
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 25-09-2014, 13:00-15:00 uur 

Locatie: REC-C 2.03 

 

Aanwezig: Lidewij, Annelies, Wibe, Cathelijne, Eelkje, Guinevere, Moataz, Gamze, Martin, 

Pleuntje.  

Afwezig: Melvin, Vincent, Kevin. 

 

1. Opening 

Lidewij opent de vergadering om 13:00 uur.  

 

2. Post 

Geen post.  

 

3. Vaststellen notulen 

De notulen worden vastgesteld.  

 

4. Actielijst 

20140612-1: Annelies regelt dat de FSR-afkortingenlijst van Jasper wordt gekopieerd voor de 

nieuwe raad.  

20140908-2: Wibe schrijft een vergaderstuk over de FSR-kleding voor de volgende PV.  

20140908-3: Vincent maakt voor volgende week een vergaderstuk over het eventuele gebruik 

van Pretty Good Privacy.  

20140916-4: Annelies zoekt uit of Kiza’s ontslag naar buiten gebracht moet worden.  

20140916-5: Annelies zorgt ervoor dat de rol van de raadsassistenten in de werkafspraken 

worden opgenomen.  

20140916-6: Annelies mailt over de ‘cadeaudoos’ om te peilen of iedereen het hier mee eens 

is.  

20140916-7: Wibe schrijft een vergaderstuk over de termijn waarin de onkostenvergoeding 

wordt aangevraagd.  

20140916-8: Annelies maakt een nieuwe datumprikker om de volgende PV te plannen.  

 

Pro memoriam: 

Relevante adviesaanvragen, de OV cyclus, de OV agenda en de OV notulen worden ook 

gemaild aan de SV’s en OC’s. 

Iedereen houdt nieuws over huisvesting in de gaten.  

Spel- en grammaticafouten worden vooraf gemaild aan de indiener van het vergaderstuk.  

Als er belangrijke meetings geweest zijn wordt hierover een update verstuurd per email of een 

vergaderstuk over geschreven.  

 

5. Mededelingen 

Eelkje is de nieuwe raadsassistent. Ze studeert Politicologie en komt in V&O. Welke dossiers 

ze daar op zich gaat nemen is nog niet duidelijk. Ze vindt het leuk om aan te schuiven en 

hoopt snel ingewerkt te zijn.  

 



 

Wibe wil graag de e-mailadressen of telefoonnummers van de OC’s en SV’s in verband met 

de SVOC-dag. Morgen houdt V&O een brainstorm over de leuke onderwerpen om te 

bespreken op de SVOC-dag.  

Op 30 oktober is er een career event van GSSS, daar zijn alumni en masterstudenten bij 

aanwezig. Myrthe Born heeft gevraagd of er mensen zijn die zouden willen helpen. In het 

kader van beroepsoriëntatie is dit mogelijk interessant.  

 

Annelies meldt dat de constitutieborrel van de raad op 24 oktober van 19:00-22:00 uur in de 

Krater zal plaatsvinden. Het idee is voorafgaand aan de borrel gezamenlijk te eten.  

 

Gamze meldt dat er op 6 oktober een financiële bijeenkomst is over de kaderbrief en 

bezuinigingen. Vanuit de kaderbrief komt de begroting van de UvA. Bij interesse kunnen 

mensen zich aanmelden.  

Volgende week dinsdag is de opening van het Library Learning Centre van 16:30-17:30 uur. 

Vanuit de CSR wordt een medezeggenschapsevent georganiseerd om de raden beter te leren 

kennen. Er is dan ook een inhoudelijk moment.  

 

6. Update voorzitter 

Het DB heeft een gesprek gehad met de OR over het aanstellen van een nieuwe decaan. 

Gezamenlijk is er een brief gestuurd naar het CvB waarin om een gesprek gevraagd wordt 

zodat de FSR en de OR input kunnen leveren. Daarbij is er gevraagd naar een tijdpad en de 

voortgang. Volgende week zal dit in de PV besproken worden.  

Lidewij heeft gesproken met de voorzitter van de OR. Er zal dit jaar fors bezuinigd gaan 

worden. De faculteit krijgt 10-20% minder te besteden. Mogelijke gevolgen hiervan zijn 

onder andere grotere werkgroepen en meer junior docenten. Dit kan gaan snijden in de 

kwaliteit van het onderwijs.  

Het DB gaat de komende tijd langs alle OWI’s om kennis te maken en te kijken wat er bij hen 

speelt. Afgelopen week zijn zij bij CW geweest.  

 

7. Update commissies 

O&O 

Heeft vergaderd over de mOER. Op CSR niveau zou de mOER deel A bindend worden 

verklaard. Cathelijne heeft onderzocht wat voor implicaties dit kan hebben voor de FSR. 

Andere raadsleden kunnen opvallende zaken tot uiterlijk maandag laten weten aan Cathelijne. 

Dit zal binnenkort een keer tijdens de PV besproken worden. Cathelijne zal het vergaderstuk 

van O&O doorsturen aan de hele raad.  

 

V&O 

Heeft dienstverlening behandeld en is ook druk bezig met UvA-matching, dat wordt vooral 

vanuit de CSR gestuurd. V&O heeft evaluatiepunten opgesteld. Daarnaast is V&O bezig met 

praktische zaken als de visitekaartjes en de vesten.  

 

8. Update afgevaardigde 

Er zijn binnen de CSR verschillende mensen bezig met onderzoek naar de maximale 

studiekosten per opleiding. Gamze moet nagaan hoe hoog die kosten per opleiding binnen de 

FMG zijn. Het mag niet meer bedragen dan €642, - per 60EC. Het gaat om extra kosten als 

readers en practicumbenodigdheden.  



 

De CSR is bezig met het organiseren van een denktank voor Blended Learning. Bij 

verschillende faculteiten worden studenten gezocht die willen brainstormen over 

digitalisering. Vanuit de CSR wordt hier binnenkort een mail over verstuurd.  

Gamze had vorige week een afspraak met Brigit over BKO/SKO. Zij stelde dat er niet wordt 

nagedacht over het aspect van digitalisering in het trainen en coachen van docenten. In BKO 

wordt hier nu nog niets over gezegd, maar dit is wel heel relevant. Mogelijk kan de FSR hier 

over nadenken. Vanaf 2 oktober komen de kaderstukken over wat BKO/SKO precies inhoudt.  

 

9. SVOC update 

Martin heeft op 3 oktober OC-vergadering.  

Guinevere heeft kort met de voorzitter van Pegasus gesproken en heeft het contact met 

Comenius overgenomen, aangezien zij daar actief lid is.  

Wibe heeft met verschillende BoS-studenten gesproken.  

Moataz heeft vanavond een afspraak met SEC. De OC van Sociologie heeft nog geen datum 

geprikt voor een eerste vergadering.  

Gamze spreekt Machiavelli vaak, ook via de ‘REC de verhuizing’ groep.  

Cathelijne heeft de eerste OC-vergadering al gehad. Ze heeft contact gezocht met Mercurius 

en wacht nu antwoord af.  

Annelies heeft geen SV of OC meer, maar weet dat ze bij PPLE bezig zijn met het opzetten 

van een SV. Die SV kan zij later voor haar rekening nemen.  

Eelkje heeft gisteren contact opgenomen met de OC van Psychologie en wacht nu reactie af.  

Lidewij laat weten dat het leuk is als elke contactpersoon aanwezig is bij de constitutieborrel 

van zijn/haar eigen vereniging. Het is belangrijk dat de FSR zijn gezicht laat zien.  

 

10. Vaststellen agenda 

Bij WVTTK worden Visitekaartjes en de ‘Docent van het jaar’- verkiezing besproken. De 

agenda wordt vastgesteld.  

 

11. Voorstel beleidsplan.  

Deze week zijn er visiestukje over de dossiers ingeleverd door de raadsleden. De 

commissievoorzitters vatten deze samen. Volgende week wordt er een conceptbeleidsplan aan 

de PV voorgelegd, waarbij nog vragen gesteld en opmerkingen gemaakt kunnen worden. Die 

week daarna kan het beleidsplan dan vastgesteld worden.  

 

12. Onkostenvergoeding 

Elk raadslid krijgt een onkostenvergoeding, die handmatig aangevraagd moet worden. Het 

formulier moet samen met een kopie van een identiteitsbewijs uitgeprint opgestuurd worden. 

Vorig jaar is dit drie keer per jaar gedaan. Dan krijgt elk raadslid drie keer per jaar in een keer 

vier maanden uitbetaald.  

Een nadeel is dat de raadsleden niet maandelijks de vergoeding ontvangen. Dit blijkt vaak al 

lastig te zijn gezien de 3-4 weken verwerkingstijd die hier aan hangt, waardoor het geld vaak 

niet elke maand op de rekening staat. Daarnaast is dit veel invulwerk voor de penningmeester, 

het werkt net als bij declaraties. Wanneer het eens per vier maanden gedaan wordt werkt het 

efficiënter.  

Het voorstel is de onkostenvergoeding huidig jaar op drie momenten uit te betalen.  

 

A voor: 8 stemmen 

B tegen: 1 stem 

C onthouden: 1 stem 



 

D blanco  

 

De FSR besluit de onkostenvergoeding huidig jaar op drie momenten uit te betalen.  

 

13. Vesten 

Zoals de begroting er nu uitziet zal er een bedrag van €500, - besteed kunnen worden aan 

bedrukte vesten. Dit is een ruime begroting.  

De vesten zouden mogelijk via Eelkje bij de C&A besteld kunnen worden, zij kan daar 

korting krijgen. De vesten zullen op de rug het FSR FMG logo hebben en aan de voorkant 

komt op de borst FSR FMG ’14-’15 met de naam eronder.  

 

Het voorstel is maximaal €500, - uit te geven aan bedrukte vesten.  

 

A voor: 8 stemmen 

B tegen 

C onthouden: 2 stemmen 

D blanco 

 

De FSR besluit in te stemmen met de begroting zoals die er nu ligt, en zal maximaal €500, - 

uitgeven aan vesten.  

 

14. OV cyclus 

Vorige week heeft de OV plaatsgevonden. De volgende OV is over zes weken. In CV’s zal nu 

gekeken gaan worden welke dossiers belangrijk zijn om op de volgende OV te behandelen.  

 

15. WVTTK 

Visitekaartjes 

Op dit moment gaat het om 50 persoonlijke visitekaartjes per persoon. Niet alle raadsleden 

denken 50 kaartjes nodig te hebben. Martin kan in Utrecht korting krijgen bij een drukker. Op 

een eerdere PV is vastgesteld €100, - te besteden aan visitekaartjes, maar dit blijkt niet 

voldoende. Het voorstel is het budget te verhogen naar €150, -.  

 

A voor: 10 stemmen 

B tegen 

C onthouden 

D blanco 

 

De FSR besluit maximaal €150, - uit te geven aan persoonlijke visitekaartjes.  

 

Docent van het jaar 

De ‘Docent van het jaar’- verkiezing wordt geregeld door de ASVA en de CSR. Het zal een 

soort facultaire strijd worden. Er moet veel campagne gevoerd gaan worden, zodat studenten 

om hun favoriete docent stemmen. De CSR heeft een campagne schema gemaakt, met 

blokken van 1 à 2 uur. De CSR en ASVA zullen zo veel mogelijk campagne gaan voeren, 

maar raadsleden zijn ook van harte welkom te komen helpen. Lidewij mailt het campagne 

schema rond.  

 

16. Rondvraag en sluiting 



 

Wibe geeft een update namens Melvin. Hij heeft het idee om eens in de zoveel tijd eens een 

dag van een raadslid door te nemen. Hier zal een stukje over geschreven worden wat op de 

website en/of Facebook geplaatst zal worden. Melvin zal hier een schema voor rondmailen. 

Daarnaast vraagt Melvin of de raad suggesties heeft voor interessante onderwerpen voor korte 

blog-posts met daarbij wat de FSR op dat vlak wil bereiken. Gamze oppert het onderwerp 

internationalisering.  

Volgende week zal tijdens de PV de Pluim besproken worden.  

 

 

 

Actielijst 

20140612-1: Annelies regelt dat de FSR-afkortingenlijst van Jasper wordt gekopieerd voor de 

nieuwe raad.  

20140908-2: Vincent maakt voor volgende week een vergaderstuk over het eventuele gebruik 

van Pretty Good Privacy.  

20140916-3: Annelies zoekt uit of Kiza’s ontslag naar buiten gebracht moet worden.  

20140916-4: Annelies zorgt ervoor dat de rol van de raadsassistenten in de werkafspraken 

worden opgenomen.  

20140925-5: Cathelijne stuurt het vergaderstuk van O&O over de mOER door aan de hele 

raad.  

20140925-6: Lidewij stuurt het ‘Docent van het jaar’ campagne schema door aan de rest van 

de raad.  

20140925-7: Suggesties voor blog-posts worden doorgegeven aan Melvin.  

20140925-8: Wibe schrijft een vergaderstuk over de Pluim. 

 

Pro memoriam: 

Relevante adviesaanvragen, de OV cyclus, de OV agenda en de OV notulen worden ook 

gemaild aan de SV’s en OC’s. 

Iedereen houdt nieuws over huisvesting in de gaten.  

Spel- en grammaticafouten worden vooraf gemaild aan de indiener van het vergaderstuk.  

Als er belangrijke meetings geweest zijn wordt hierover een update verstuurd per email of een 

vergaderstuk over geschreven.  

 


