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Notulen van de plenaire vergadering (40) 

Datum en tijd: 17 juni 2019, 11:00-13:00 

Locatie: B2.05 

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

Casper Colenbrander, Bibi van de Laar, Antonie van 

Hulst, Lise Lathouwers, Marie de Vries.  

Afwezig FSR FMG ‘18/’19: Rosanne Beentjes, Rinke Ploeger, Daniël Ellis, Freek 

Wallagh.  

Toehoorder (FSR FMG ‘19/’20): Nadya Manuputty.  

Notulen:  Robin van den Hoek.  

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 11:04.  

 

2. Mededelingen 

Daniel en Freek zijn afwezig. Rinke is op vakantie en heeft Bibi gemachtigd. Nadya is aanwezig 

als toehoorder.  

 

3. Vaststellen notulen PV 39 

De notulen van 13 juni 2019 zijn met een wijziging 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.  

190520-3: 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.  
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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. 

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 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.  

 

5. Post 

Geen nieuwe post.  

 

6. Update voorzitter 

Afgelopen donderdag na de PV had Evi een meeting met alle voorzitters, Karen Maex en Geert 

ten Dam. Evi vroeg zich een beetje af wat precies het nut was van deze meeting aangezien het 

jaar bijna is afgelopen. Evi heeft hier wel aangekaart dat de FSR moeite heeft met het voeren 

van een discussie op twee verschillende niveaus; de nationale politiek en de lokale politiek. De 

rector heeft gezegd dat echt niet de bedoeling is dat internationalisering alleen wordt ingevoerd 

omwille van het geld, maar dat het echt gaat om kwaliteit van het onderwijs.  

 

7. Update afgevaardigde 

Woensdag zal de OV van de CSR en het CvB plaatsvinden. O.a. duurzaamheid wordt 

aangekaart, hoe zit het nou met het antwoord op de brief van de FSR FMG? En ook de 24/7 

library wordt besproken.  

 

8. Update commissievoorzitter O&F 

Niet vergaderd, geen update.  

 

9. Update commissievoorzitter O&C 
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O&C heeft o.a. De Pluim, het districtenstelsel en de discussienota diversiteit besproken. Chris 

vult de discussienota nog verder aan aan de hand van de feedback van O&C. De 

studentbetrokkenheidsenquête wordt volgende week op Facebook gedeeld als een soort proef; 

wat voor een respons zullen we nu krijgen?  

 

10. Vaststellen agenda 

Bibi voegt het onderwerp evaluatie van het inwerkweekend toe. De agenda is gewijzigd 

vastgesteld.  

 

11. Onderwerp 1: Instemmingsverzoek Antropologie 

De FSR besluit -op verzoek van de decaan- zijn oorspronkelijke besluit (een niet-instemming) 

betreft de wijziging van de voertaal van de opleiding Antropologie nu definitief te 

heroverwegen. De FSR heeft al een reactie van de decaan ontvangen op zijn niet-instemming. 

De FSR loopt die reactie per pagina af.  

 

Pagina 1: Evi vond het een goed punt dat er benoemd wordt dat de hele afdeling Antropologie, 

de docenten, de OC, de opleidingsdirecteur, de directeur van het CSW en de Board of social 

sciences in hebben gestemd met de wijziging van de voertaal van de opleiding. Bibi vraagt zich 

af of deze instemming daadwerkelijk schriftelijk is vastgelegd of dat het is van ‘horen zeggen’. 

Antonie gaat ervanuit dat het gewoon klopt dat deze partijen hebben ingestemd. Evi weet dat 

de afdelingsvoorzitter en Richard dit hebben bevestigd.  

 

Pagina 2: Bibi noemt dat Rinke (vandaag afwezig) nog steeds niet overtuigd is van het 

financiële plaatje van de internationalisering van Antropologie. Evi snapt het financiële plaatje 

ook nog steeds niet. In de brief is opgenomen dat ten behoeve van de investering in de 

tweetalige bachelor Antropologie geen reserves worden aangesproken, terwijl Evi meent wel 

eens gehoord te hebben dat er reserves zullen worden aangesproken. Bibi vindt het zinsdeel 

‘waarin verschillende besparingen en middelen een rol spelen’ een te vage beschrijving. Nina 

vraagt zich af waarom wij geen begroting te zien krijgen als deze er al wel duidelijk is. We 

kunnen kijken of dit in de kadernota opgenomen is. Evi zal Michel mailen met de vragen die 

de FSR heeft betreft financiën, vóór de Fincie van maandag.   

 

Pagina 3: betreft huisvesting op REC; er is al een probleem met studieplekken en dit probleem 

willen we niet vergroten, ziet Bibi. Antonie ziet dat er wel degelijk wordt gewerkt aan het  

studieplekkenprobleem, het probleem is ook vooral tijdens de tentamenperiodes. Antonie denkt 

dat de toename van het aantal (internationale) studenten bij Antropologie niet zo groot zal zijn 

als wij nu aannemen. Lise ziet huisvesting ook niet per se als een groot probleem, maar ze wil 

wel dat de communicatie betreft studieplekken buiten B/C niet gaat achterlopen op deze 

ontwikkeling. Nina ziet dat studenten vrij honkvast zijn en niet verder zoeken bij bijvoorbeeld 

gebouw A of E. Naast het probleem van de communicatie zal het misschien sowieso langer 

duren voordat andere studenten op andere plekken plaats gaan nemen. Vóór het begin van het 

jaar moet duidelijk zijn hoe het zit met studieplekken, zodat we nieuwe studenten eventueel 
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nieuw gedrag aan kunnen leren. Evi stelt voor dat de FSR nogmaals vraagt om een bevestiging 

dat er wordt gewerkt aan de communicatie betreft studieplekken.  

 Huisvesting in de stad zelf is in de brief van de FSR aangekaart, alleen is de decaan hier 

in haar reactie niet op teruggekomen.  

 Kwaliteit; Marie vindt het goed dat er wordt gezegd dat de werkdruk van de docenten 

niet verhoogt. Marie snapt het argument dat de werkdruk is verhoogd door besparingen niet 

helemaal, de faculteit had ook een andere verdeling kunnen maken, bijvoorbeeld m.b.v. het 

geld van de kwaliteitsafspraken. Evi ziet dat dit niet zo makkelijk te bepalen / te verschuiven 

is, en helaas beslaan de kwaliteitsgelden ook niet heel groot bedrag. Marie stemde in eerste 

instantie tegen dit instemmingsverzoek omdat zij principieel tegen was, maar Marie is nu 

enigszins gerustgesteld door de onderbouwing over de kwaliteit. Bibi is het niet eens met het 

argument dat de situatie vergelijkt met 5 à 10 jaar geleden. Er is nu een andere locatie en we 

zitten een andere situatie, dus die vergelijking voegt voor Bibi niks toe.  

 Evi vond het kloppend dat de decaan stelt dat de FSR niet heeft beargumenteerd waarom 

de internationalisering van Antropologie inhoudelijk geen goed idee is. Wij hebben inderdaad 

vooral de grotere structuren rondom internationalisering geëvalueerd en niet per se de inhoud.  

 

Rondje met voorlopige mening per raadslid; Marie is positief gestemd, Bibi denkt er nog steeds 

over om blanco te stemmen omdat ze de financiële onderbouwing nog steeds te vaag vindt. Lise 

vindt zichzelf niet voldoende geïnformeerd doordat ze een tijdje afwezig is geweest. Chris wil 

nog steeds instemmen, net als Evi en Nina en Antonie. Casper heeft nog wat vragen over 

financiën, hij wil graag luisteren naar wat de OC te zeggen heeft voor hij instemt.  

 

Evi gaat Michel mailen met de vragen. Evi zal ook afspreken met de OC, opleidingsdirecteur 

en afdelingsvoorzitter. Zo kunnen we de laatste informatie inwinnen en op de volgende PV nog 

eens discussiëren. Als we dan denken dat we voldoende informatie hebben, kunnen we opnieuw 

gaan stemmen. Het lijkt goed om (naast het CvB) ook de decaan te vertellen over de kwestie in 

nationale versus lokale politiek in de hoop dat de decaan zich tegen de nationale politiek kan 

verzetten.  

 

12. Onderwerp 2: Districtenstelsel verkiezingen 

O&C heeft het districtenstelsel nog eens besproken; iedereen in de commissie is vóór het stelsel, 

maar wil kijken naar een andere aanpak betreft studentbetrokkenheid. Je kan dit stelsel niet in 

één jaar goed evalueren, dus we zullen over een langere periode moeten kijken hoe het werkt. 

Casper vindt het vergaderstuk van Bibi een goed lijstje. Lise en Evi zijn het hiermee eens.  

 

We gaan het standpunt van O&C op de OV voordragen aan de decaan. Dit is niet per se voor 

een advies, maar dit hoort bij het OV-actiepunt dat we dit nog eens moeten evalueren. Bibi zal 

haar vergaderstuk iets formeler herschrijven voor gebruik op de OV. 

 

13. Onderwerp 3: De Pluim 
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De baliemedewerkers hebben gewonnen in de verkiezingen van de Pluim. Marie zal een beker 

en een taart regelen. Aanstaande maandag om 14:00 is de uitreiking. Marie wil de overige 3 

kandidaten ook graag bedanken voor hun bijdragen dit jaar, voor hen regelt zij ook wat lekkers.  

 

14. Onderwerp 4: Vacature raadsassistenten 

De raadsleden van de FSR FMG ‘19/’20 die zullen plaatsnemen in de sollicitatiecommissie 

voor de vier raadsassistenten zijn bekend. Nadya spreekt af met Lise over hoe raadsassistenten 

het beste aan kunnen worden genomen, regels in de procedure etc.  

 

15. Onderwerp 5: Evaluatie van het inwerkweekend 

Nadya heeft veel geleerd en gezien hoe de groepsdynamiek in de FSR van ‘19/’20 is. Ze ziet 

dat de groep erg gemotiveerd is. Ze ziet dat alle raadsleden een taalcursus Nederlands of Engels 

zouden kunnen volgen.  

 

190617-1: Het DB plant de inwerkweek in.  

190617-2: Bibi en Lise kijken naar hoe de procedure van de raadsassistenten aannemen vorig 

jaar ging.  

 

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

Geen.  

 

17. Punten voor de CSR  

Tijdens de OV gaat de CSR vragen wanneer antwoord op de duurzaamheidsbrief van de FSR 

en de CSR komt.  

 

18. Promotie en Media 

Geen.  

 

19. Rondvraag en sluiting 

Nina vindt dat de verdeling van het betalen van het bier oneerlijk is gegaan, helaas is er nu niet 

veel meer aan te doen.  

Evi sluit de vergadering om 12:03.  

 

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.   
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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.  

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

deelnemen in de FSR.  

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).  

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

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

190617-1: Het DB plant de inwerkweek in.  

190617-2: Bibi en Lise kijken naar hoe de procedure van de raadsassistenten aannemen vorig 

jaar ging.  

 

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. 

 


