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Notulen van de plenaire vergadering (35) 

Datum en tijd: 6 mei 2019, 16:00-18:00 

Locatie: B1.09 

Aanwezig FSR FMG ‘18/’19: Evi de Rover, Nina Salomons, Freek Wallagh, Christian 

Manuputty, Marie de Vries, Lise Lathouwers, Casper 

Colenbrander, Bibi van de Laar, Rinke Ploeger.  

Afwezig FSR FMG ‘18/’19: Rosanne Beentjes, Antonie van Hulst, Daniël Ellis.  

Notulen:  Robin van den Hoek. 

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 16:03.  

 

2. Vaststellen notulen PV 34 

De notulen van 29 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.  

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. 

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. 
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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.  

 

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

Verdeling waarin één persoon per ODC gaat promoten? Bij POW geen praatjes aangezien er 

niet gestemd kan worden. Bij psychologie minder belangrijk gezien er dit jaar één verkiesbaar 

persoon is. SW en CW wel van belang om te promoten.  

190506-1: Chris zoekt uit wanneer bij CW hoorcollegepraatjes gedaan kunnen worden.  

190506-2: ODC SW zoekt uit wanneer bij SW hoorcollegepraatjes gedaan kunnen worden.  

190506-3: Bibi zoekt uit wanneer bij Psychologie hoorcollegepraatjes gedaan kunnen worden. 

 

Over 190408-8 Alle raadsleden schrijven voor 30 april een kort stukje over zijn/haar 

(spannendste) dossiers voor op social media: 

Freeks, Caspers en Daniëls stukjes zijn nog niet binnen. Casper doet het voor donderdag, Chris 

stuurt Freek en Daniël nogmaals een reminder. Vervelend dat er nogmaals een herinnering moet 

komen voor deze taak!  

190506-4: Antonie en Evi mailen de partijen over de datum voor de oefencobo. 

 

4. Mededelingen 

Daniël is werken, Antonie is ziek.  

Freek komt later. Bibi, Chris, Rinke en Nina gaan eerder weg. Rinke heeft Lise gemachtigd 

voor de tijd die zij er niet is.  

 

5. Post 

29/5 Lunch with the CSR - 5 June 13.30h 

➔ Evi, Bibi, Chris, Marie en Rinke gaan sowieso.  

190506-5: Alle raadsleden laten weten aan Robin of ze naar de CSR-lunch willen of 

niet. 

 

20/4 FW: Onderzoek Eenzaamheid Amsterdamse studenten 

➔ 190506-6: P&M neemt de eenzaamheidsenquête op in zijn promotieschema 

 

6. Vaststellen agenda 

Daniël is afwezig maar we kunnen zijn vergaderstuk wel behandelen, dit wordt onderwerp 6.  

 

7. Update voorzitter 

Evi heeft veel overlegd met Sterre over de OV-agenda, deze is nog wat aangepast.  

 

8. Update afgevaardigde 

Morgen is de OV van de CSR over o.a. het profileringsfonds, want eerstejaars gaan nu 

waarschijnlijk wel de vergoeding krijgen die ze verdienen.  
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9. Update commissievoorzitter O&F 

O&F heeft zicht bezig gehouden met internationalisering. De commissie heeft besloten niet 

verder in te gaan op de reactie van de decaan betreft internationalisering. Daarnaast is de 

taalwijziging Antropologie doorgenomen; veel vragen kwamen naar boven en een update over 

antwoorden op deze vragen volgt nog. Daniël gaat een advies over digitale tentaminering 

schrijven voor OV6. Betreft Lises penningsmeestertaken; de mail betreft decaanvergoeding is 

verstuurd naar de hele raad.  

 

10. Update commissievoorzitter O&C 

Antonie is afwezig.  

 

11. Onderwerp 1: OV-actielijst 

De FSR loop de OV-actielijst af op welke punten nu voltooid zijn.  

Kwaliteitsafspraken: 181122-1: De FSR schrijft een informerend stuk over de 

kwaliteitsafspraken en overlegt met de decaan over hoe dit stuk kan worden verspreid onder de 

FMG-studenten.  

Dit punt opnemen in witboek!! Misschien andere OV-actiepunten ook? 

 

12. Onderwerp 2: 884-systeem 

Dit betreft een voorstel van Centraal, dus op de OV vallen niet veel rechten te ontlenen aan de 

bespreking tussen de decaan en de FSR. De FSR neemt de gespreksnotitie per pagina door. 

  

Pagina 2: de activiteiten dragen bij aan community-vorming. Is dit een noodzakelijkheid in de 

eerste week van een blok? Een excursie zou extra kosten op kunnen leveren voor de student en 

zal de druk voor de student en docent niet per se verlichten, toch? Lise ziet het argument voor 

community vorming wel in, het verplichte karakter ervan niet.  

Marie ziet dat elke studie op de UvA een studievereniging heeft en dat deze doen aan 

community vorming. Ze vindt het dan te schools om de taak van community vorming aan de 

studie zelf over te laten. Echter, de studieverenigingen werken niet overal hetzelfde zoals aan 

de FMG. Misschien kan dit op andere faculteiten wel een dankbare activiteit zijn. Nina denkt 

wel dat een community wel kan bijdragen aan de effectiviteit van een werkgroep. Dit kan echter 

ook binnen twee uur en hoeft niet een hele week te duren.  

Bibi vindt het in principe wel goed om in de eerste week van een 8-blok rustiger aan te 

doen, het is alleen nog steeds onduidelijk hoe dit er precies uit zou komen te zien en welke 

consequenties dit heeft voor de werkdruk. Marie en Nina vragen zich af tot in hoeverre een 

‘rustige’ week bij het karakter van een universiteit past. Het zou in principe een goed idee zijn, 

maar alles hangt af van de invulling van die eerste week.  

 

Pagina 3: Het reguliere onderwijs (de vakken) wordt geprogrammeerd binnen de overige 7 

weken van het 8-weeksblok. Dit is iets wat Rinke persoonlijk bevalt in haar studie. Lise ziet 



 

Pagina 4 van 7 

extra contacturen per week niet zitten, er zullen veel studenten zijn die hier niet mee om zullen 

kunnen gaan. En wat voor effecten zou dit hebben op huisvesting en studieplekken op de UvA? 

Evi zou onderzoek willen zien naar het effect op de student; is het écht beter om de werkdruk 

te vergroten en daarna een week rust te hebben? Bibi: dit heeft invloed op het rooster en op 

wanneer de herkansingen zijn; volgens het nieuwe systeem lijken de herkansingen zich op te 

stapelen. En hoe zit het met studenten die hun BSA niet lijken te gaan halen en zich op tijd uit 

moeten schrijven (kerstvakantie)? Er zijn geen raadsleden die tegen de onderwijsvrije week in 

blok 5 zijn, dit zou wel een fijne tegemoetkoming zijn voor studenten.  

 

Samenvattend: De FSR is op dit moment niet heel positief over dit voorstel, de FSR kan pas 

een oordeel geven als al zijn vragen beantwoord zijn.  

 

-Nina en Rinke verlaten de vergadering, Freek komt binnen.- 

 

13. Onderwerp 3: Universiteitsreglement 

De CSR en de COR gaan het universiteitsreglement herzien. Casper heeft een stuk geschreven 

en vraagt de FSR om input. Bibi vraagt hoe het zit met de opmerking omtrent Board of Studies-

student, met Board of studies wordt blijkbaar OC bedoeld. Er is verder geen input vanuit de 

raad. 

 

14. Onderwerp 4: DvdA/Eindejaarevenement 

Het thema van het eindejaarevenement wordt ‘De toekomst van de FMG’. Lise gaat morgen 

Bar Bukowski bekijken, dit is redelijk dichtbij en lekker sfeervol. De inhoud van het evenement 

is afhankelijk van de locatie. CREA is al geboekt die dag.  

 

19:30 inloop, 20:00 begin evenement. Van ieder domein komt een vertegenwoordiger die iets 

zal vertellen over de toekomst van de FMG, dit zal in totaal 45 à 60 minuten duren. Dialoog 

creëren, terugkoppeling van mening van de student. Vanaf 21:30 nog een uurtje borrelen, in 

totaal duurt het evenement dus 3 uur. Misschien zou Ingmar wel willen spreken voor 

psychologie? Evi weet nog een docent van POW. Als raadsleden nog een idee hebben voor een 

leuke spreker, laat het dan weten aan Lise.  

 

15. Onderwerp 5: Update verkiezingen 

De begroting en het evenement voor het debat zijn klaar. Het debat moet goed gepromoot 

worden! Er moeten keuzes gemaakt worden; wat kan gedeeld worden en wat niet? P&M maakt 

een promotieplan, Marie zal ook een stukje schrijven.  

 

Debat; wie gaat debatteren? Het is het beste om alleen verkiesbare studenten te laten debatteren, 

niet bijvoorbeeld Freek die dit jaar niet op de kieslijst staat. Freek ziet wel dat hij functioneel 

zou kunnen zijn voor het kritisch zijn op de debaters; hij zou dan niet per se meedoen met het 

debat, maar het debat wel stimuleren.  

 

16. Onderwerp 6: Digitale tentaminering 
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Daniël wil een advies schrijven zodat studenten die twee tentamens moeten maken, deze 

achtereenvolgens op dezelfde PC op dezelfde locatie kunnen maken. Freek ziet dit probleem 

wel in, maar ziet niet dat een student met dyslectisch vergelijkbaar is met het maken van twee 

tentamens achter elkaar, de dyslectietijd is dan niet toereikend. Evi zegt dat Daniël argumenteert 

dat een student met twee bachelors zich moet aanpassen, iets meer tijd is beter dan helemaal 

niets. Freek vindt deze oplossing niet voldoende.  

Marie ziet wel dat docenten niet langer moeten blijven, dat is goed. Maar het feit dat de 

student met twee tentamens minder tijd heeft om zijn tentamen te maken is nog steeds niet 

goed. Lise ziet dat dit geen ideale oplossing is, maar iets is beter dan niets. En vanuit deze stap 

zouden we uiteindelijk naar extra kansen voor de dubbele bachelor student kunnen gaan.  

Freek ziet wel dat dit uitzonderingsgeval veel bureaucratische rompslomp met zich mee 

zal brengen voor de student die deze tentamens wil maken. Hij wil in één keer een goede 

oplossing, en niet nu een ‘halve’ oplossing. Lise wil eerst op Daniëls advies wachten, zodat we 

antwoord krijgen op al onze vragen. De FSR is er nu over eens dat Daniël zijn advies kan gaan 

opstellen.  

 

-Chris en Bibi verlaten de vergadering.- 

 

17. OER 

Er is geen speciaal vergaderstuk voor de OV geschreven. Marie zal het woord nemen. Twee 

opmerkingen: CW en Psychologie hebben nog steeds geen Engelse OER. En bij SW is het gek 

dat het derde jaar van ASW nog niet bekend was op het moment dat de OER’en erdoor moesten.  

 

18. W.v.t.t.k.  

We hebben een tijdje het printen op kantoor niet op de correcte wijze gedaan. De manier waarop 

je op kantoor moet printen is: bestand uploaden naar je pas, dan pasje op de scanner leggen en 

printen. Als hij het niet doet, gewoon uit en aan zetten. Maar wel eerst je bestand uploaden en 

het pasje gebruiken, anders kan het niet gefactureerd worden (en dan doet hij het dus niet).  

 

19. Punten voor de CSR  

Geen.  

 

20. Promotie en Media 

Geen.  

21. Rondvraag en sluiting 

• Evi en Marie en Casper en Nina gaan naar ASVA sustainability meeting.  

• Borrelen/eten na de OV donderdag? 

Evi sluit de vergadering om 17:41.  

 

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

dossiers voor op social media.  

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

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. 

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

190429-1: Evi stuurt de de uitnodiging voor het eindejaarsevenement naar de DvdA-

genodigden.  

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. 

190429-7: 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.  

190506-1: Chris zoekt uit wanneer bij CW hoorcollegepraatjes gedaan kunnen worden.  

190506-2: ODC SW zoekt uit wanneer bij SW hoorcollegepraatjes gedaan kunnen worden.  

190506-3: Bibi zoekt uit wanneer bij Psychologie hoorcollegepraatjes gedaan kunnen worden. 

190506-4: Antonie en Evi mailen de partijen over de datum voor de oefencobo. 

190506-5: Alle raadsleden laten weten aan Robin of ze naar de CSR-lunch willen of niet. 

190506-6: P&M neemt de eenzaamheidsenquête op in zijn promotieschema. 

 

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: P&M 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.  
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190212-7: Alle OC-toehoorders vragen of de OC zijn adviezen doorstuurt naar de FSR. 

 

 

 


