp 5: Discussienota diversiteit 

De FSR loopt Chris’ vergaderstuk langs.  

Marieke Brand heeft veel taken, wat valt er precies onder het takenpakket van een FDO 

en moet dit pakket niet worden verhelderd of uitgebreid worden? Antonie vraagt zich af of dit 

niet reeds vast is gelegd in het contract van de FDO. Casper betwijfelt dit en ziet dat de Central 

Diversity Officer ook geen kraakhelder takenpakket heeft. Dit is dus iets om te vragen aan de 

DO’s.  

Wat gebeurt er als een DO uitvalt, moet er dan geen ondersteuning of vervanging 

geregeld worden? Hoe zou de faculteit hierop moeten anticiperen? Is hier niet al een beleid 

voor? Dan eerder aan Marieke de vraag stellen; geldt het ‘standaard’ ziektebeleid ook voor de 

FDO, onder welke voorwaarden valt zij? Gek dat het onderwerp diversiteit stil komt te liggen 

als  een FDO ziek wordt. Evi, Nina en Rinke vinden het idee van het inzetten van een student-

assistent goed, concreet.  

 

16. Onderwerp 6: Duurzaamheidsbrief 

Casper heeft van de CSR feedback gekregen op de brief. 

De CSR wil graag dat de FSR een bron toevoegt bij het feit dat een directe vlucht duurzamer is 

dan een vlucht met tussenstops, de raad vindt dit goed en hoopt dat Marie hierbij een bron kan 

vinden.  

Is de CSR auteur of slechts ondertekenaar? Ze stonden nu nog als ondertekenaar, maar het is 

wel van belang dat de CSR in de eerste alinea wordt benoemd als auteur. En wie verstuurt de 

brief, de FSR of de CSR? De FSR besluit dat de FSR de brief zelf gaat versturen. Van de week 

bleek dat Folia met Casper wil praten over deze brief, Casper zal Folia laten weten dat ze nog 

even zullen moeten wachten.  

 

17. Onderwerp 7: Stand van zaken OV en adviezen 

190415-5: Antonie en Casper schrijven een stuk over internationale medezeggenschap 
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De verwachting is dat de OER’en een halfuur in gaan nemen. Verder vermoedelijk:  

• Discussienota diversiteit (afhankelijk van Marieke) 

• Mentale gezondheid 

• Internationale medezeggenschap; hoe kijkt het faculteitsbureau hier tegenaan? 

• Huisvesting met Tom Verhoek 

• HST reflectie 

 

18. Onderwerp 8: Vertaling website 

190415-6: Lise bepaalt wat van het beleidsplan over kan worden genomen naar de website.  

190415-7: Nina en Lise voeren de actualisatie van de website door.  

 

Daniël en Rinke hebben hun stukjes nog niet vertaald. Daniëls stuk zet hij vanavond in de Drive. 

Taakgroep OER (door Marie) is nog niet vertaald, hopelijk komt dat later nog. Daarnaast zijn 

er nog een aantal lege delen in de site en delen zijn niet meer up-to-date. Lise wil de delen waar 

dossierhouders van vorig jaar staan aanpassen. De websitepagina’s die nog leeg zijn kunnen 

gevuld worden met stukjes uit het beleidsplan, daar staat eigenlijk dezelfde informatie in.  

 

19. Onderwerp 9: Studentbetrokkenheidsenquête 

Nina legt het distributieplan voor aan de PV.  Het streven is een opkomst van 30%, de 

raadsleden zijn het hiermee eens. Voor SW is het streven een gelijke verdeling van de 

opleidingen. De focus op het gewenste bereik is eerder op bachelorstudenten dan op 

masterstudenten omdat zij meer tijd besteden op de UvA en er minder masterstudenten zijn dan 

bachelorstudenten.  

 

In de bachelor ligt voor Nina de focus eerst op tweedejaars, dan op eerstejaars en als laatste op 

derdejaars, omdat de derdejaars het minste hebben aan de verbetering van de 

studentbetrokkenheid. Bibi beargumenteert dat de derdejaars juist de meeste kennis hebben 

vergaard over studentbetrokkenheid. Lise vindt het vooral belangrijk om vast te leggen wat ons 

streven is, en dat respons van derdejaars alleen maar fijn is als die er veel is. En Nina denkt dat 

derdejaars studenten misschien minder gemotiveerd zijn dat eerstejaars aangezien 

derdejaarsstudenten vaak op korte termijn weg zullen gaan. Maar; het is wel relevant om 

eerstejaars met derdejaars te kunnen vergelijken; als je in het eerste jaar niet veel weet over de 

extra curriculaire opties is dat begrijpelijk, als derdejaars dit nog niet weten is er wel iets mis 

gegaan.  

 

Evi: het stellen van een ondergrens betekent wel dat OWI’s goed moeten nadenken over waar 

zij de enquête verspreiden. Nina denkt dat dit wel haalbaar is. Promotie: een slide die in de 

werkgroepen wordt gepresenteerd. Als dit niet werkt kunnen we in hoorcolleges de enquête 

promoten.  

 

20. Onderwerp 10: Raadsfinanciën 

190415-8: P&M nodigt Lise uit voor zijn eerstvolgende vergadering.  

190415-9: Taakgroep verkiezingen stelt een begroting op voor de verkiezingsweek.  
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190415-10: Evi en Rinke regelen de overige kantooraccessoires.  

 

Lise ziet nog openstaande posten in de begroting.  

Promotiemateriaal en representatiekosten; hier zijn nog steeds geen concrete stappen in 

ondernomen. Nina en Bibi zijn het erover eens dat dit aan betaalde social media posts kan 

worden besteed, Lise gaat hiermee akkoord.  

 

Verkiezingen (350 euro) is relevant voor Antonie. De overige 150 euro kan aan een Engelstalige 

banner en flyer worden besteed en aan powerbanks voor de verkiezingsweek. Nina zal de 

informatie/sites voor deze aankopen doorsturen naar Lise. Voor de Pluim ligt nog 80 euro. Bij 

DvdA is ook nog veel geld over. Het geld voor de reiskosten zit waarschijnlijk goed, de 

inschatting is dat er geen aanvulling nodig is.  

 

Er kan 50 euro besteed worden aan materialen voor het inwerkweekend, bijvoorbeeld voor 

customized schriften of een teambuildingactiviteit. Raadsleden die leuke ideeën hebben mailen 

Lise.  

 

21. Taakgroep OER 

Het proces ligt op dit moment stil. Bijna alles is ingestemd, voor de volgende OV maken we 

dit formeel. Het formele instemmingsverzoek komt voor/tijdens de OV.  

 

22. W.v.t.t.k.  

Lise vraagt hoe de raadsleden de masterselectie hebben verspreid. Lise kan MasCot nog 

benaderen en betaalde Facebookpromotie is ook een optie, dit is ook iets om te bespreken als 

Lise aanwezig is op de P&M vergadering. 

 

Bibi: de eerder besproken stressworkshop is gratis aangeboden aan de FSR en de CSR, dan 

kunnen de medezeggenschapsleden hier een mening over vormen. Antonie vraagt zich af hoe 

vrijblijvend dit is. Onze contactpersoon is zich wel bewust van het feit dat de FSR hier geen 

budget voor heeft.  

 

23. Punten voor de CSR  

Geen.  

 

24. Promotie en Media 

Geen.  

 

25. Vergaderstuk 

Evi vond Chris’ vergaderstuk erg goed.  

 

26. Rondvraag en sluiting 

Evi sluit de vergadering om 18:39.  
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Actielijst 

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

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.  

190326-13: 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?  

190401-6: Chris, Evi en Lise maken een plan voor de DvdA/eindejaarsborrel.  

190408-6: Evi mailt Els over de MDT en het proces HST nu verder. 

190408-8: Alle raadsleden schrijven voor 30 april een kort stukje over zijn/haar (spannendste) 

dossiers voor op social media.  

190415-1: P&M neemt duurzaamheidsminor op in promotieschema.  

190415-2: Evi agendeert evaluatie districtenstelsel en universiteitsreglement op PV 33.  

190415-3: Daniël stuurt de mail van Blink (transfer period) door naar de Vrije Student.  

190415-4: Evi spreekt af met Koen over de BoS-studentmeetings. 

190415-5: Antonie en Casper schrijven een stuk over internationale medezeggenschap 

190415-6: Lise bepaalt wat van het beleidsplan over kan worden genomen naar de website.  

190415-7: Nina en Lise voeren de actualisatie van de website door.  

190415-8: P&M nodigt Lise uit voor zijn eerstvolgende vergadering.  

190415-9: Taakgroep verkiezingen stelt een begroting op voor de verkiezingsweek.  

190415-10: Evi en Rinke regelen de overige kantooraccessoires.  

 

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. 

 


