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Notulen van de plenaire vergadering (38) 

Datum en tijd: 3 juni 2019, 16:00-18:00 

Locatie: B2.01 

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

Manuputty, Marie de Vries, Casper Colenbrander, Bibi 

van de Laar, Rinke Ploeger.  

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

Latouwers.  

Notulen:  Robin van den Hoek.  

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 16:03.  

 

2. Mededelingen 

Rinke moet wat eerder weg.  

Evi herinnert de raadsleden eraan dat de OV-notulen en -actielijst vorige keren niet goed zijn 

gelezen door de raad terwijl feedback wel heel belangrijk is; hopelijk gaat het beter voor de 

zesde OV.  

 

3. Vaststellen notulen PV 37 

De notulen van 27 mei 2019 zijn met een paar wijzigingen vastgesteld.  

 

4. Actielijst  

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

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

190520-1: Casper mailt (zodra verkiezingsuitslag binnen is) alle nieuwe raadsleden met de data 

die ze bezet moeten houden 

190520-2: Evi mailt het rapport van Koens survey over internationalisering naar de decaan.  

190520-3: Chris maakt een opzet voor de discussienota diversiteit (OV).  

190520-4: Casper neemt het OV-actiepunt over kwaliteitsafspraken op in het witboek.  

190527-1: Anton neemt het campusoverleg op in het witboek. 

190527-2: Evi mailt Michel Telkamp over hoe het zit met de internationalisering van SW en 

Antropologie. 

 → Evi zal reageren op deze mail 

190527-3: Nina en Evi kijken of er iets veranderd moet worden in het 

internationaliseringsdraaiboek.  

190527-4: Nina en Evi maken een nieuw vergaderstuk over de internationalisering van 

Antropologie, leggen dit de volgende PV voor en dan zal erover gestemd worden. 

190527-5: Evi en Marie zoeken uit wat de status is van e-health en de test die ze hebben moeten 

maken.  

190527-6: Bibi mailt Sterre over het advies en de discussienota over studentpsychologen.  
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190527-7: Evi schrijft update over de financiën van ASW zoals besproken in de FINCIE en 

stuurt dit naar Anton.  

 

De FSR loopt ook de pro memorie na. Hieruit volgt een nieuw actiepunt: 

190603-1: Iedereen zet belangrijke documenten van zijn/haar dossiers in de drive.  

 

5. Post 

28/5 Marco Teunisse: studieverenigingen en office 365 

190603-2: Robin mailt Marco Teunisse terug over studentenpluspas en inloggen op de laptops. 

 

6. Update voorzitter 

Evi is de laatste tijd druk met studeren. Morgen gaat ze op informeel overleg. Sterre vroeg naar 

de raadsassistenten, dit staat voor straks op de agenda.  

 

7. Update afgevaardigde 

De CSR heeft de nieuwe kaderbrief vanuit centraal binnengekregen, deze zijn ze nu aan het 

verwerken. Er is nog geen reactie binnen op de duurzaam reisbeleid brief die de FSR naar het 

CvB heeft gestuurd. Marie checkt of we nu over de termijn van 6 weken heen zitten of niet.  

190603-3: Marie checkt of we over de 6-wekentermijn van de duurzaamheidsbrief heen zitten.  

 

8. Update commissievoorzitter O&F 

Niet vergaderd, geen update.  

 

9. Update commissievoorzitter O&C 

Niet vergaderd, daarom geen uitgebreide update. Hoe staat het met 

studentbetrokkenheidenquête? Alle OWI’s hebben reeds gereageerd. Evi zal de enquête 

agenderen voor komende PV.  

 

10. Vaststellen agenda 

Ongewijzigd vastgesteld.  

 

11. Onderwerp 1: Nieuw PV moment blok 6  

Vanaf 17 juni vergaderen we iedere maandag 11:00-13:00. Dit geldt tot aan 9 juli, de dag van 

de laatste OV.  De PV van 10 juni kan niet doorgaan, Evi maakt een datumprikker aan voor een 

ander PV-moment die week.  

190603-4: Evi maakt een datumprikker voor PV 39.  

190603-5: Robin boekt lokalen voor blok 6.  

 

12. Onderwerp 2: Instemmingsverzoek Antropologie  

Discussie: De FSR maakt nog een rondje met de hoofdargumenten om voor of tegen te 

stemmen. Tegenstemmers zijn vooral tegen de internationalisering van Antropologie door 

idealistische redenen en door de gevolgen voor de UvA en de stad. Voorstemmers zien dat dit 

een mogelijkheid is om Antropologie in stand te houden en dat Antropologie studenten (in de 
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OC) en de afdeling aan hebben gegeven zelf wel graag te willen internationaliseren. Dit zou 

een voordeel zijn voor o.a. internationale docenten, die met de komst van een internationale 

track makkelijker les kunnen geven aan de opleiding Antropologie aan de UvA.  

 Marie ziet dat als studenten tweetalig Antropologie willen studeren, ze ook naar de VU 

zouden kunnen gaan. Evi ziet niet wat een mogelijk alternatief zou zijn voor de 

internationalisering van Antropologie; wat gebeurt er als we tegen de internationalisering 

stemmen? Wat zouden we dan wél willen? Medezeggenschap volgt de zeggenschap, dus puur 

uit principe tegen stemmen heeft misschien weinig zin.  

 Marie wil graag een statement maken tegen internationalisering i.v.m. de problemen 

rondom huisvesting en werkdruk, deze ‘kosten’ wegen voor haar zwaarder dan de baten van 

internationalisering. Evi ziet dat werkdrukproblemen niet direct voortkomen uit 

internationalisering, er hangen veel meer factoren mee samen. Bibi ziet dit ook in maar vindt 

dat internationalisering te veel onzekerheid in zijn geheel met zich meebrengt.  

 

Stemvoorstel: De FSR stemt voor het invoeren van een internationale track van Antropologie.  

Dit stemvoorstel is afgewezen door de PV.  

 

Proces: Evi is het niet eens met het afwijzen van de internationale track en wil het advies daarom 

liever niet schrijven. Marie, Rinke en Bibi willen Evi en Nina wel helpen. Nina en Evi halen de 

voorargumenten weg. Rinke, Bibi en Marie vullen het advies vervolgens aan met de 

tegenargumenten. De redactionele ronde is dinsdag 4 juni, woensdag 5 juni 13:00 inleveren.  

 

Inhoud advies bevat o.a. de tegenargumenten; 1) Financiële onderbouwing onduidelijk door 

tegenstrijdige verhalen. 2) Principekwestie; internationalisering in het algemeen.  

 

13. Onderwerp 3: Instemmingsverzoek OC’s  

De FSR was van plan niet in te stemmen met het instemmingsverzoek betreft selectie en 

werving van OC’s. Een aantal raadsleden hebben daarna een gesprek gehad met Sterre. Sterre 

noemde dat de FSR geen juridische grond heeft om tegen te stemmen. Echter; kritieken kunnen 

we wel ter (ongevraagd) advies meegeven, want volgend jaar wordt de wijze van samenstellen 

van OC’s geëvalueerd. Nu ziet de FSR het wel in om in te stemmen. Er zijn geen 

opmerkingen/vragen over de conceptreactie die Casper heeft opgesteld.  

 

Stemvoorstel: De FSR stemt in met het instemmingsverzoek betreft selectie en werving van 

OC’s, met een aantal punten ter advies.  

Dit stemvoorstel is aangenomen door de PV. Er volgt direct een redactionele ronde, tot dinsdag 

4 juni 23:59.   

 

14. Onderwerp 4: Eindejaarsevenement 

Op dinsdag 4 juni 2019 is het eindejaarsevenement van de FSR ’18-’19. Vanaf 19:30 is de 

inloop voor gasten, het is de bedoeling dat de raad er vanaf 19:00 is. Om 20:00 start het 

programma met 3 sprekers. Evi en Chris modereren het dialoog tussen publiek en sprekers.  
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15. Onderwerp 5: Ongevraagd advies faculteitsreglement 

Aan het begin van het jaar is dit advies al ter tafel gekomen, destijds is het ingestemd en al 

door de redactionele ronde heen gekomen. Chris ziet nog een paar spelfouten en verbetert 

deze.  

Stemvoorstel: De FSR stemt voor het opsturen van het ongevraagd advies betreft het 

faculteitsreglement.  

Dit stemvoorstel is aangenomen door de PV. Evi zal het advies nog eens doorlezen en 

vervolgens opsturen.  

 

16. Onderwerp 6: Advertentie raadsassistenten  

De uitslagen van de studentenraadsverkiezingen zijn bekend, er moeten weer raadsleden 

aangenomen worden want niet alle zetels zijn gevuld.  

 Het lijkt Sterre een goed idee om deze advertenties uit te zetten onder Psychologie en 

POW, Evi is het hiermee eens. Casper vindt echter dat we overal moeten promoten en de OWI’s 

van POW en Psychologie moeten vragen extra te promoten. Freek vindt dat bij gelijke 

competentie voorkeur gegeven moet worden aan Psychologie- en POW-studenten. Evi kan Lise 

van Comenius nog een reminder sturen, zij had interesse getoond. De FSR kiest ervoor om 

vanaf het begin al onder alle domeinen te promoten. Nieuwe raadsleden nemen de sollicitaties 

af en kunnen advies vragen aan Evi betreft praktische zaken.  

 

190603-6: P&M zet de vacature voor raadsassistenten uit vóór vrijdag 7 juni.  

190603-7: P&M neemt contact op met OWI’s van POW en Psychologie over verspreiding 

vacature raadsassistenten.  

190603-8: De FSR stelt op het inwerkweekend nieuwe raadsleden op de hoogte van de 

raadsassistentenprocedure en van hun to-do list gedurende de zomer.  

 

[Rinke verlaat de vergadering.] 

 

17. Onderwerp 7: Evaluatie studentenraadsverkiezingen  

Districtenstelsel an sich 

De FSR bespreekt het eventueel afschaffen van het dit jaar ingevoerde districtenstelsel.  

 De dossierhouders districtenstelsel vinden het nog te prematuur om het districtenstelsel 

af te wijzen; eerst moet meer actie worden ondernomen zoals bijvoorbeeld intensievere 

promotie. Chris is niet tégen het systeem, maar vindt het niet logisch als je kijkt naar de lage 

opkomstcijfers. Chris zou eerst terug willen naar het oude systeem, het opkomstcijfer omhoog 

brengen tot 30 of 40 en dan terug gaan naar het districtenstelsel, want zoals het nu gaat is de 

situatie minder democratisch dan eerst. Freek ziet ook dat we nu andersom aan het redeneren 

zijn, het was op dit moment te vroeg om het districtenstelsel in te voeren.  

 Marie ziet het als een wisselwerking; de kern van het probleem is de te lage opkomst en 

te lage bekendheid. In welk verkiesstelsel we ook zitten; de opkomst is laag. Maar als er elk 

jaar in ieder geval verkiesbare leden zijn, zou het districtenstelsel wel werken. Marie weet nog 

niet of ze voor of tegen het afschaffen is. Casper denkt dat het goed is om door te gaan met het 
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districtenstelsel. Hij denkt dat partijen volgend jaar ook beter op de hoogte zijn van het belang 

van het werven bij Psychologie en POW.  

 Nina ziet dat bij de FdR ook een districtenstelsel is ingevoerd, sinds de invoering is bij 

het gedeelte van rechtsgeleerdheid de opkomst verlaagd (in acht genomen dat PPLE een heel 

hoge opkomst heeft). Echter; het totaal van de FdR is bijna niet veranderd; op de faculteit 

hebben er maar 2 mensen meer gestemd in 2019 dan in 2018.  

 Nina, Bibi en Evi vinden het zonde om het districtenstelsel nu al los te laten. Freek wil 

meer investeren in een cultuuromslag en ziet het stempercentage alleen als een symptoom en 

niet als de ziekte (te lage betrokkenheid). De mening van de FSR kan worden omgezet in een 

ongevraagd advies.  

190603-9; Antonie agendeert districtenstelselevaluatie op de O&C CV.  

 

Werving en promotie voor de verkiezing 

Bibi vindt dat de FSR te laat is begonnen met promoten. Het was beter geweest om dit een vast 

agendapunt te maken in de PV. Marie zag dat ze een passievere houding aannam omdat er een 

taakgroep verkiezingen was, maar het was beter om met de hele raad actief en betrokken te zijn 

geweest. Ook de partijen waren niet betrokken genoeg. En de faculteit zelf had ook meer 

bewustzijn kunnen creëren.  

 Freek denkt dat het contact met de studieverenigingen goed was. Er zou volgend jaar 

structureel een dossierhouder moeten zijn die de cultuur van betrokkenheid probeert te 

verbeteren en niet alleen om de verkiezingen heen. Nina vond dat Esther van Bochove heel 

betrokken was, dat was erg fijn. In de voorbereidingen was het erg duidelijk wat het 

faculteitsbureau zou doen, daarna leek centraal de promotie over te nemen en probeerden de 

faculteit en centraal niet in elkaars vaarwater te zitten; hier is echter misschien iets teveel lege 

ruimte in gehouden. Bij Psychologie was na de deadline een vraag naar informatie over 

aanmelding gekomen; dat getuigt echt van te weinig top-down stimulering van de 

betrokkenheid bij POW en Psychologie.  

 Chris vindt dat de FSR-leden het goed hebben gedaan in de promotie, maar dat de UvA 

meer verantwoordelijkheid had mogen nemen. Chris kijkt naar het samenvallen van de 

studentenraadsverkiezingen en de Health week; hij denkt dat het niet handig was dat studenten 

voor twee verschillende doeleinden werden aangesproken die week. Ook de lage opkomst bij 

het debat was veelzeggend; we moeten beter nadenken over hoe de volgende raad dit gaat 

invullen. Misschien zouden verschillende studentenraden een samenwerking aan kunnen gaan 

in de verkiezingsweek.  

 Casper ziet dat de FSR het heel erg naar zich toe trekt, maar het is ook gek dat het te 

verkiezen orgaan zichzelf moet promoten voor de verkiezingen. Wij doen al heel veel; Casper 

zou het echt  meer bij de communicatie van de faculteit en het maagdenhuis leggen. Zij moeten 

beter met elkaar communiceren en beter naar buiten treden met een bewustwordingscampagne. 

 De partijen moeten ook beter kandidaten werven, maar hoe? Casper denkt dat ook de 

partijen meer middelen nodig hebben vanuit de UvA. Evi ziet dat het de FSR heel veel tijd en 

energie kost om te promoten. Ze heeft ook de tip gekregen om bij POW en Psychologie wat 

specifieker uit te leggen waarom het voor déze studenten ook relevant is om de FSR in te gaan. 

Het zou logisch zijn als de UvA al veel eerder in het jaar uitlegt aan studenten wat de 
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studentenraden inhouden en vanuit hier een stap zetten naar de verkiezingen promoten, Marie 

ziet hiervoor kansen in de Intreeweek en op de opleidingsdag. Nina voegt toe dat ook goed 

uitgelegd moet worden hoe makkelijk het is om je eigen partij op te richten als student. Bibi 

stelt voor om een ongevraagd advies te schrijven hierover.  

 

190603-10; Freek vraagt zijn contact bij de intreeweek over mogelijkheden voor promotie van 

deelnemen in de FSR.  

190603-11: Antonie agendeert op de CV van O&C het ongevraagd advies over promotie van 

de studentenraadsverkiezingen.  

 

18. Onderwerp 8: Stand van zaken OV6 

Wat willen we agenderen? Discussienota diversiteit, studentenraadsverkiezingen, 

instemmingsverzoek Antropologie, Faculteitsreglement, ongevraagd advies OC’s, HST (als er 

een nieuw instemmingsverzoek is), studentpsychologen en taalbeleid van de FSR. De deadline 

voor de stukken is 21 juni. De OV is 9 juli 13:00.  

 

190603-12: Chris nodigt Marieke brand uit voor OV6.  

190603-13; Antonie agendeert op de CV O&C of huisvesting nog op de OV moet (aangezien er 

nog een OV-actiepunt OV openstaat!) 

 

19. W.v.t.t.k.  

Geen.  

 

20. Punten voor de CSR  

Geen. 

 

21. Promotie en Media 

Geen. 

 

22. Vergaderstukevaluatie 

Vergaderstukken waren top.  

 

21.  Rondvraag en sluiting 

• Zomerreces: Casper zal een schema opstellen met beschikbaarheid van de raadsleden 

voor als er in de zomervakantie een adviesaanvraag binnenkomt.  

• 10 juni is de oefencobo; tijden en voedselvoorziening zijn nog onduidelijk.  

190603-14: Chris neemt contact op met Sjors over de oefencobo en regelt avondeten 

voor de oefencobo.  

• Iedereen stemmen op de Pluim!!! 

• Evi sluit de vergadering om 17:56.  

 

Actielijst 

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



 

Pagina 7 van 8 

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

190520-2: Evi mailt het rapport van Koens survey over internationalisering naar de decaan.  

190520-3: Chris maakt een opzet voor de discussienota diversiteit (OV).  

190527-5: Evi en Marie zoeken uit wat de status is van e-health en de test die ze hebben moeten 

maken.  

190527-6: Bibi mailt Sterre over het advies en de discussienota over studentpsychologen.  

190527-7: Evi schrijft update over de financiën van ASW zoals besproken in de FINCIE en 

stuurt dit naar Anton.  

190603-1: Iedereen zet belangrijke documenten van zijn/haar dossiers in de drive.  

190603-2: Robin mailt Marco Teunisse terug over studentenpluspas en inloggen op de laptops. 

190603-3: Marie checkt of we over de 6-wekentermijn van de duurzaamheidsbrief heen zitten.  

190603-4: Evi maakt een datumprikker voor PV 39.  

190603-5: Robin boekt lokalen voor blok 6.  

190603-6: P&M zet de vacature voor raadsassistenten uit vóór vrijdag 7 juni.  

190603-7: P&M neemt contact op met OWI’s van POW en Psychologie over verspreiding 

vacature raadsassistenten.  

190603-8: De FSR stelt op het inwerkweekend nieuwe raadsleden op de hoogte van de 

raadsassistentenprocedure en van hun to-do list gedurende de zomer.  

190603-9; Antonie agendeert districtenstelselevaluatie op de O&C CV.  

190603-10; Freek vraagt zijn contact bij de intreeweek over mogelijkheden voor promotie van 

deelnemen in de FSR.  

190603-11: Antonie agendeert op de CV van O&C het ongevraagd advies over promotie van 

de studentenraadsverkiezingen.  

190603-12: Chris nodigt Marieke brand uit voor OV6.  

190603-13; Antonie agendeert op de CV O&C of huisvesting nog op de OV moet (aangezien 

er nog een OV-actiepunt OV openstaat!) 

190603-14: Chris neemt contact op met Sjors over de oefencobo en regelt avondeten voor de 

oefencobo.  

 

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.  
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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. 

 


