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Notulen van de plenaire vergadering (41) 

 

Disclaimer (NL): deze notulen zijn gemaakt in een overdrachtsperiode van de FSR ’18-’19 met 

uitsluitend Nederlands sprekende raadsleden naar de FSR ’19-20 waarin ook niet-

Nederlandssprekende raadsleden zullen deelnemen. Om deze reden zijn sommige delen van de 

notulen in het Nederlands geschreven en andere delen in het Engels.  

 

Disclaimer (EN): These minutes were taken in a transfer period between the FSR ’18-’19 which 

has only Dutch speaking council members to the FSR ’19-’20 which includes non-Dutch 

speaking council members. It is for this reason that some parts of these minutes are written in 

Dutch and some parts are in English.  

 

Datum en tijd: 24 juni 2019, 11:00-13:00 

Locatie: C2.07 

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

Casper Colenbrander, Bibi van de Laar, Antonie van 

Hulst, Marie de Vries.  

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

Wallagh, Lise Lathouwers.  

Toehoorders (FSR FMG ‘19/’20): Siddarth Jethwani, Nadya Manuputty, Birgit Peters, 

Alexandra Rosca.  

Notulen:  Robin van den Hoek.  

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 11:04.  

 

2. Mededelingen 

Rinke is afwezig en heeft Chris gemachtigd. Lise heeft niemand gemachtigd.  

Omdat we niet-Nederlandssprekende toehoorders hebben is de vergadering deels Engels. De 

vergadering kan niet volledig in het Engels gedaan worden, aangezien veel voorbereidende 

stukken in het Nederlands zijn opgesteld.  

 

3. Vaststellen notulen PV 40 

De notulen van 17 juni 2019 zijn zonder 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.  

190520-3: 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.  
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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.  

190603-10; 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.  

 

5. Post 

21/6 ASVA: ASVA boot 

Geïnteresseerde raadsleden kunnen zich inschrijven via de link.  

 

Fysieke brief van studenten met een klacht over de cursus Introduction to Political Science 

research (onderdeel van de premaster) 

190624-1: Antonie probeert de mailadressen van de afzenders van de brief betreft Introduction 

to Political Science research te achterhalen en hen te contacteren. 

190624-2: Antonie neemt contact op met de OC en eventueel de examencommissie over of zij 

klachten over de cursus Introduction to political science hebben ontvangen vanuit werkgroep 

2.  

 

23/6 Sofie: Beperkte reikwijdte 2e pilot studentpsychologen op locatie // Limited scope 2nd 

pilot student psychologists at location 
190624-3: Antonie agendeert de mail van Sofie (23/6) betreft studentpsychologen op de CV van 

O&C.   
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6. Update voorzitter 

Evi attended a meeting on the staff monitor, results on work stress were shown. Remarkable; 

work pressure is decreasing while work stress is increasing.  

And Evi and Casper joined the meeting of the new council last week in which positions were 

chosen.  

 

7. Update afgevaardigde 

Casper is working for an unsolicited advice on tuition fees, the CSR is protesting because the 

raise of the fees is too high. And the CSR had an OV in which they discussed the sustainable 

travel policy advice of the FSR and the CSR. The CvB will send a separate answer to the FSR.  

 

Folia recently published an article in which was written that the UvA will have big budget cuts. 

The UvA is thinking about not following government policy in the distribution of certain 

budgets. If they do follow it, the FMG will be hit most. This is something that we can discuss 

with Michel Telkamp, as this can affect the kadernota.  

 

The CvB has committed to appointing an ombudsperson as soon as possible. Also, a taskforce 

on social safety will be set up. This is a direct consequence of the events that took place at the  

faculty of law.   

 

8. Update commissievoorzitter O&F 

Lise is afwezig, dus er is geen update.  

 

9. Update commissievoorzitter O&C 

Er was geen meeting deze week, dus geen update.  

 

10. Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld.  

 

11. Onderwerp 1: Request for consent Antropology 

Discussie 

Vanochtend hadden een aantal FSR-leden een meeting met de studentleden van de OC, de 

afdelingsvoorzitter en de opleidingsdirecteur van Antropologie om uit te leggen waarom de 

FSR niet in heeft gestemd met het verzoek voor internationalisering van de opleiding. 

Vanmiddag komt vanaf Michel Telkamp meer informatie over het financiële plaatje van de 

internationalisering. Volgende week zal de FSR nogmaals discussiëren en definitief beslissen 

op de heroverweging, omdat we op dat moment nog niet alle benodigde informatie verzameld 

hebben.  

 Casper vond een goed punt van de vertegenwoordigers van Antropologie; door 

internationalisering geven we de Nederlandse studenten ook meer mogelijkheden. Marie vond 

het fijn om te horen dat de studenten van de OC echt vóór de internationalisering van de 

opleiding zijn, ze vond dat de OC-leden goede argumenten hadden. De OC vond het jammer 

dat de FSR niet was meegegaan met het advies van de OC.  
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 De afdelingsvoorzitter is het eens met de mening van de FSR dat het landelijke beleid 

op internationalisering problematisch is. Echter, de afdelingsvoorzitter vindt niet dat die 

discussie over de rug van Antropologie gevoerd moet worden. Betreft het argument dat het 

nadelig kan zijn voor Nederlanders als er native English speakers in een werkgroep zitten 

waardoor anderen minder snel hun mond open trekken; men denkt dat docenten bij 

Antropologie gevoelig genoeg zijn om dit soort spanningen in de werkgroep op te pikken en te 

adresseren.  

 In de vergadering van vanmorgen benoemde Evi de verdeeldheid binnen de raad over 

deze instemming. Marie voelde zich hier ongemakkelijk bij, omdat ze graag als FSR één 

gezamenlijk standpunt wil uitdragen naar buiten. Evi heeft echter wel geprobeerd om dit 

genuanceerd te brengen. Antonie denkt dat het misschien ook goed is om deze verdeeldheid te 

laten zien; dit geeft ook aan hoe complex de discussie over internationalisering is. Het was goed 

geweest als Rinke en Freek ook aanwezig hadden kunnen zijn bij de meeting van vanmorgen, 

zodat meer ‘tegenstanders’ van de internationalisering bij Antropologie hun woordje hadden 

kunnen doen.  

 

Proces 

Volgende week verzamelen we alle informatie in één document, in PV 42 discussiëren we dit 

nog eens en hakken we de knoop door.  

 

12. Onderwerp 2: Discussion paper diversity 

Chris heeft een discussienota opgesteld met hierin 4 punten; takenpakket van de Facultaire 

Diversity Officer (FDO), ondersteuning van de FDO, diversiteit betreft niet-westerse 

biculturele Nederlanders en samenwerking binnen de faculteit. De FSR geeft zijn feedback op 

de discussienota per paragraaf.  

 

Takenpakket FDO 

In de nota is opgenomen dat de FSR vindt dat teveel zaken omtrent diversiteit op het bordje van 

Marieke Brand terecht komen, ze krijgt hier ook maar 8 uur in de week voor betaald. Zelf heeft 

Marieke expliciet aangegeven dat ze graag ondersteund zou willen worden door een student-

assistent.  

Betreft de laatste zin over of de decaan op de hoogte is van het aantal kwesties dat speelt 

en onbesproken blijft: Nina stelt voor dat Chris deze zin uitbreidt met een voorbeeld. Of 

omvormen tot: doordat er zoveel diversiteitsaspecten en zo weinig middelen zijn, kan niet alles 

behandeld worden, sommige onderwerpen kunnen daarom ondergesneeuwd raken. Het stuk ‘de 

FSR vraagt zich af wat decaan verstaat onder diversiteit’ is op een eerdere OV al behandeld. 

We zouden dit deel kunnen herformuleren als: is de decaan op de hoogte van het takenpakket 

van de FDO en van zaken die nu nog onbesproken blijven? Wat zijn nu de meest pressing 

issues?  

 

Ondersteuning FDO 

Het argument dat Nederlandse studenten met een niet-westerse achtergrond zich achtergesteld 

voelen in het betrekken van alle soorten diversiteit, kwam van Marieke zelf.  
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Marie vraagt zich af hoe hard Chris de discussie in wil gaan op het aansturen op het aannemen 

van een student-assistent. Chris vindt het moeilijk om dit te bepalen omdat dit een discussienota 

betreft en niet een ongevraagd advies. Een discussienota is eerder bedoeld als verkennend 

gesprek. Maar: waarom zouden we ons op OV6 niet hard maken voor de belangen van de FDO? 

Het is daarnaast ook fijn dat dit een erg concreet punt is om op aan te kunnen sturen. Daniël 

vraagt zich af of het niet te onduidelijk is hoe het takenpakket van zo’n student-assistent eruit 

zou komen te zien. Marie stelt voor om Marieke nog vóór de OV te mailen hierover.  

 

190624-4: Chris mailt Marieke Brand om te vragen naar het takenpakket van de student-

assistent en of ze wel eens over haar 8 uur per week heen zit.  

 

Volgende week kunnen we beslissen hoe hard we willen aansturen op het aannemen van een 

student-assistent.  

 

Diversiteit omtrent biculturele Nederlanders 

Samenwerkingen voor een verbeterde diversiteit aan de faculteit worden georganiseerd door 

Marieke. Alleen, de daadkracht van deze werkgroepen is tot nu toe nog niet heel groot, de 

werkgroep is 4x per jaar. Zou deze werkgroep andere ondersteuning moeten krijgen, of een 

groter budget?  

Daniël zou het terecht vinden als het grootste deel van de aandacht omtrent diversiteit 

naar de internationals ging, mits de verhouding zo is dat er veel meer internationale studenten 

zijn dan biculturele Nederlanders met een niet-westerse achtergrond. Chris vraagt af of Daniël 

gelijk heeft. Het is juist belangrijk dat deze groep zich ook betrokken en gerepresenteerd voelt. 

Daniel ziet echter dat biculturele Nederlanders niet worden vergeten, maar dat ze alleen minder 

prioriteit krijgen. Uit pragmatisch oogpunt is dit misschien logisch, maar Chris vindt niet dat 

het pragmatische de hoofdrol zou moeten spelen. Het is belangrijk om biculturele Nederlanders 

ook te blijven bespreken, zodat deze vorm van diversiteit (net als bijvoorbeeld diversiteit in 

SES) niet uit de discussie verdwijnt.  

Bibi en Nina vinden het handig om dit kopje algemener te trekken; betrek andere 

vormen van diversiteit ook in de discussie. Dan kunnen SES, biculturele niet-westerse 

Nederlanders en diversiteit in het curriculum hier als voorbeelden worden genoemd.  

 

Samenwerkingen diversiteit aan de faculteit 

Antonie adviseert om deze alinea onder te brengen onder de alinea ‘takenpakket FDO’.  

 

De FSR ziet dat de diversiteit onder de aanwezigen in de werkgroep nog beter kan, bij de 

werkgroepen die zijn geweest was niet veel diversiteit in etniciteit en in ideeën (een zogeheten 

‘echokamer’). Het is daarom maar de vraag of we moeten pleiten voor een grotere daadkracht 

van de werkgroep (m.b.v. meer middelen vanuit de decaan). Het is dan eerder aan de FDO zelf 

om een manier te vinden om grotere diversiteit binnen haar werkgroepen te krijgen.  

 

Daniel staat stil bij de zorgen over biculturele Nederlanders met een niet-westerse achtergrond; 

zijn dat studenten die zichzelf zo identificeren, of worden zij als zodoende bestempeld? Chris 
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is hiervan niet op de hoogte, hij zal het navragen bij Marieke. Hoe definieer je ‘biculturele 

Nederlanders met een niet-westerse achtergrond’ precies? 

 

Proces: redactionele ronde van woensdag 12:00 tot donderdagavond. Chris stuurt de definitieve 

versie van de discussienota vrijdagochtend naar Evi. De deadline is vrijdag 17:00.  

 

13. Onderwerp 3: Districtenstelsel bij de verkiezingen 

Bibi heeft een stuk geschreven over de evaluatie van het districtenstelsel.  

 

Proces 

Het is onduidelijk of de bedoeling was om dit op de OV of in een aparte meeting met Sterre te 

bespreken. Evi ziet dat er al veel onderwerpen zijn die op de OV besproken moeten worden, 

dus het zou makkelijker zijn om het districtenstelsel in een aparte meeting te behandelen. 

Casper adviseert om met Sterre een voorbespreking te houden en dat we hier in de OV kort op 

reflecteren. Als Sterre dit echter uitsluitend op een OV wil bespreken, doen we dat. Evi zal het 

onderwerp hoe dan ook agenderen voor OV 6.  

 

Inhoudelijk 

Dit stuk is inmiddels al meerdere keren op de PV besproken, het is dus niet de bedoeling dat 

we dit stuk nog uitgebreid ondersteboven keren.  

Daniël is het niet eens met de voordelen van het districtenstelsel. Hij vindt dat het argument dat 

het districtenstelsel representatiever is niet klopt als niet voldoende stemmen zijn. Antonie stelt 

voor dat we dit punt meenemen in het gesprek, de gedachte achter het voordeel ‘het 

districtenstelsel is representatiever’ is in feite ook meer genuanceerd dan hoe het nu is 

opgeschreven.  

 

190624-5: Antonie houdt een voorbespreking met Sterre betreft het districtenstelsel.  

 

14. Onderwerp 4: Language policy and agenda OV 6 

The DB talked about the language policy for the OV of the 9th of July 2019. The DB proposes 

the last OV to be both in English and in Dutch, depending on the topic. This is the best option 

since the official meeting pieces are in Dutch, and since it is not practical to discuss everything 

in English. The speakers on the OV can have the biggest vote in the choice of language.  

• Kadernota: Dutch 

• Disctrict system: English 

• Diversity: Chris prefers to speak in Dutch, but after the discussion we could ask our 

technical chair to summarize the discussion in English.  

• Anthropology request for consent: 

We don’t have a first and second speaker fort his topic yet. Since it’s a sensitive topic, 

Nina proposes to do it in Dutch, since we are more able to express ourselves in Dutch. 

Antonie proposes: when the advice is positive, we can do it in English, when the advice 

is negative, we can do it in Dutch. We will decide on this this later, depending on who 

will speak and on what the advice will be.  
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• Faculty regulations: Nederlands (since the document is in Dutch). Sidenote; the faculty 

regulations should be translated next year. The strategy document for the discussion of 

the faculty regulations on the OV will be in English.  

• Request OC’s: discussed in Dutch, strategy document in English.  

• Language policy: discussed in English 

 

190624-6: Evi vraagt aan Isabel of ze een Engelse samenvatting zou kunnen geven na de 

Nederlandse onderwerpen op de OV.  

 

15. Onderwerp 5: Transfer week 

Bibi won’t be available for the whole transfer week, Robin is only available on Wednesday. 

The rest of the attending at the PV will be available during the transfer week.  

Evi wants to organise the transfer week with a subgroup.  

190624-7: Evi, Chris, Casper, Nina en Antonie spreken af voor de organisatie van de 

inwerkweek.  

 

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

At 14:00 we are going to surprise the receivers of the Pluim.  

 

17. Punten voor de CSR  

Geen punten voor de CSR.  

 

18. Promotie en Media 

Chris heeft moeite om de WC-kranten op A3-formaat te printen. Hij heeft de hulp van ICTS al 

gevraagd, blijkbaar moet Chris een vaste pc op de UvA gebruiken. Chris zal ICTS nog eens 

mailen, als dat niet lukt gaan we nog eens contact opnemen met FS.  

 

190624-8: Chris neemt contact op met ICTS over het printen van de WC-krant, als dat niet lukt 

met FS.  

190624-9: P&M post op Facebook over de Pluim.  

 

19. Rondvraag en sluiting 

190624-10: Evi vraagt aan Sterre vanaf wanneer de nieuwe raadsleden hun taalcursus Engels 

of Nederlands kunnen volgen. 

Het is Maries allerlaatste PV gezien ze binnenkort op vakantie gaat. Marie bedankt de raad voor 

het gezellige jaar. 

 

Evi sluit de vergadering om 12:37.  

 

Actielijst 

190425-1: Taakgroep OER reageert op de mail van Malou over de Model-OER.  
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190429-4: O&F bespreekt het selection communication proposal.  

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.  

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?) 

190613-4: 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).  

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

190624-1: Antonie probeert de mailadressen van de afzenders van de brief betreft Introduction 

to Political Science research te achterhalen en hen te contacteren. 

190624-2: Antonie neemt contact op met de OC en eventueel de examencommissie over of zij 

klachten over de cursus Introduction to political science hebben ontvangen vanuit werkgroep 

2.  

190624-3: Antonie agendeert de mail van Sofie (23/6) betreft studentpsychologen op de CV 

van O&C.   

190624-4: Chris mailt Marieke Brand om te vragen naar het takenpakket van de student-

assistent en of ze wel eens over haar 8 uur per week heen zit.  

190624-5: Antonie houdt een voorbespreking met Sterre betreft het districtenstelsel.  

190624-6: Evi vraagt aan Isabel of ze een Engelse samenvatting zou kunnen geven na de 

Nederlandse onderwerpen op de OV.  

190624-7: Evi, Chris, Casper, Nina en Antonie spreken af voor de organisatie van de 

inwerkweek.  

190624-8: Chris neemt contact op met ICTS over het printen van de WC-krant, als dat niet lukt 

met FS.  

190624-9: P&M post op Facebook over de Pluim.  

190624-10: Evi vraagt aan Sterre vanaf wanneer de nieuwe raadsleden hun taalcursus Engels 

of Nederlands kunnen volgen. 

 

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.  
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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. 

 


