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Notulen van de plenaire vergadering (42) 

 

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: 1 juli 2019, 11:30-13:00 

Locatie: C2.07 

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

Casper Colenbrander, Bibi van de Laar, Antonie van 

Hulst, Rinke Ploeger, Freek Wallagh.  

Afwezig FSR FMG ‘18/’19: Rosanne Beentjes, Marie de Vries, Daniël Ellis, Lise 

Lathouwers.   

Toehoorders (FSR FMG ‘19/’20): Nadya Manuputty, Birgit Peters, Alexandra Rosca. 

Siddharth Jethwani.  

Notulen:  Robin van den Hoek.  

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 11:35.  

 

2. Mededelingen 

• 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.  

• Marie heeft Casper gemachtigd. Daniël en Lise hebben niemand gemachtigd.  

• Bibi en Antonie komen wat later.  

 

3. Vaststellen notulen PV 41 

De notulen van 24 juni 2019 zijn met een paar wijzigingen vastgesteld.  

 

4. Actielijst  

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

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.  
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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.  

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. 

 

5. Post 

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

pilot student psychologists at location 

➔ Deze mail staat op de agenda voor deze PV, maar aangezien deze nog niet is besproken 

op de CV verschuiven we dit naar een later moment.  

 

6. Update voorzitter 

190701-1: Evi stuurt de OV-agenda naar Robin.  
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7. Update afgevaardigde 

Casper went on another transfer weekend, this time with the CSR. The advice on enrolment 

decisions and tuition fees will be sent out today. Sofie is working on the advice on student 

psychologists. And Roeland decided not to consent to the UvA central kaderbrief.   

 

8. Update commissievoorzitter O&F  

De O&F-vergadering was afgelopen week maar met 2 aanwezigen… Er is gepraat over het 

profileringsfonds en over de kaderbrief.  

 

9. Update commissievoorzitter O&C.  

There was no meeting, so there is no update either.  

 

10. Vaststellen agenda 

Onderwerp 4 wordt overgeslagen aangezien de mail over studentpsychologen niet is 

voorbesproken op de CV van O&C. De agenda is gewijzigd vastgesteld.  

 

11. Onderwerp 1: Language policy OV (phase: Discussing/Deciding) 

Practical:  

We should discuss what documents will be in English/Dutch on the OV of 9 july 2019. Michel 

Telkamp already stated that not all financial documents will be translated to Dutch. Evi will be 

first speaker, Rinke can be second speaker. 

 

Questions for the dean: 

What will the language of the OV be next year and what documents will be translated? And 

what can we expect from the other faculty members? In this matter, we can focus on concrete 

commitments.  

 

190701-2: Evi leest de OV5-notulen terug op toezeggingen betreft taalbeleid en bereidt vragen 

voor voor OV6.  

 

12. Onderwerp 2: OV action list (phase: Deciding) 

De FSR loopt de OV-actielijst na en kijkt welke punten weg gehaald kunnen worden of naar de 

pro memorie verplaats kunnen worden.  

 

13. Onderwerp 3: Year Report 

190701-3: Nina, Casper, Antonie en Chris schrijven een stuk voor het jaarboek over hun 

ongevraagde adviezen vóór 12 juli.  

 

Evi wil alle bestanden verzamelen en Antonie helpt haar met de lay-out.  

 

14. Onderwerp 4: Request for Consent Anthropology (phase: Deciding) 

Vragen over het instemmingsverzoek wijziging voertaal Antropologie 
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De OC heeft aangegeven te vinden dat Antropologiestudenten niet goed vertegenwoordigd 

worden door de FSR als de FSR niet instemt met de internationalisering van hun opleiding. 

Freek vindt dit argument eerde inspelen op de emoties van de FSR dan dat hij het substantieel 

iets toe vindt voegen aan onze overwegingen.  

 Rinke is blij dat er nog steeds een Nederlandstalige track zal blijven bestaan. Maar voor 

Rinke is de financiële situatie nog steeds niet helder. Waar past de €250.000 nu precies in de 

begroting? Evi: het is helder dat de internationalisering wordt betaald uit de 

exploitatiebegroting van SW. Dat betekent dat er geen additionele bezuinigingen nodig zijn en 

geen extra middelen ingezet hoeven te worden.  

 

Discussie 

Casper is overtuigd door de gesprekken met de OC, opleidingsdirecteur en afdelingsvoorzitter. 

Deze gesprekken brachten hem een ander perspectief. Rinke is iets positiever, maar wijst het 

dwingende ‘de FSR moet instemmen, anders gaat de opleiding ten onder’ af. Hoe heeft het zo 

ver uit de hand kunnen lopen dat de internationalisering in één keer instemmen de enige manier 

is om de opleiding te redden? Chris is niet veranderd in zijn mening, hij is nog steeds voor. 

 Freek is gerustgesteld in enige praktische bezwaren die hij had. Freek is het eens met 

Rinkes idee dat het niet goed is dat de FSR per se in moet stemmen willen we de opleiding 

Antropologie in stand houden. Antonie, Nina en Evi waren voor en blijven voor. Bibi twijfelt 

nog steeds; 2/3e  van de studenten is vóór de internationalisering, er is dus ook een deel tégen. 

Dan vertegenwoordigen we de studenten van Antropologie toch juist goed; binnen de FSR is 

ook een deel voor en een deel tegen, ziet Bibi. 

 Nina; het is niet zo dat Antropologie de stap naar internationalisering overwogen en als 

laatste redding inzet. Het idee was er juist al veel eerder, Antropologie heeft alleen gewacht 

zodat Sociologie eerst kon gaan internationaliseren. Freek snapt dit, maar ziet nog steeds dat de 

opleiding zichzelf nu in een benarde positie heeft gebracht. Daarnaast zijn er volgens Freek 

andere mogelijkheden naast internationaliseren om zichzelf in stand te houden. Evi weet dat de 

opleiding in een uitsluitend Nederlandse versie kan blijven staan, maar dan valt het brede 

keuzeaanbod voor de student weg… 

  

Proces 

Antonie kijkt naar hoe het proces tot afwijzing van het instemmingsverzoek is gegaan. Chris 

ziet dat het voornamelijk om een gevoelskwestie is gegaan, dat raadsleden principiële bezwaren 

hadden. Een aantal raadsleden heeft veel tijd gestoken in discussies met belanghebbenden bij 

Antropologie en geprobeerd zo veel mogelijk informatie in te winnen. Evi vraagt zich af of zij 

de informatie wel voldoende heeft gecommuniceerd naar de andere raadsleden. Of heeft niet 

iedereen alle informatie voldoende tot zich genomen? Dit is een complex probleem en het ligt 

gevoelig, misschien zijn hier geen concrete verbeterpunten voor een volgende keer. Antonie 

ziet dat het goed zou zijn om in het vervolg bij dit soort kwesties nog meer informatie te 

vergaren bij de OC’s.  

 

Stemvoorstel: de FSR FMG ‘18/’19 stemt in met het invoeren van een Engelstalige track bij de 

opleiding Antropologie.  
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Voor: 6 stemmen.  

Tegen: 2 stemmen.  

Blanco: 1 stem.  

Onthouding: 0 stemmen.  

Het stemvoorstel is aangenomen.  

 

Proces 

Casper, Evi en Nina schrijven een brief met de mededeling dat het oorspronkelijke besluit is 

herzien. Hierin wordt beargumenteerd dat in eerste instantie niet helder was hoe de financiële 

onderbouwing zou zijn en hoe de Nederlandstalige track eruit zou gaan zien.  

 

Op de OV 

De FSR wil vragen naar toekomstplannen; wat gaan de (nu nog) Nederlandstalige bachelors 

doen, wat kunnen we verwachten? Evi en Nina bereiden dit stuk voor de OV voor; hoe reageren 

we op eventueel kritische vragen van de decaan? En vaak wordt genoemd dat 

internationalisering een gevolg is van ontwikkeling op nationaal niveau: we zouden kunnen 

vragen wat wij hier op facultair niveau nu concreet mee moeten doen.  

 

15. W.v.t.t.k.   

Taakgroep sfeerbeheer: direct na de OV onderneemt de FSR nog een laatste uitje samen.  

 

16. Punten voor de CSR  

Geen punten.  

 

17. Promotie en Media 

Geen update.  

 

18. Rondvraag en sluiting 

190701-4: Chris stuurt Alexandra de inloggegevens voor de social media.  

190701-5: Robin zoekt de naam van de contactpersoon bij psychologie voor verspreiding van 

de vacature voor raadsassistenten.  

 

OV-voorbereiding is maandag 11:00-13:00. Vrijdagavond is de deadline voor de OV-

voorbereidingsstukken. Robin zal een document samenstellen met alle voorbereidingsstukken, 

ieder raadslid print dit uit voor zichzelf.  

 

Evi sluit de vergadering om 12:21.  

 

Actielijst 

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

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

maken.  

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

190624-1: Antonie probeert de afzenders van de brief betreft Introduction to Political Science 

research 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.   

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

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.  

190701-1: Evi stuurt de OV-agenda naar Robin.  

190701-2: Evi leest de OV5-notulen terug op toezeggingen betreft taalbeleid en bereidt vragen 

voor voor OV6.  

190701-3: Nina, Casper, Antonie en Chris schrijven een stuk voor het jaarboek over hun 

ongevraagde adviezen vóór 12 juli.  

190701-4: Chris stuurt Alexandra de inloggegevens voor de social media.  

190701-5: Robin zoekt de naam van de contactpersoon bij psychologie voor verspreiding van 

de vacature voor raadsassistenten.  

 

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. 
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20171212-5: Iedereen liket de FB posts.  

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

 


