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Notulen van de plenaire vergadering (30) 

Datum en tijd: 1 april 2019, 17:00-19:00 

Locatie: C1.07 

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

Wallagh, Casper Colenbrander, Antonie van Hulst, 

Christian Manuputty, Marie de Vries.   

Afwezig FSR FMG ‘18/’19: Rosanne Beentjes, Rinke Ploeger (met bericht), Nina 

Salomons (met bericht), Daniël Ellis. 

Notulen:  Robin van den Hoek. 

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 17:02.  

 

2. Vaststellen notulen PV 29 

De notulen van 26 maart 2019 zijn met een wijziging vastgesteld.   

 

3. 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: Chris 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. 

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.  

 

Nieuw actiepunt:  
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190401-1: Chris neemt contact op met Esther (of iemand anders van communicatie) over de 

distributie van de WC-krant.  

 

4. Mededelingen 

• Rinke heeft Evi gemachtigd.  

• Nina heeft Antonie gemachtigd.  

 

5. Post 

27/3 Malou: Opleidingsspecifieke Studentenstatuut/Program-specific part of the Students' 

Charter. Malou wil graag uiterlijk maandag 8 april van de FSR een aantal punten weten over 

het opleidingsspecifieke studententatuut.  

➔ 190401-2: CV O&F bespreekt het opleidingsspecifieke studentenstatuut in zijn CV. 

➔ 190401-3: O&F mailt terug naar Malou over het studentenstatuut.  

 

25/3 CSR: aandachtspunten en (aangepaste!) formulieren t.b.v. kandidaatstelling SR-

verkiezingen 2019 

➔ Deze informatie hebben de partijen ook gekregen.  

 

6. Vaststellen agenda 

Er worden aan de hand van de actielijst en de voorzittersupdate 4 onderwerpen toegevoegd: 

DvdA, vertaling van de website, kandidaten voor de FSR 2019-2020 en diversiteit. De agenda 

is gewijzigd vastgesteld.  

 

7. Update voorzitter 

-OR over HST: ze hebben nog niet officieel ingestemd, zijn iets positiever n.a.v. een 

informatieve OV. Gaan op 8 april definitief beslissen. Tevens hebben we vanmiddag de 

aanvullende info vanuit OV4 gekregen.   

- Esther van Bochove heeft gevraagd of ik namens de FSR bij de uitreiking van de docent van 

het jaar wil zijn namens de FSR. Ik heb gezegd dat ik dat graag doe, en dacht misschien is het 

leuk om deze verkiezingen te delen op onze kanalen?  

- Iris Kingma (centrale student assessor) heeft mij vorige week gebeld en vanmiddag ook weer 

een mail gestuurd of wij als FSR willen meehelpen om studenten te laten meedenken over het 

concept kader diversiteitsbeleid. De UvA heeft een concept kader diversiteitsbeleid opgesteld, 

en het idee is dat studenten, docenten, medezeggenschapsorganen hier input op mogen geven 

en over mee mogen denken. Op 11 april 12.00 is er dus een soort bijeenkomst hierover, wie 

van ons wil hier naartoe? En zullen wij dit delen op onze kanalen/mensen mobiliseren om 

hierheen te gaan? 

 

8. Update afgevaardigde 

Casper houdt zicht bezig met de werkgroep inschrijvingsbesluit, deze is er voor het herschrijven 

van het inschrijvingsbesluit om zo de leesbaarheid te verbeteren.  

 

9. Update commissievoorzitter O&F 
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O&F is bezig met de enquête over de masterselectie. Evi gaat kijken naar het 

internationaliseringsproces antropologie. Daniel zal zich gaan bezighouden met digitale 

tentaminering.  

 

10. Update commissievoorzitter O&C 

O&C is bezig met de Canvaspagina van de FSR. Daarnaast komt het distributieplan op de PV 

van volgende week en heeft O&C vooruitgekeken naar OV5.  

 

11. Onderwerp 1: OV-actielijst 

De FSR bespreekt enkele punten van de concept-actielijst die is voortgekomen uit OV4, deze 

actielijst is nog niet vastgesteld. De FSR bespreekt welke concrete acties hij op dit moment kan 

doen met de OV-actiepunten. 

 

Studieplekken: 

190321-1: De FSR en de decaan evalueren op de volgende OV of de inzet van 

werkgroeplokalen als studieplekken efficiënter geworden is en of aanvullende communicatie 

gewenst is.  

PV-actiepunt: 190401-4: Evi agendeert studieplekken voor komende OV.  

 

Internationalisering: 

190321-4: De decaan gaat na of de cursus Nederlandse taal en cultuur op dit moment nog 

gegeven wordt. 

Antwoord van de decaan: ‘Studenten van de FMG kunnen zich voor de hele minor van de FGw 

inschrijven en dan kunnen studenten als 1 van de “mandatory electives” een taalverwervingsvak 

van de INTT volgen. Studenten van de FMG kunnen altijd zelf een ‘losse’ cursus van de INTT 

volgen.’ 

Freek vraagt zich af: Is de optie van een minor niet een beetje gek? Is dat niet te laat in het 

‘integratieproces’? Misschien is dit iets om nog eens vragen over te stellen.  

 

190321-5: De decaan gaat na of het centraal bestuur de SPOC Nederlands gaat promoten. 

Antwoord vanaf centraal:‘Dat is nog niet uitgewerkt (zo ver zijn we nog niet), maar een voor 

de hand liggende mogelijkheid is dat de link (iig) wordt meegestuurd met het startmagazine. Er 

zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden.’ 

De FSR wil op de volgende OV inventariseren of er tegen die tijd al een update is over het 

promotieproces.  

 

Studentbetrokkenheid: 

180927-2: De FSR legt de studentbetrokkenheidsenquête voor aan de decaan voordat de 

decaan hem ondertekent. 

190321-7: De FSR stelt een distributieplan op voor de enquête en stuurt deze naar de OWI’s. 

De FSR is nu bezig met dit distributieplan en de decaan zal dit naar de OWI’s sturen.  

 

Duurzaamheid: 

190321-9: De decaan onderzoekt of FMG-studenten kunnen deelnemen aan de 

duurzaamheidsminor van de FEB. 

De decaan heeft al gereageerd. Marie interpreteert het antwoord als dat alle studenten aan de 

minor deel zouden kunnen nemen.  
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190401-5: O&C bespreekt het antwoord van de decaan op het OV-actiepunt over 

duurzaamheid (actiepunt 190321-9) 

 

12. Onderwerp 2: OV-notulen 

De FSR heeft de conceptnotulen bekeken, de FSR bespreekt de opmerkingen hierop.  

 

13. Onderwerp 3: Duurzaamheidsbrief 

De FSR bekijkt de nieuwste versie van Maries duurzaamheidsbrief. Er zijn geen nieuwe op-of 

aanmerkingen. De FSR FMG gaat akkoord met de definitieve versie van de 

duurzaamheidsbrief. Het bleek dat de FNWI toch nog wil kijken naar de brief om hem 

misschien in te stemmen. En Marie wil de brief ook sturen aan AMC. De andere raadsleden 

gaan akkoord. Proces: Marie stuurt de brief op, tot 19 april de tijd voor ondertekening.  

 

14. Onderwerp 4: HST 

De FSR heeft vanmiddag de uitgebreide reactie van de decaan gekregen op zijn vragen over 

HST. De raadsleden hebben dus nu nog geen tijd gehad om het antwoord uitgebreid door te 

nemen. Maar er moet wel over twee weken een reactie komen, daarom doet de FSR een 

meningenrondje.  

 

Lise is door de afgelopen OV positiever geworden over de oprichting van HST, ook betreft de 

financiën is ze gerustgesteld. Ze weet nog niet zeker of ze nu echt voor of tegen zou stemmen. 

Casper is ook redelijk positief. En Marie is positief; vooral sinds de OV. HST lijkt haar een 

leuke opleiding. Chris is voor. Bibi is voor, maar ze is sceptisch over dat Michel en Christian 

elkaar een beetje tegenspraken betreft de haalbaarheid van het gereedmaken van de huisvesting 

vóór de start van de opleiding. Antonie is voor, ook omdat er in de afgelopen besprekingen best 

veel beloofd is. Freek is gerustgesteld betreft financiën, maar nog niet betreft huisvesting. Er 

bestaat een reële kans dat het niet op tijd af zal zijn, dus Freek weet nog niet of hij voor zal 

stemmen. Evi is positief, maar ze wil wel nog even alle voor- en nadelen nauwkeurig op een 

rijtje zetten voordat we samen tot een definitief besluit komen. Dit zullen we in de PV van 

volgende week doen, dus het is belangrijk dat alle raadsleden goed voorbereid naar de PV 

komen.  

 

15. Onderwerp 5: Inventarisatie OV5 

Plannen van O&C:  

• Studieplekken (wel of niet op de OV? Afhankelijk van de tijd die de OER’en innemen) 

discussienota diversiteit (dan kunnen we actiepunt met DO oppakken) 

• RvA  

• Mental health A-Z  

de volgorde van prioriteit van de adviezen wordt later nog besproken.  

 

Plannen van O&F: 

• Internationalisering in het algemeen,  

• Internationalisering van antropologie 
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• Masterselectie (aan den hand van de resultaten van de enquête)  

• Digitale tentaminering eventueel in combinatie met roosterconflict 

• Uren en opleiding van de opleidingscommissies?  

• HST eventueel 

 

16. Onderwerp 6: Dag van de Afgezanten  

We zijn al redelijk laat voor de organisatie van de tweede Dag van de Afgezanten (DvdA). Nu 

is er niet veel tijd meer om nog input te genereren voor adviezen binnen het huidige studiejaar. 

Maar; dit is wel leuk om te doen voor studenten die volgend jaar blijven zitten in de ‘afgezanten-

posities’ of kandidaten zijn, zodat de FSR hen kan informeren voor volgend jaar. 

Eén evenement of twee? Bij één evenement zouden we de DvdA combineren met de 

eindejaarsborrel. Dit zou ook de organisatie makkelijker maken, en we hebben ook nog allerlei 

evenementen in de verkiezingsweek, daarom is het goed om niet te veel evenementen erbij te 

organiseren.  

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

 

17. Onderwerp 7: Vertaling van de studentenraad.nl website 

190401-7: Lise maakt een taakverdeling voor de vertaling van de website en mailt deze naar 

de raadsleden.  

 

De deadline voor de vertaling is maandag 15 april. Lise maakt een Drive aan, alle raadsleden 

zetten hun vertaling in de drive en Nina zal dit uiteindelijk op de site zetten.  

 

18. Onderwerp 8: Verkiezingen 

De FSR heeft geïnventariseerd bij de studentenpartijen over de hoeveelheid leden die kandidaat 

willen stellen voor de verkiezingen in de medezeggenschap. Op SW, Psychologie en POW 

schijnt een tekort te zijn aan kandidaten. Freek zal langsgaan bij Machiavelli en hij wil veel op 

Facebook plaatsen over de verkiezingen. Hoorcollegepraatjes kunnen ook een goed idee zijn. 

Freek zal Luuk Brands contacteren. Marie contact een ASW-student met de vraag of Evi langs 

mag komen voor een hoorcollegepraatje. Bibi wil het ook op de Machiavelli-borrel proberen. 

Evi mailt David. En specifiek promoten bij Psychologie?  

 

190401-8: Casper vraagt Ingmar om naar docenten te communiceren dat ze de FSR promoten 

bij Psychologie.  

190401-9: Freek promoot de optie voor een FSR-jaar bij de Jonge Socialisten.  

190401-10: Chris mailt alle voorzitters van studieverenigingen met vraag of zij de FSR-

promovideo willen delen.  

 

Marie; de UvA health week zal in dezelfde week zijn als de medezeggenschapsverkiezingsweek 

en zij zullen -net als de studentenpartijen- in de A-hal staan voor de promotie. Marie wil een 

samenwerking met de Health week opzetten zodat we aandacht naar elkaar toe kunnen sluizen. 

We zouden bijvoorbeeld in de debatten aandacht kunnen besteden aan het dossier mental health. 

De andere raadsleden vinden dit een goed idee.  
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19. Onderwerp 9: Concept diversiteitsbeleid 

De UvA heeft een concept kader diversiteitsbeleid opgesteld, het idee is dat studenten, 

docenten, medezeggenschapsorganen hier input op mogen geven en hierover mee mogen 

denken. Op 11 april 12.00 is er dus een soort bijeenkomst hierover. De deadline voor de input 

is al op 15 april. Iris Kingma (centrale studentassessor) heeft contact opgenomen met Evi met 

de vraag of de FSR hier (met een afvaardiging) naartoe wil en of de FSR dit wil promoten. 

Chris, Antonie en Evi willen naar het evenement gaan.. Liever niets delen op Facebook i.v.m. 

de korter termijn en de verkiezingspromotie en alle enquêtes die gepromoot moeten worden.  

 

20. OER 

Op de komende PV wil de taakgroep OER de laatste instemmingsbesluiten bespreken en ze 

hierna opsturen. Bij SW liggen nog 2 punten. Het gesprek met POW en CW moet nog komen 

dus hierover is nog niet duidelijk wat de wijzigingen/pijnpunten zijn. Psychologie heeft alles 

overgenomen, met OER deel A hoeft waarschijnlijk ook niks meer gedaan te worden.  

 

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

In de DB-vergadering zal het DB bespreken hoe we het proces BAC willen inrichten. Dit plan 

zal het DB via de mail voorleggen aan de andere raadsleden. Antonie zal vragen om een 

geschikter moment, waarop alle raadleden kunnen.  

 

22. Punten voor de CSR  

Cormet en studieverenigingen.  

 

23. Promotie en Media 

• De nieuwsbrief lijkt nog niet ontvangen te zijn, Chris gaat een nieuwe poging doen.  

• Mirjam Boers vroeg de FSR om het Mental health evenement te delen op Facebook, 

Bibi zal dit opnemen in zijn promotieschema.  

• Chris heeft zijn vlog tot nu toe nog niet kunnen maken. Chris heeft wel al veel beelden 

geschoten, hij wil dit nog wel monteren tot een leuk filmpje. De rest van de raad stemt 

hiermee in.  

 

24. Rondvraag en sluiting 

Evi merkt dat ze afgelopen weken weinig input heeft gekregen voor de PV-agenda, fijn als dit 

weer wat meer op kan worden ingezet de de komende tijd.  

Evi sluit de vergadering om 16:35.  

 

Actielijst 

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

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. 

190326-1: Chris reageert op mail eenzaamheidsenquête met vraag over deadline. 

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

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

190401-1: Chris neemt contact op met Esther (of iemand anders van communicatie) over de 

distributie van de WC-krant.  

190401-2: CV O&F bespreekt het opleidingsspecifieke studentenstatuut in zijn CV. 

190401-3: O&F mailt terug naar Malou over het studentenstatuut.  

190401-4: Evi agendeert studieplekken voor komende OV. 

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.  

190401-7: Lise maakt een taakverdeling voor de vertaling van de website en mailt deze naar de 

raadsleden.  

190401-8: Casper vraagt Ingmar om naar docenten te communiceren dat ze de FSR promoten 

bij Psychologie.  

190401-9: Freek promoot de optie voor een FSR-jaar bij de Jonge Socialisten.  

190401-10: Chris mailt alle voorzitters van studieverenigingen met vraag of zij de FSR-

promovideo willen delen.  

 

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. 

 


