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Notulen van de plenaire vergadering (33) 

Datum en tijd: 25 april 2019, 11:00-13:00 

Locatie: B2.05 

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

Rinke Ploeger, Nina Salomons, Daniël Ellis, Freek 

Wallagh, Christian Manuputty, Marie de Vries. 

Afwezig FSR FMG ‘18/’19: Rosanne Beentjes, Lise Lathouwers, Casper 

Colenbrander.  

Notulen:  Robin van den Hoek. 

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 11:08.  

 

2. Vaststellen notulen PV 32 

De notulen van 15 april 2019 zijn zonder wijzigingen vastgesteld.   

 

3. Actielijst  

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

190326-9: Alle ODC’s nemen contact op met de OWI’s 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.  

 

4. Mededelingen 

Nina en Freek komen later. Casper is op vakantie en Lise is er ook niet.  

De Facebookpost van gister had een foutmelding, is hier al iets aan gedaan?  
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5. Post 

1. 16/4 Malou: Model-OER 

190425-1: Taakgroep OER reageert op de mail van Malou over de Model-OER.  

 

2. 18/4 Mirjam Boers: Communicatietoolkit Health Week 13-16 mei 

190425-2: Evi stuurt de communicatietoolkit van de Health Week naar Bibi.  

 

3. 23/4 Commoning UvA; Aanmelden Commoning Werkgroepen (tot 6 mei) 

De FSR besluit de mails van Commoning te willen blijven ontvangen.  

 

4. 23/4 LCB: Fwd: Landelijk Congres der Bestuurskunde (7 en 8 mei)  

190425-3: P&M deelt voor 7 mei het LCB op social media.  

190425-4: Evi reageert op de mail van Max (LCB).  

 

5. 24/4 Merit:  instemmingsverzoek wijze van samenstellen OC's 

190425-5: Evi agendeert instemmingsverzoek samenstellen OC’s op PV 34.  

 

6. 24/4 Merit: Fwd: instemmingsverzoek voertaalwijziging Antropologie 

Gaan de dossierhouders internationalisering dit oppikken?  

190425-6: O&F bespreekt voertaalwijziging Antropologie in zijn vergadering, Evi vraagt of 

Nina en Chris aansluiten. 

 
7. 24/4 Sterre: Fwd: project effectieve kwaliteitszorg  

190425-7: Evi vraagt Sterre of raadsassistenten mee mogen naar het kwaliteitszorgoverleg.  

 

8. 25/4 FSW FSR: Zichtbaarheid van de FSR op de UVA 

190425-8: Chris reageert op de mail van de FSR VU.  

 

6. Vaststellen agenda 

Duurzaamheidsbrief als eerste bespreken. Eindejaarsevenement, vertaling en taakgroep 

sfeerbeheer-update worden toegevoegd aan de agenda. Discussienota diversiteit gaat eraf ivm 

de verplaatsing naar OV6.  

 

7. Update voorzitter 

Evi gaat met Sterre in agendaoverleg voor de OV. Discussienota diversiteit is stil komen liggen 

door ziekte en vakantie, daarom is deze doorgeschoven naar OV6. Op OV5 gaan we nu kort de 

verkiezingen bespreken, met een focus op het gebrek aan kandidaten op POW en het feit dat 

studenten van POW nu niet kunnen stemmen op de FSR. We kunnen vragen aan de OWI’s van 

POW om na de OER’en te blijven zitten voor dit onderdeel, maar dan moeten we wel concrete 

vragen voor hen hebben. En wel belangrijk om te noemen dat de FSR volgend jaar nog steeds 
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alle studenten zal vertegenwoordigen, dus dat er dan niet geclaimd zou kunnen worden dat de 

POW-studenten ‘niet meetellen’.  

 

190425-9: Evi vraagt bij Andries/Erna of zij na de OER’en in OV5 willen blijven zitten voor 

evaluatie van de verkiezingen.  

190425-10: Nina schrijft een vergaderstuk over verkiezingen en de resultaten bij POW.  

190425-11: Evi agendeert verkiezingen op PV 34.  

 

8. Update afgevaardigde 

Casper is op vakantie, geen update.  

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

Niet vergaderd, er waren geen agendapunten.  

 

10. Update commissievoorzitter O&C 

Door Pasen niet vergaderd, geen update. 

 

11. Onderwerp 1: Duurzaamheidsbrief 

De FSR zet de puntjes op de i van de duurzaamheidsbrief, vanmiddag gaat deze richting het 

CvB.  

 

12. Onderwerp 2: Studentbetrokkenheidenquête 

Nina heeft de enquête in Qualtrics gezet en moet nog kijken naar technische dingen zoals de 

juiste taal voor de juiste respondent. Nina zet er nog een paar stellingen uit want nu duurt de 

enquête al 7 minuten. Chris zal Nina helpen met Qualtrics. Het liefste wil Nina de enquête 

17:00 of morgenochtend opgestuurd hebben naar de decaan met het distributieplan en daarbij 

de mededeling dat het fijn zou zijn als de enquête wordt verspreid. Nina zal hem naar Evi sturen, 

Evi zet hem door naar de decaan. Reactie binnen één week is gewenst.  

 

13. Onderwerp 3: Evenementen verkiezingen 

Misschien was het plan om  veel evenementen te houden in de verkiezingsweek iets te 

ambitieus, de focus moet op het debat op maandag liggen en zelfs daar is nog niet veel 

duidelijkheid over. De kosten van de huur van het balkon en de voorzieningen zijn te hoog voor 

de FSR. We kunnen vragen of UvaSociaal en De Vrije Student financieel bij kunnen dragen. 

Antonie zal bij Lise navragen hoe het zit met de bijdrage vanuit het faculteitsbureau / Tom 

Verhoek. Anders doen we mee met het debat van de FdR en de FEB in de Room for Discussion.  

 

Nu eerst uitzoeken of wij dit samen met de CSR of alleen kunnen doen. Voor andere 

evenementen ligt geen plan en geen begroting. Promotie is ook vooral een taak voor de 

studentenpartijen. Een Lagerhuisdebat is waarschijnlijk geen optie meer. Het evenement van 9 

mei komt te vervallen. Concluderend: er komen nu 2 evenementen: het debat op maandag en 

misschien op woensdag/donderdag een borrel.  
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190425-12: O&C bespreekt de twee verkiezingsevenementen in zijn vergadering.  

 

14. Onderwerp 4: Ongevraagd advies mentale gezondheid 

Deadline OV-stukken is morgen, de huidige versie van het advies over mentale gezondheid 

wordt besproken. Het punt van het advies is om de gezondheidspagina op de UvA-site uit te 

breiden. Er bestaat een mogelijkheid dat de decaan de FSR naar de CSR wil verwijzen. Bibi 

suggereert dat we kunnen vragen of de decaan dit idee steunt zodat we met haar hulp verder 

hogerop kunnen komen. De FMG zou hierin een leidende rol kunnen nemen voor de rest van 

de UvA. Antonie adviseert om het advies breed te beginnen en steeds smaller gaan. Breed begin, 

vervolgens de suggestie dat de decaan dit bespreekbaar maakt bij andere decanen, en 

vervolgens: wat kunnen we op dit moment doen? Werken aan informatievoorzieningen en de 

site aanpakken. Echter, de decaan heeft de website niet onder haar beheer. De FSR kan ook 

vragen dat iemand van de FMG gaat werken aan een overzicht van alle bestaande initiatieven 

voor health aan de UvA, deze informatie zou in de vorm van een flyer uitgedeeld kunnen 

worden aan studenten en studieadviseurs. De FMG heeft überhaupt geen studentenwebsite, 

terwijl andere faculteiten deze wel hebben. Vraag om deze er te laten komen of om dit te 

plaatsen op de reeds bestaande FMG-site.  Een faculteit specifieke A-Z zou ook helpen.  

 

Concrete acties advies: eerst website uitbreiden en gesprek met CvB of mededecanen, onderste 

alinea zelfde houden maar uitbreiden zodat het een FMG-advies wordt. Adviseren over de 

studentensite en inventarisatie van de bestaande initiatieven. Ten slotte de vraag om 

verspreiding van die informatie (want zelfs voor studieadviseurs is het vaak moeilijk om het 

overzicht te houden!) 

 

Technisch over het advies: de ene helft is nu uitgelijnd en de andere helft niet. Decaan staat er 

nog verkeerd in; niet Brug, maar Fischer. En taalfout in Burg/Brug. Puntjes moeten op de i! 

Proces: Marie en Evi gaan hier samen voor zitten, er volgt een heel korte redactionele ronde.  

 

15. Onderwerp 5: Discussienota tweetalige medezeggenschap 

De FSR  bespreekt de conceptversie van de discussienota tweetalige medezeggenschap. 

Antonie vindt zelf de insteek van een cursus Nederlands opzich prima, maar vraagt zich af hoe 

realistisch een snelle omslag in het aanleren van de Nederlandse taal is. Het is goed dat 

cursussen worden opgenomen in het pakket met mogelijkheden, maar een jaar is niet voldoende 

tijd voor een student om op het nodige niveau Nederlands te komen, laat staan in combinatie 

met studeren en de medezeggenschap begrijpen. Er schijnen ook dossiers te zijn die niet 

vertaald kunnen worden, zoals de begroting en de OER’en. Maar; als de FMG de keuze maakt 

om te internationaliseren en als de FMG de medezeggenschap serieus neemt, moet het 

faculteitsbureau de medezeggenschap hierin tegemoet komen. Graag willen we dat er zo veel 

mogelijk officiële documenten in het Engels aan de FSR toekomen, dit is iets wat volgens 

Daniël per dossier bekeken kan worden. Nina ziet dat dit per dossier beoordelen handig is voor 

een overgangsjaar, maar dat het streven zou moeten zijn dat uiteindelijk alles in het Engels 

gedaan wordt. Dit kunnen we in het advies benadrukken, net als het feit dat het hele 
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welkomstpakket vertaald moet worden. En dat het ook aan de nieuwe raad is om hierover 

afspraken te maken met de decaan.  

 

Vanuit onze kant zou Antonie alleen het witboek willen vertalen (dit moet dan wel ruim op tijd 

af zijn) en bepaalde OV-notulen als hier behoefte aan is vanuit de nieuwe raad, dit kan worden 

meegenomen in de overdracht. Hopelijk hoeft niet alles vertaald te worden en kan veel opgelost 

worden d.m.v. het buddysysteem en Nederlandse raadsleden die internationale raadsleden 

helpen. Op de OV zelf ook kritisch zijn op argumentatei achter claims dat iets per se in het 

Nederlands zou moeten.   

 

16. Onderwerp 6: Overdrachtsweekend draaiboek 

Doorschuiven naar volgende week omdat Lise er vandaag niet is.  

 

17. Onderwerp 7: Update Studentpsychologen 

Bibi had gister een meeting met de coördinator van de studentpsychologen. Daar bleek dat de 

problemen opgepakt moeten worden door de CSR. Sofie wil het evaluatierapport afwachten 

zodat dit meegegeven kan worden aan de raadsleden van volgend jaar, Bibi wil het probleem 

liever z.s.m. al aanpakken.  

 

Op de FMG neemt het aantal studenten met de behoefte aan een psycholoog toe. Daarom is dit 

ook relevant voor het facultaire niveau. Grootste probleem is dat er een grote no-show is, het is 

niet helder waarom dit gebeurt. Vergeten studenten hun afspraak? Of zijn hun problemen over 

op het moment dat de afspraak eenmaal plaatsvindt? Er worden in ieder geval geen reminders 

gestuurd naar studenten die op de wachtlijst staan. De no-show is het grootste in de 

groepstrainingen. Deze groepstrainingen zullen wel méér gegeven gaan worden, is dat niet een 

beetje paradoxaal? De coördinator kon niks zeggen over de redenen waarom studenten naar de 

studentpsycholoog stappen. Bibi gaat Max mailen met de vraag of ze in zijn 

aanbevelingenrapport kan kijken. Freek suggereert dat het beter is om eerder in het proces al 

persoonlijk contact kan hebben. Bibi meldt dat ze  al bezig zijn met dit idee, men wil nu een 

intake op locatie (Science Park) gaan doen, hier wordt bepaald of een student door moet worden 

verwezen naar een studentpsycholoog of dat er andere hulp moet komen.  

 

Proces; Bibi gaat kijken in document van Max, misschien kunnen we ons advies baseren op 

zijn aanbevelingen zijn en hierover in overleg met de CSR. En er kunnen remindermails worden 

gestuurd aan wachtende studenten. Of is dit UvA-breed beleid? Wat we op facultair niveau 

kunnen doen is onderzoeken waarom de zorgbehoefte onder onze studenten zo hoog is.  

 

18. Onderwerp 8: Raadsfinanciën 

Lise is er niet, we bespreken dit onderwerp volgende week. 

 

19. Onderwerp 9: Vertaling website  

Antonie en Chris zijn verantwoordelijk voor het stukje ‘studieverenigingen’, het is aan hen hier 

een stukje over te schrijven.  
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Werkgroep digitale leeromgeving en werkgroep diversiteit kunnen verwijderd worden, net als 

flexstuderen en WIM. En de kopjes moeten nog vertaald worden! 

 

190425-13: vrijdag 17 mei 17:00 hebben alle raadsleden de vertaling van hun websitepagina’s 

af.  

 

20. Onderwerp 10: Eindejaarsevenement 

Dinsdag 4 juni vanaf ongeveer 16:00 is het eindejaarsevenement/ DvdA.  

 

21. Taakgroep sfeerbeheer 

Taakgroep sfeerbeheer droomt over een gezellig uitje aan het eind van het jaar. Ideeën kunnen 

worden gemaild naar Rinke en Chris, zij zetten later ook een datumprikker op.  

190425-14: Daniël vraagt zijn huisgenoot of de FSR zijn boot kan lenen. 

190425-15: Iedereen met ideeën voor een uitje mailt taakgroep sfeerbeheer.  

 

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

Boekverkoop: meerdere studenten hebben aangegeven bezwaar te hebben tegen docenten die 

hun eigen boeken voorschrijven (ze zouden zo hun eigen perspectief opleggen aan een klas en 

de docent profiteert hier financieel van). Antonie denkt dat dit geen FSR-aangelegenheid is 

aangezien het alleen aan een specifiek vak van Politicologie schijnt te liggen. Freek, Marie, 

Chris en Bibi vinden het niet gek als een docent zijn eigen boek voorschrijft als dit in combinatie 

met andere literatuur is. Daniël heeft er geen enkel probleem mee als docenten hier extra aan 

verdienen. Rinke vindt niet dat studenten een heel boek hoeven te kopen als het slechts om een 

klein stukje uit een boek gaat, één hoofdstuk op Canvas zetten is ook voldoende als die 

specialistische kennis dan zo belangrijk is. Nina is het eens met Rinke en vindt het belangrijk 

dat studenten hier kritisch op zijn. Concluderend; het kan in dit geval opzich wel, de FSR pakt 

dit verder niet op. Dit is iets voor de OC.  

 

Verkiezingen: Mercurius, Sarphati en Machiavelli laten iedereen die verkiezingsweek hun 

kantoor in loopt, stemmen. Ze hebben echter wel stemlaptops nodig. O&C besluit om een QR-

code te maken en daarbij ook tekstjes van de studentenpartijen op te nemen. Deze worden 

verspreid in de bestuurskamers.  

190425-16: O&C maakt QR-codes voor stemmen op de BK’s.  

 

23. Punten voor de CSR  

Geen.  

 

24. Promotie en Media 

Geen.  

 

25. Rondvraag en sluiting 

Evi sluit de vergadering.  
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Actielijst 

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

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

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.  

190408-8: 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.  

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

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

190425-1: Taakgroep OER reageert op de mail van Malou over de Model-OER.  

190425-2: Evi stuurt de communicatietoolkit van de Health Week naar Bibi.  

190425-3: P&M deelt voor 7 mei het LCB op social media.  

190425-4: Evi reageert op de mail van Max (LCB).  

190425-5: Evi agendeert instemmingsverzoek samenstellen OC’s op PV 34.  

190425-6: O&F bespreekt voertaalwijziging Antropologie in zijn vergadering, Evi vraagt of 

Nina en Chris aansluiten. 

190425-7: Evi vraagt Sterre of raadsassistenten mee mogen naar het kwaliteitszorgoverleg.  

190425-8: Chris reageert op de mail van de FSR VU.  

190425-9: Evi vraagt bij Andries/Erna of zij na de OER’en in OV5 willen blijven zitten voor 

evaluatie van de verkiezingen.  

190425-10: Nina schrijft een vergaderstuk over verkiezingen en de resultaten bij POW.  

190425-11: Evi agendeert verkiezingen op PV 34.  

190425-12: O&C bespreekt de twee verkiezingsevenementen in zijn vergadering.  

190425-13: vrijdag 17 mei 17:00 hebben alle raadsleden de vertaling van hun websitepagina’s 

af.  

190425-14: Daniël vraagt zijn huisgenoot of de FSR zijn boot kan lenen. 

190425-15: Iedereen met ideeën voor een uitje mailt taakgroep sfeerbeheer.  

190425-16: O&C maakt QR-codes voor stemmen op de BK’s.  

 

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.       
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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. 

 

 

 


