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1. Opening 
       Tiel opent de vergadering om 13.14.  17 

2. Mededelingen 
Er zijn geen mededelingen. Het quorum wordt niet gehaald vandaag door de afwezigen. 18 

Van Dinther is de komende weken niet aanwezig. Tiel zit vandaag voor, Valkenburg is namelijk 19 

afwezig. 20 

3. Post en actielijst 
De post wordt besproken en de actielijst wordt bijgewerkt. 21 

 
 

 
Notulen PV 9 mei 2019 

Aanwezig Roeland Voorbergen,  Nuria Zantman, Iris Kok, Thirza Tiel 

Afwezig Claire Dijkman, Nuala Vlogman, Tjibbe Valkenburg, Loekie van Dinther 

Gast n.v.t.  

Notulist Quinty de Nobel 
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4. Vaststellen notulen 2 mei 
De notulen worden vastgesteld. Dit zijn interne notulen. 22 

5. Vaststellen agenda 
Het verdelen van de dossiers van Van Dinther en de open vacatures voor 23 

studentassistenten worden toegevoegd aan de agenda. Ook het draaiboek opleidingsaanbod 24 

wordt toegevoegd. 25 

6. Declaratie diversiteitswerkgroep 
Zantman gaat voor de volgende keer een stuk schrijven.  26 

7. Nabespreking OV 
De FSR bespreekt de OV na. 27 

8. Stand van zaken functiebeperking en diversiteit 
De update over de werkgroep functiebeperking is niet erg positief. Zantman denkt dat er in 28 

de loop van de tijd niet veel zal veranderen. De voorzitter heeft niet veel tijd en ziet dit ook niet 29 

als prioriteit. Het is lastig om hier nu iets aan te veranderen.  30 

De update diversiteit is ook niet erg positief. Zantman is niet tevreden met de aanpak. 31 

Niemand voelt zich in de werkgroep prettig om als niet-diverse groep te gaan bedenken hoe de 32 

UvA diverser kan worden. De werkgroepleden willen ruimte maken voor mensen van kleur, 33 

maar het bestuur wil dit niet. Zantman wil daarom uit de werkgroep stappen. Tot nu toe is de 34 

FSR heel meegaand geweest, maar het is erg zorgelijk dat het DB al tegen de eerste aanbeveling 35 

“nee” heeft gezegd. Het DB wil vooral graag dat de werkgroep nu aan de slag gaat en heeft niet 36 

in de gaten dat de samenstelling van de werkgroep al een politieke keuze op zich is.  37 

Voorbergen geeft aan dat hij graag wil dat Zantman het nog een keer probeert voordat zij 38 

uit de werkgroep stapt. Dat is wat er nu gebeurt. Reijnen gaat het nog een keer aan het DB 39 

vragen en aangeven dat het veel weerstand oproept in de werkgroep. De werkgroep gaat er dan 40 

nog een keer over spreken. Zantman vermoedt dat andere mensen er dan ook uit zullen 41 

stappen. Andere Raadsleden willen ook graag namens de FSR zeggen dat zij het er niet mee eens 42 

zijn. Zantman schrijft vanmiddag een kort statement. Voor morgen 12.00 wordt er via de e-mail 43 

gestemd.  44 

Tot slot de Diversity Day. Zantman wil vooral voorkomen dat de mensen met relevante 45 

ervaringen nu juist buiten spel worden gezet. Zij wil het proces niet naar zich toe trekken, maar 46 

juist faciliteren. University of Colour zou net zo goed mee moeten kunnen organiseren als de 47 

FSR. Andere Raadsleden denken wel dat er opgepast moet worden dat de UoC wordt gezien als 48 

dé vertegenwoordiger van minderheden. Voorbergen stelt voor dat Zantman aan de betrokken 49 

partijen vraagt wat zij precies willen en dan volgende week de FSR bijpraat. De FSR volgt wat de 50 

UoC vindt. 51 
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9. Dossiers OEROR 
De dossiers van Van Dinther worden herverdeeld: OERen van TCR-opleidingen en het 52 

samenbrengen van alles. Voorbergen zal zich verdiepen in de TCR-opleidingen. Het lijkt tot nu 53 

toe niet heel veel te zijn. De deadline is 7 juni. Zondag 12 mei wordt de nieuwe deadline voor 54 

het indienen van opmerkingen. Het informerend vergaderstuk wordt de docs waarin alle 55 

opmerkingen staan. Van Dinther wordt door Tiel gevraagd het overzicht van wie welke OER 56 

doorneemt door te mailen. 16 mei is er een vergaderstuk geschreven door Voorbergen . 57 

[ACTIE] 58 

10. Open vacatures studentassistenten 
De Raadsleden zijn het met het vergaderstuk van Zantman eens. De grens moet naar 59 

benden worden bijgesteld, naar 20 uur. Zantman gaat dit verder uitwerken. De vacatures 60 

moeten op Job board, de UvA normale vacaturesite en eventueel Linkedin verschijnen.  61 

11. Medezeggenschapsoverleg 
Alle Raadsleden gaan akkoord met de nieuwe brief. 62 

12. Draaiboek opleidingsprogramma’s 
De FSR vindt de nieuwe versie van het draaiboek prima en verzoekt de afgevaardigde om 63 

dit kenbaar te maken. 64 

13. Update afgevaardigde 
Er wordt kort gesproken over sociale veiligheid en de training voor medewerkers. Deze 65 

plannen bevinden zich nog in een vroeg stadium. Voorbergen houdt Tiel op de hoogte van de 66 

ontwikkelingen. 67 

Over het instellingsplan hebben de Raadsleden een e-mail ontvangen. 68 

Zantman gaat nog even bellen over de stemhokjes voor in de kantine op PCH. Voorbergen 69 

regelt een extra stemhokje.  70 

14. Wvttk 
Er zijn geen vragen. 71 

15. Rondvraag 
Tiel gaat er voor zorgen dat er een regeling komt voor Raadsleden zodat zij zo nu en dan 72 

college mogen missen vanwege Raadswerk. 73 

16. Sluiting 
Tiel sluit de vergadering om 14:44. 74 
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Besluiten 

180907-01 Van Dinther is aangesteld als vertrouwenspersoon van de FSR FGw 2018 – 75 

2019. 76 

180907-02 Valkenburg is aangesteld als penningmeester van de FSR FGw 2018 – 2019. 77 

180907-03 Van Dinther is aangesteld als coördinator van FinHu en OER. 78 

180907-04 Dijkman is aangesteld als coördinator van CoStu en BMD. 79 

180907-05  Tiel is aangesteld als coördinator van BaMa. 80 

180907-06 Het DB van de FSR FGw 2018 – 2019 is aangesteld. 81 

180907-07 De sollicitatiecommissie voor de functie van raadsassistent is aangesteld. 82 

180907-08 Zantman zal deelnemen aan de sollicitatiecommissies voor een student-lid 83 

COH en GSH. 84 

181108-01 Ouwehand vervangt Dijkman in het DB van de FSR FGw 2018 – 2019.  85 

Actielijst 

190513-01 Voorbergen vraagt aan Weerman of de FSR instemmingsrecht heeft op het 86 

Honoursprogramma. 87 

190513-02 Voorbergen raadpleegt LOF over de juridische route m.b.t. Honours. 88 

190513-03 Voorbergen schrijft een vergaderstuk over de OERen.a 89 

Pro memori 

180914-01 Bij communicatie dient de AS altijd in de cc geplaatst te worden. 90 

180914-02 Brieven dienen op de Google Drive geplaatst worden, zodat andere 91 

Raadsleden commentaar kunnen leveren. 92 

180914-03 Valkenburg vraagt of Voorbergen in de update wil zetten wanneer hij tijdens 93 

de FSR het een stemt, maar de CSR uiteindelijk iets anders besluit. 94 

181005-03 De actielijst FSR – DB moet voor OV’s besproken worden, zowel intern als 95 

tijdens het vooroverleg. 96 
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