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Notulen van de plenaire vergadering (34) 

Datum en tijd: 29 april 2019, 11:00-13:00 

Locatie: C1.07 

Aanwezig FSR FMG ‘18/’19: Evi de Rover, Antonie van Hulst, Rinke Ploeger, Nina 

Salomons, Freek Wallagh, Christian Manuputty, Marie 

de Vries, Lise Lathouwers.  

Afwezig FSR FMG ‘18/’19: Rosanne Beentjes, Casper Colenbrander, Bibi van de 

Laar, Daniël Ellis.  

Notulen:  Robin van den Hoek. 

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 17:05.  

 

2. Vaststellen notulen PV 33 

De notulen van 25 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. 

190326-11: 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 en Marie 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.  
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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.  

 

Nieuw actiepunt: 

190429-1: Lise zet de uitnodiging voor het eindejaarsevenement op, Evi stuurt deze naar de 

DvdA-genodigden.  

 

4. Mededelingen 

Daniël is er niet, Casper is op vakantie en Bibi is met voetbalkamp.  

 

5. Post 

25/4 Sofie CSR: Communication master selection 

➔ 190429-2: Lise reageert op Sofies mail over masterselectie.  

25/4 Sofie CSR: Input SLA-cyclus 

➔ 190429-3: Antonie reageert op Sofies mail over betrokkenheid bij SLA-cyclus.   

27/4 Sofie CSR: Heads up election communication proposal 

➔ 190429-4: O&C bespreekt het selection communication proposal.  

27/4 Verzoek m.b.t. renteverhoging studielening 

➔ Niet delen op Facebook aangezien dit geen UvA-aangelegenheid is.  

29/4 Geertje Hulzebos: Financiële ontwikkelingen aan de FMG 

➔ 190429-5: Evi en Rinke/Lise spreken af met Geertje om te praten over de financiën van 

de FMG. 

190429-6: Casper zet de reactie op de OV-notulen op de DB-agenda 

  

6. Vaststellen agenda 

Taakgroep sfeerbeheer bij w.v.t.t.k..  

 

7. Update voorzitter 

Evi had agendaoverleg met Sterre vanmorgen. Voor morgen gaat ze een aantal stukjes naar 

Esther van Bochove sturen om te verspreiden in de verkiezingstijd. Deze stukjes gaan over wat 

de FSR dit jaar heeft gedaan omtrent de duurzaamheidsbrief, de kwaliteitsafspraken en 

internationalisering.  

 

8. Update afgevaardigde 

Casper is op vakantie, geen update.  

 

9. Update commissievoorzitter O&F 
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De masterselectie-enquête is helaas pas 23 keer ingevuld. Daarnaast is het verzoek voor een 

tweetalig Antropologie besproken, net als de ontvangen reactie van de decaan op het advies 

over internationalisering. Het vergaderstuk over digitale tentaminering is niet besproken door 

Daniëls afwezigheid.  

 

10. Update commissievoorzitter O&C 

O&C is bezig te bedenken wat ze met OV6 willen doen. Ook heeft de commissie de 

verkiezingen en het vergaderstuk van Nina gehad. Op 10 juni (2e pinksterdag) zal de oefencobo 

plaatsvinden, we moeten zorgen dat daar een paar van ons aanwezig zijn,  

190429-7: Iedereen houdt 10 juni vrij voor de oefencobo.  

 

11. Onderwerp 1: Draaiboek overdrachtsweekend (fase: beeldvormend) 

De FSR bespreekt het huidige draaiboek voor het overdrachtsweekend. Aangezien de locatie in 

een dorp is zal de laatste bus om 17:30 aankomen bij de accommodatie. Mogen de raadsleden 

deze niet halen, is er nog een optie om ze op te halen met het busje. Evi weet nog niet tot hoe 

laat ze moet werken die vrijdag, mocht ze later komen, dan moet iemand anders boodschappen 

doen met Lise. De speeddates zijn in twee rondes. De eerste ronde is persoonlijk, in de tweede 

ronde gaan we in op dossiers. Freek of Daniël kunnen een speaker meenemen. De bus gaat op 

zondag slechts elke 1,5 uur… Vandaar de eindtijd van 12:30. Daniël en Evi moeten checken of 

de kandidaten al op de hoogte zijn van de inwerkdata.  

 

Taakverdeling 

Vrijdag introductie FSR: Nina en Lise 

Zaterdag speeddates: Marie introduceert en let op de tijd. De eerste ronde zou in duo’s kunnen.  

Zaterdag adviezen en OV’s: Evi 

Zaterdag simulatie HST: Evi, Casper, Rinke 

Zaterdag pubquiz: Antonie 

 

Afspraak: 27 mei 17:00 (vóór de PV) zijn de voorbereidingen voor bovenstaande 

programmaonderdelen af.  

 

12. Onderwerp 2: Raadsfinanciën (fase: beeldvormend) 

De kantoorartikelen zijn geregeld. P&M en Lise moeten nog samen een datum prikken. Verder 

valt er niet veel te bespreken.  

 

13. Onderwerp 3: Instemmingsverzoek OC’s (fase: oordeels- en besluitvormend) 

De FSR heeft van de decaan een instemmingsverzoek gekregen betreft werving en selectie van 

opleidingscommissies. De FSR loopt het verzoek langs.  

Pagina 1: Zijn OC-leden zelf op de hoogte dat kwaliteit van de leden van de OC kan 

worden gewaarborgd door middel van scholing? En laatste zin, eerste alinea; is het aantal 

docent- en studentleden echt gelijk aan elkaar? Belangrijk om op te merken dat de rest van de 

aanwezigen in een vergadering slechts toehoorders zijn. Alleen de OC-leden hebben stemrecht 

op wat er besproken wordt.  
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Pagina 2: Nina vindt het onduidelijk hoe de sollicitatiecommissie wordt gevormd. Dit 

kan transparanter gemaakt worden. Wie zitten in de commissie en hoe wordt deze 

sollicitatiecommissie samengesteld? Hoe worden leden aangetrokken, gebeurt dit wel op een 

manier waardoor niet alleen de ‘inner circle’ aangesproken wordt? Het liefst heeft de FSR een 

concreet plan voor iedereen die bereikt moet worden bij het werven. Het verzoek heet immers 

ook ‘werving en selectie’ en niet alleen selectie.  

Pagina 3: geen opmerkingen.  

 

Proces: eerst vragen naar informatie betreft de werving van OC-leden. En nagaan wat de OR 

van het stuk vindt. Chris vraagt naar de extra informatie en neemt uiteindelijk het schrijven van 

de instemming op zich. Nina kan Chris hierbij helpen.  

190429-8: Chris vraagt Sterre om informatie werving OC’s (decaan in CC).  

 

14. Onderwerp 4: Studentenraadsverkiezingen met het districtenstelsel (fase: 

oordeelsvormend) 

Wat vindt de FSR van het districtenstelsel an sich? 

Freek ziet dat het districtenstelstel is aangereikt als een soort symptoombestrijding en dat in de 

praktijk nu alleen het gebrek aan betrokkenheid geëtaleerd wordt. Eigenlijk had eerst harder 

gewerkt moeten worden aan het vergroten van de betrokkenheid, dan pas had het 

districtenstelsel ingevoerd moeten worden. Antonie vindt het systeem op zich best aantrekkelijk 

klinken. Freek vindt dit ook, maar het zou alleen werken in combinatie met voldoende animo. 

Lise is het hier mee eens. Ze vindt echter dat het nu niet weer teruggedraaid moet worden. Lise 

denkt dat de rol van de decaan en van de faculteit hier groter in had moeten zijn. Freek heeft 

een structureel bezwaar; geen enkel systeem zou tot resultaat moeten hebben dat een domein 

wordt uitgesloten van stemmen, dat is een structureel probleem. Marie vindt het districtenstelsel 

een heel goed systeem, de rest van de raad vindt ook dat in de ideale wereld het districtenstelsel 

de representativiteit perfect kan verhogen.  

 

Wat denken wij dat er mis is gegaan in de domeinen Psychologie en POW? 

Onvoldoende promotie vanuit ons? Freek denkt ook dat dit binnen één jaar niet veranderd had 

kunnen worden; universiteitspolitiek moet een structureel groter element worden in het leven 

van de student. Chris ziet ook dat met een opkomst van 12% vorig jaar niet nu ineens een grote 

omslag kon ontstaan. Nina ziet aan de hand van het te late bericht van een 

communicatiemedewerker met de vraag naar de aanmeldingsdeadline dat de communicatie van 

de faculteit naar de domeinen toe veel beter had kunnen zijn. Sterre, de decaan en Esther hebben 

heel goed hun best gedaan, de vraag is nu waar de mogelijkheid tot verbetering is. Het lijkt 

ieder jaar alsof de aanmelding voor de studentenpartijen uit de lucht komt vallen. De OWI’s 

zouden beter kunnen communiceren over de deadline en studieverenigingen hadden een grotere 

rol kunnen spelen. Er zijn nog te veel mensen die niet weten wat de FSR is. In bijvoorbeeld de 

introductieweek zouden wij ons bestaan bekend kunnen maken. Advies aan de volgende FSR 

om in december/januari al te beginnen met promoten. Informatie over hoe je je eigen partij kan 

oprichten zou beter kunnen, het is niet zo veel werk als men misschien denkt. Zijn er misschien 

wijzigingen geweest in het POW-curriculum, is de verplichte stage de FSR-deelname fataal 
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geworden? Benadrukken dat het juist in tijden van zwaar weer belangrijk is om op te komen 

voor je studie? 

 

Gaat het doel van het districtenstelsel (verhogen betrokkenheid studenten bij de raad) nu totaal 

voorbij aan de situatie die we nu hebben? Ja. In theorie werkt het goed, maar in praktijk is de 

participatie nu alleen nog maar meer afgenomen.  

 

Representativiteit en draagvlak behouden volgend jaar? Marie en Evi zijn ervoor om dit in de 

ODC op te pakken. Freek is voor een totale invloed van alle facetten (studieverenigingen, alle 

promotiekanalen, etc). En aan de volgende raad communiceren: hoe gaan jullie hiermee om? 

Gelijk vanaf het begin alle domeinen aanspreken? Hoe gaat de nieuwe raad POW volgend jaar 

representeren? Nina denkt; op de OV bespreken dat we per jaar gaan bekijken of er een 

‘algemene’ verkiezing komt of een disctrictspecifieke? Er altijd van uitgaande dat 

disctictspecifiek de norm is.  

 

Moeten we het disctrictenstelsel behouden of afschaffen?  

Lise wil het districtenstelsel behouden. Rinke denkt dat een keuze over behouden of afschaffen 

pas over 3 jaar gemaakt kan worden. Chris en Freek zijn voor het afschaffen. Marie, Nina, 

Antonie en Evi zijn voor het behouden. Antonie ziet een scenario waarin het districtenstelsel 

wordt afgeschaft en er alsnog in samenwerking met studentenpartijen wordt gelet op verdeling 

van de domeinen in verschillende kieslijsten. Freek wil dit nog eens bespreken als Casper, Bibi 

en Daniël ook aanwezig zijn. Nina wil haar alternatieve idee voor een half/half-systeem graag 

uitwerken. 

 

190429-9: Antonie, Nina en Freek werken het idee voor een alternatief districtenstelsel uit voor 

PV 35.  

 

15. Onderwerp 5: 884-systeem (fase: oordeels- en besluitvormend) 

Er ligt een alternatief voor het het 884-systeem idee van o.a. Fred Weerman. Het idee is om in 

de eerste week van het blok geen colleges te geven, maar een soort ‘soft landing’ om de 

werkdruk van de docenten te verlagen.  

 

Wat vindt de FSR van het 884-systeem? 

Antonie is tegen het 884-systeem en vindt dat de opleidingen zelf meer zouden moeten kunnen 

bepalen over hun rooster. Vooral de periode van 4 weken werkt volgens Antonie niet goed, het 

is net te kort om iets inhoudelijks te leren. Marie is fan van het rooster, vooral van de 2x8 

weken. Chris ziet dat bij CW af en toe wel werd gewisseld met een extra weekje vrij. Hij vindt 

dat er niks mis is met 884-systeem. Nina wil de mening van de opleidingsdirecteuren 

afwachten. Rinke ziet dat het veel geld zal kosten om het systeem te wijzigen en is tegen een 

wijziging. Lise vindt het 884-systeem niet verschrikkelijk; de voorspelbaarheid ervan is fijn, je 

weet altijd wel wanneer je tentamenweek ongeveer zal zijn. Ze zou echter wel pleiten voor extra 

rustmomenten tussendoor (naast de zomer- en wintervakantie). Lise vraagt zich wel af tot in 

hoeverre dit nou de werkdruk van de docenten en studenten verlaagt; moeten studenten dan niet 
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hetzelfde werk doen binnen 6 weken i.p.v. binnen 7 weken? Evi ziet dat het wel fijn is als 

studenten vakken bij elkaars opleidingen kunnen volgen door de regelmaat van het systeem. 

Qua studieplekken zou het wel fijner zijn als het 884-systeem zou worden afgeschaft, zegt Nina. 

Antonie pleit voor een 776-systeem. Zo is er ruimte voor opleidingen voor eigen ideeën en 

wordt de laatste periode van het semester ook nuttig.  

 

De FSR vindt het 884-systeem in principe oké, maar er is nog geen oordeel te vellen als we nog 

niet weten hoe die ‘soft-landing’-week eruit komt te zien. Als ze alleen dezelfde cursussen in 

een kortere tijd willen proppen, wil Lise hier niet mee in zee.  

 

16. W.v.t.t.k.  

Taakgroep sfeerbeheer; Nina wilde VR-spelletjes spelen, Marie wilde naar Puck. Antonie 

stuurde een link voor het huren van een sloep, 10 euro per persoon voor 2 uur. Met eten en 

drank zou hier 20 euro van worden. Freek zal Daniël appen om te vragen of de boot van zijn 

huisgenoot nog beschikbaar is.  

 

17. Punten voor de CSR  

Geen.  

 

18. Promotie en Media 

Vergeet je dossierstukje voor op Facebook niet te schrijven! 

 

19. Rondvraag en sluiting 

Evi sluit de vergadering om 18:38.  

 

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.  

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 het universiteitsreglement op PV 35.  

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

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.  

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

Nina en Chris aansluiten. 

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

190429-1: Lise zet de uitnodiging voor het eindejaarsevenement op, Evi stuurt deze naar de 

DvdA-genodigden.  

190429-2: Lise reageert op Sofies mail over masterselectie.  

190429-3: Antonie reageert op Sofies mail over betrokkenheid bij SLA-cyclus.   

190429-4: O&C bespreekt het selection communication proposal.  

190429-5: Evi en Rinke/Lise spreken af met Geertje om te praten over de financiën van de 

FMG. 

190429-6: Casper zet de reactie op de OV-notulen op de DB-agenda 

190429-7: Iedereen houdt 10 juni vrij voor de oefencobo.  

190429-8: Chris vraagt Sterre om informatie werving OC’s (decaan in CC).  

190429-9: Antonie, Nina en Freek werken het idee voor een alternatief districtenstelsel uit voor 

PV 35.  

 

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. 

 

 

 


