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Notulen van de plenaire vergadering (39) 

Datum en tijd: 13 juni 2019, 13:00-14:30 

Locatie: B2.05 

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

Casper Colenbrander, Bibi van de Laar, Rinke Ploeger, 

Antonie van Hulst, Daniël Ellis.  

Afwezig FSR FMG ‘18/’19: Rosanne Beentjes, Lise Latouwers, Freek Wallagh, 

Marie de Vries.   

Notulen:  Robin van den Hoek.  

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 13:05.  

 

2. Mededelingen 

Lise heeft Antonie gemachtigd. Bibi is iets later door vertraging met de trein. Evi moet op tijd 

weg.  

 

3. Vaststellen notulen PV 38 

De notulen van 3 juni 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.  

190520-2: 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. 

➔ Marco vroeg of het lukt om in die laptop te werken met UvAnetID. De raadsleden 

zijn hier echter niet tegenaan gelopen, vanaf nu zal iedereen inloggen met zijn eigen 

ID.  

➔ 190613-1: Nina kijkt of de narrowcasting te bedienen is vanaf haar persoonlijke 

UvAnetID.  

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

➔ Het CvB zit over zijn uiterlijke antwoordtermijn heen. Het antwoord op deze brief 

schijnt onderdeel te worden van een Green Paper die nu geschreven wordt. Deze 



 

Pagina 2 van 7 

komt vóór de zomervakantie. Casper zal terugkoppelen naar de CSR dat de FSR het 

liefst snel antwoord zou krijgen op in ieder geval de inhoud van zijn brief.   

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.  

 →  Dit weekend even bespreken wie de sollicitaties op zich neemt en wanneer.  

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

vacature raadsassistenten.  

➔ 190613-2: ODC Psychologie vraagt na bij de OWI’s van Psychologie wat er nog 

gedaan kan worden met het advies over studentpsychologen (welk mandaat heeft de 

decaan nu precies?) 

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.  

 

5. Post 

8/6 Omar: [SAVE-THE-DATE] End of Year celebration 

➔ 190613-3: Elk raadsleden laat vóór PV 41 weten aan Robin of hij/zij wel of niet 

naar de End of Year celebration van de CSR gaat.  

 

11/6 Enjoy Today; Samenwerking starten Enjoy Today - Food Community UvA/HvA 

➔ 190613-4: Daniël spreekt af met Enjoy Today en zet Robin in de cc.  

 

12/6 Sofie: Update profileringsfonds 

➔  De eerste stap in deze evaluatie is een consultatieronde op basis van het huidige 

reglement. Deze vindt nu plaats op https://denkmee.uva.nl/ tot 28 juni. 

➔ 190613-5; O&F bespreekt de evaluatie van het profileringsfonds in zijn 

vergadering en reageert vóór 28 juni (zie mail Sofie). 
➔ Mochten jullie, of jullie achterban, nog input hebben om mee te nemen in de evaluatie, 

dan kunnen jullie dat via https://denkmee.uva.nl/ laten weten. Zouden jullie deze e-mail 

eventueel ook door kunnen sturen naar mogelijk geïnteresseerden? 

➔ 190613-6: Chris appt de studieverenigingsbesturen dat zij feedback kunnen geven over 

het profileringsfonds (zie mail Sofie).  

  

12/6 Omar; Elections Evaluation meeting 

➔ Morgen 13:00 in CREA 4.15. Echter, Antonie en Nina kunnen allebei niet.  

https://denkmee.uva.nl/
https://denkmee.uva.nl/
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➔ 190613-7: Antonie kijkt of hij aanvullingen heeft op de evaluatie van de verkiezingen 

(zie mail Omar) en zet deze op de mail waar nodig.  

 

6. Update voorzitter 

Evi heeft veel contact gehad met Sterre en met de OC Antropologie over het 

instemmingsverzoek betreft de voertaal van de opleiding. Hier heeft de decaan gister al een 

uitgebreide reactie op gestuurd. Dit onderwerp staat voor straks ook op de agenda. En de FMG 

kadernota is inmiddels binnengekomen.  

 

7. Update afgevaardigde 

De CSR is druk bezig met de centrale kadernota, de CSR is een paar eigenaardigheden 

tegengekomen die ze aan het uitzoeken zijn. Casper is zelf vooral druk bezig met de 

collegegelden. De tarieven stijgen  met minimaal 11%, dat is een groot punt van discussie 

geworden. De CSR en de FNWI denken na over een gezamenlijke brief naar het CvB om aan 

de noodrem te trekken betreft deze exorbitante stijging. Verder is er binnenkort weer een OV 

van de CSR, er zijn op dit moment nog geen stukken doorgestuurd voor de OV-voorbereiding.  

 

8. Update commissievoorzitter O&F 

O&F heeft deze week niet vergaderd.  

 

9. Update commissievoorzitter O&C 

Deze week heeft O&C niet vergaderd, dit kwam o.a. doordat er minder te bespreken is zo aan 

het einde van het jaar. Maandag gaat de commissie wel weer vergaderen.  

 

10. Vaststellen agenda 

Aan de w.v.t.t.k. voegen we drie punten toe: Wie gaat naar het OWI-overleg? We spreken een 

deadline af voor onze archivering. En we maken een planning voor het jaarverslag.  

 

11. Onderwerp 1: Notulen OV5 

De FSR bespreekt de door de decaan voorgestelde wijzigingen op de notulen van de vijfde OV. 

De FSR accepteert alle wijzigingen, behalve de voorgestelde wijziging op actiepunt 190509-1: 

De FSR en de decaan onderzoeken waar verbeterpunten liggen voor het werven van kandidaten 

voor de studentenraadsverkiezingen van ’19-’20. De decaan wil hier ‘voor de kiesdistricten 

POW en Psy’ toevoegen, maar de FSR wil dit actiepunt graag toegepast zien op alle domeinen.  

 

190613-8: Robin mailt Sterre terug over de OV5-notulen.  

 

12. Onderwerp 2: Instemmingsverzoek Antropologie  

Inleiding: Evi heeft Sterre gesproken over het niet-instemmen van de FSR op het 

instemmingsverzoek betreft de voertaal van de opleiding. De decaan vraagt ons of wij onze 

reactie willen herzien. Ook de OC van Antropologie heeft de FSR gevraagd om met de OC in 

gesprek te gaan ter heroverweging.  
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Proces: vandaag maken we een voorlopige beslissing om te willen heroverwegen of niet. 

Hiervoor is gekozen omdat de raadsleden waarschijnlijk op dit moment nog niet de tijd hebben 

gehad om de hele reactie door te nemen en dus nog niet goed op de hoogte zijn van alle 

argumenten. Op PV 40 (aanstaande maandag) bespreken we of we definitief gaan 

heroverwegen.   

 

Discussie: Rinke is bereid om dieper in te gaan op de reactie en vooral om hierover in gesprek 

te gaan met Michel, de brief die gister is binnengekomen gaf haar namelijk nog niet voldoende 

informatie betreft de financiële kant. Casper is ook bereid om te heroverwegen. Bibi en Daniël 

ook, ná een gesprek met de OC.  

De FSR is bereid de niet-instemming te gaan heroverwegen. Chris merkt op dat hij de brief van 

de decaan erg sterk en overtuigend vond. Evi verzoekt alle raadsleden om zich goed in te lezen 

voor de PV van maandag, zodat we een sterke inhoudelijke discussie kunnen hebben.  

 

De studentleden van de OC waren verbaasd door de reactie van de FSR, zij willen graag met 

de FSR in gesprek. Evi, Rinke, Casper, Nina en Bibi gaan overleggen welk moment het beste 

uitkomt.  

190613-9: Evi / Rinke / Casper / Nina / Bibi vragen Marie of ze mee wil naar het gesprek met 

de OC Antropologie over het instemmingsverzoek betreft de voertaal van de opleiding.  

 

13. Onderwerp 3: Stand van zaken OV6 

Op dit moment maken de volgende onderwerpen grote kans om op de agenda terecht te 

komen: instemmingsverzoek Antropologie, instemmingsverzoek werving en selectie OC’s, 

diversiteit, faculteitsreglement, kadernota, verkiezingen.  

Misschien het taalbeleid van de FSR bespreken? In het inwerkweekend met de nieuwe raad 

overleggen wat zij willen, vervolgens kiezen om dit wel of niet te agenderen op de OV.  

Moeten we als raad zijnde een standpunt innemen over het districtenstelsel? Dit lijkt Casper 

wel een goed idee.  

190613-10: Bibi werkt uit de argumenten van de PV (38?) over het raadsstandpunt betreft het 

disctrictenstelsel verder uit.  

190613-11: O&C kijkt in welke vorm de mening van de FSR over het disctrictenstelsel op de 

OV moet komen.  

 

Welke taal spreken we tijdens de zesde OV? De FSR wil proberen zo veel mogelijk in het 

Engels te spreken, maar we laten het ook van de onderwerpen afhangen en van de wensen van 

de spreker.  

Deadline voor stukken en agenda is 28 juni.  

14. Onderwerp 4: FMG kadernota 

De deadline voor de reactie op de kadernota van de FMG is 15 juli 2019.  

190613-12: TOF plant een vergadering in over de kaderbrief.  
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15. Onderwerp 5: Evaluatie eindejaarsevenement 

Top: Leuke locatie, goede stellingen voor de discussies.  

Tip: Jammer dat er weinig mensen van de nieuwe raad waren. Evi merkte dat de raadsleden van 

tevoren erg druk waren en dat daardoor de promotie er een beetje bij in is geschoten, dit had 

beter gekund.  

We kunnen aan de nieuwe raad meegegeven dat als zij ook evenementen willen organiseren, 

het slim kan zijn om hier een aparte taakgroep voor op te richten (i.p.v. per evenement 

gegadigden te zoeken).  

 

16. Onderwerp 6: Pluim 

Er zijn op dit moment nog niet veel stemmen voor de jaarlijkse De Pluim-verkiezing.   

Op de volgende PV kiezen we het moment van sluiten van de stemsite en kiezen we het moment 

van uitreiken. 

  

190613-13: P&M promoot de Pluim nogmaals op Facebook en Instagram.  

 

17. Onderwerp 7: Inwerkweekend 

Lise en Nina verzorgen de introductie op vrijdag. De HST-simulatie is ook af. Bibi, Nina en 

Robin willen wel hulplijn zijn tijdens de simulatie. Daniël is Folia. Casper maakt een script 

voor de HST-simulatie. Bibi neemt haar boxje of het boxje van kantoor mee.  

 

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

• Evi en Chris gaan naar het OWI-overleg (onderwerp: internationalisering).  

• Archivering stukken: alle raadsleden moeten er echt voor zorgen dat de stukken en 

belangrijke mails van zijn dossiers op de Drive staan. Deadline is 1 juli 2019.  

• Jaarverslag: Evi stelt voor om alle thema’s van het beleidsplan aan te houden. 

Casper wil graag ook de ongevraagde adviezen uitgewerkt zien in het jaarverslag. 

De ongevraagde adviezen worden uitgewerkt door de schrijvers zelf. De 6 thema’s 

vallen onder de commissievoorzitters.  

Deadline jaarverslag: 12 juli.  

• Studentbetrokkenheidsenquête; Nina heeft het idee dat als de enquête nu uitgezet 

wordt, we niet de respons krijgen die de raad verdient. Voorstel om hem voor de 

zomervakantie nog uit te zetten op Facebook en dat we aan de volgende raad 

meegeven dat zij deze enquête nog verder promoten en de resultaten verwerken. 

Nina is bereid om dan volgend jaar nog mee te werken aan de enquête. De rest van 

de raad gaat akkoord met Nina’s voorstel. 

 

19. Punten voor de CSR  

Antwoord op de duurzaamheidsbrief.  

 

20. Promotie en Media 
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Er is geld over in de begroting van P&M: 54 euro aan representatiekosten voor zomerpakket 

verloten. 26 euro voor de promotie van raadsassistenten. Ook nog een openstaande post van 

228 euro van de verkiezingen.  

190613-14: P&M overlegt met Lise over wat er gebeurt met het overige budget van P&M.  

 

De nieuwe WC-krant komt dit jaar nog; er zijn alleen problemen met het printen op A3-formaat. 

Chris zal hierover nog eens contact opnemen met ICTS.  

 

21. Rondvraag en sluiting 

Rinke is er de komende 2 weken niet door vakantie. Evi sluit de vergadering om 14:15.  

 

Actielijst 

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

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

190520-3: 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.  

190527-7: 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.  

190603-6: 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.  

190613-1: Nina kijkt of de narrowcasting te bedienen is vanaf haar persoonlijke UvAnetID.  

190613-2: ODC Psychologie vraagt na bij de OWI’s van Psychologie wat er nog gedaan kan 

worden met het advies over studentpsychologen (welk mandaat heeft de decaan nu precies?) 

190613-3: Elk raadsleden laat vóór PV 41 weten aan Robin of hij/zij wel of niet naar de End of 

Year celebration van de CSR gaat.  

190613-4: Daniël spreekt af met Enjoy Today en zet Robin in de cc.  

190613-5; O&F bespreekt de evaluatie van het profileringsfonds in zijn vergadering en reageert 

vóór 28 juni (zie mail Sofie). 

190613-6: Chris appt de studieverenigingsbesturen dat zij feedback kunnen geven over het 

profileringsfonds (zie mail Sofie).  

190613-7: Antonie kijkt of hij aanvullingen heeft op de evaluatie van de verkiezingen (zie mail 

Omar) en zet deze op de mail waar nodig.  

190613-8: Robin mailt Sterre terug over de OV5-notulen. 
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190613-9: Evi / Rinke / Casper / Nina / Bibi vragen Marie of ze mee wil naar het gesprek met 

de OC Antropologie over het instemmingsverzoek betreft de voertaal van de opleiding.  

190613-10: Bibi werkt uit de argumenten van de PV (38?) over het raadsstandpunt betreft het 

disctrictenstelsel verder uit.  

190613-11: O&C kijkt in welke vorm de mening van de FSR over het disctrictenstelsel op de 

OV moet komen.  

190613-12: TOF plant een vergadering in over de kaderbrief.  

190613-13: P&M promoot de Pluim nogmaals op Facebook en Instagram. 

190613-14: P&M overlegt met Lise over wat er gebeurt met het overige budget van P&M.  

 

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.  

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

 


