
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 06-11-2014, 09:00-11:00 uur 

Locatie: REC-B 2.02 

 

Aanwezig: Lidewij, Annelies, Kevin, Wibe, Gamze, Eelkje, Vincent, Guinevere, Melvin, 

Cathelijne, Pleuntje. 

Afwezig: Moataz, Martin. 

 

1. Opening 

Lidewij opent de vergadering om 09:00 uur.  

 

2. Post 

De nieuwe mOERen zijn binnengekomen, Cathelijne heeft deze verwerkt in haar brief aan de 

CSR.  

 

3. Vaststellen notulen 

De notulen worden vastgesteld.  

 

4. Actielijst 

20141002-1: Het DB vraagt tijdens het AO na wat het decanaat bedoelde bij het vaststellen 

agenda met het terugkomen op regel 134 uit de notulen van 20140702.  

20141002-2: Lidewij vraagt inzage in het rapport over een tweede collegezaal van Wouter 

Zum Vörde Sive Vörding via de CSR. 

20141002-3: Annelies checkt de lijst met OC-contactinformatie.  

20141009-4: Melvin stuurt het concept over de inventarisatie van toezeggingen van ‘REC de 

verhuizing’ door aan de raad. 

20141016-5: Lidewij vraagt tijdens het AO na wat het beleid is rondom de deuren bij de 

docentenwerkplekken.  

20141023-6: Iedereen denkt na over mogelijkheden om toezeggingen uitgevoerd te krijgen.  

20141023-7: Gamze en Melvin inventariseren bij IJsbrand hoe het gaat met het lijstje van 

toezeggingen aan ‘REC de verhuizing’.  

20141030-8: Annelies verstuurt een nieuwe datumprikker voor sinterkerst met de raad.  

20141030-9: Lidewij schrijft een conceptbrief voor wanneer de verhuizingsdatum 

overschreden wordt.  

20141030-10: Eelkje mailt het rooster voor de fysieke PR-actie aan de raad.  

20141030-11: Melvin vraagt bij Facility Services na hoe het zit met plekken voor de wc-

krant.  

20141030-12: Ideeën voor stellingen tijdens de fysieke PR-actie worden aan Melvin gemaild.  

 

 

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. 

Suggesties voor blog-posts worden doorgegeven aan Melvin. 

Wibe schrijft een vergaderstuk over de Pluim. 

 

5. Mededelingen 

Sofie Sloot zou bij deze PV aansluiten om de OV voor te bespreken, maar ze kon niet 

aanwezig zijn. Bij het agendapunt OV-cyclus zal de FSR de OV voorbespreken. Wibe en 

Lidewij bespreken de OV later voor met Sofie.  

 

6. Update voorzitter 

Afgelopen maandag is het AO geweest, tijdens dit overleg zijn de agendapunten van de 

komende OV besproken. Het advies bezuinigingen is besproken. Els gaf aan dat er goede 

reserves zijn. Daarnaast is er toelichting gevraagd op de adviesaanvraag over dat de FSR 

zichzelf moet adviseren. Tijdens de OV komt het decanaat er op terug of dit advies verandert 

of vervalt. Het facultair plan is besproken, dit komt halverwege november. De FSR heeft dan 

nog wel zes weken de tijd om te reageren, het kerstreces valt hierbuiten. Het facultair plan 

wordt een plan tot 2020. Over het beleidsplan werd gezegd dat de raadsassistenten nu ook als 

algemeen raadslid in de personalia staan, hier moet raadsassistent komen te staan.  

Tijdens het AO zijn er ook nog twee adviesverzoeken aangekaart. Het eerste is het splitsen 

van Sociologie en Antropologie. De FSR moet gaan uitzoeken wat voor implicaties dit zou 

kunnen hebben. Het tweede is over de master Psychology. Dit is een Nederlandstalige master, 

maar heeft een Engelse naam. Men wil dit wijzigen naar Psychologie. Dit zal nog behandeld 

worden in de PV.  

 

Tijdens het OWI overleg is verteld dat de FSR niet meedoet met de 'Docent van het jaar' 

verkiezing, maar dat docenten nog wel verkozen kunnen worden. Daarnaast is het advies 

bezuinigingen besproken. Voor de MOOCs is besproken of er iets over op Blackboard 

geplaatst mag worden.  

 

Er was gisteren een VZO met de voorzitters van alle raden. Lidewij was zelf niet aanwezig, 

maar Annelies is geweest. De selectieve doorstroommasters zijn besproken. De CSR heeft 

gezegd dat het opleidingsaanbod veranderd en dat er daarom per faculteit instemmingsrecht 

moeten zijn. Van de begroting van de UvA wordt binnenkort een conceptversie ontvangen. In 

november gaat de CSR er op stemmen. Voor 18 november moet de FSR de bezwaren 

aangeven. Voor UvA-matching is er een Google Drive aangemaakt voor alle raden. Daarin 

staan alle adviezen die zijn verstuurd. De CSR heeft net een advies over UvA-matching 

verstuurd. In de Google Drive is ook een overzicht van andere dossierhouders te vinden. Er is 

ook gesproken over studenten met een beperking. Elke opleiding blijkt een andere regeling te 

hebben. Er is geen vast protocol.  

 

7. Update commissies 

O&O 

Van Psychologie zou de FSR de OER binnenkort al ontvangen, in gesprek met Els is duidelijk 

dat dit toch niet door gaat. De OERen van Psychologie gaan via het normale traject. Binnen 

O&O wordt studentprofessionalisering opgepakt. Maandag heeft O&O te horen gekregen van 

het sectorplan. Daar zou de FSR op moeten instemmen.  

 

V&O 



 

De NSE uitslagen van vorig jaar zijn besproken. De volgende PV wordt gepresenteerd welk 

dossiers welke uitslagen heeft. Ook huisvesting zal terugkomen in de volgende PV, met een 

mogelijk advies over verbeterpunten. De begroting is in principe af en wordt ook volgende 

week behandeld. De CSR gaat zich bezighouden met catering, het contract met Eurest loopt in 

2016 af. Binnenkort is er een brainstorm met alle raden. Voor de Pluim is de Spiegeloog door 

iemand genomineerd.  

 

8. Update afgevaardigde 

Morgen is de GV, hier wordt wel of niet ingestemd met het instellingsplan. De breekpunten 

voor de CSR zijn besproken. Selectieve masters en het bachelorrendement blijven belangrijk. 

Daarnaast is er een advies verstuurd over regeling studiekeuze. Gamze zal dit advies 

doorsturen.  

 

9. SVOC update 

Geen update.  

 

10. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld.  

 

11. Brief mOER aan CSR 

De punten die uit de vorige PV kwamen zijn verwerkt in de brief. De vraag is ook of de FSR 

het überhaupt een goed idee dat mOER-A bindend wordt verklaard. Dit lijkt meer een formele 

vraag. Het CvB wil deel A heel graag hetzelfde hebben voor elke opleiding. De CSR heeft 

eigenlijk geen rechten om zo'n besluit tegen te houden. Inhoudelijk heeft de CSR wel rechten 

over artikelen en bepalingen. De FSR zou in de brief een zin kunnen wijden aan het wel of 

niet eens zijn met het harmoniseren van deel A.  

 

Discussiepunt: Is de FSR FMG tegen het bindend verklaren van de mOER- A?  

Deel A ligt vast voor de hele UvA, deel B is per opleiding. Vaak wordt er in deel A wel 

vermeld dat het ene geldt tenzij er een uitzondering wordt gemaakt in deel B. In deel A 

worden de wat algemenere zaken benoemd, in deel B staan opleidingsspecifieke zaken.  

Het vervelende is dat er van tevoren niet duidelijk is hoe het komende jaren gaat veranderen. 

De UvA heeft het recht dit elk jaar te veranderen. De CSR heeft dan instemmingsrecht. De 

CSR zou advies kunnen vragen van de FSRen. Het is belangrijk dat de komende jaren ook 

wordt gecommuniceerd met de FSRen.  

 

Het voorstel is een alinea te wijden aan dat het gelijk trekken van mOER-A niet per se een 

goed idee is, omdat het onduidelijk is wat er in verdere jaren gaat gebeuren. Daarnaast is het 

belangrijk dat de FSRen in de komende jaren ook inhoudelijk betrokken blijven en dat hier 

vanuit de CSR een voorstel over kan komen. Het mOER-A zal bindend worden, maar de FSR 

wil wel graag gehoord worden.  

 

Cathelijne voegt de alinea toe en maakt de brief af, waarna deze verstuurd zal worden aan de 

CSR.  

 

12. SVOC dag 

Morgen is de SVOC dag. Het programma wordt nog een laatste keer doorgelopen. De borrel 

zal in café de Havelaar plaatsvinden. De pubquiz kan daar eventueel ook gehouden worden.  

 



 

13. OV-cyclus 

De actielijst van de OV zal met Sofie doorlopen worden.  

 

Advies bezuinigingen 

Wibe is woordvoerder van het advies bezuinigingen tijdens de OV. Het is belangrijk de kern 

van het advies in de gaten te houden, namelijk het tijdig betrokken worden bij de 

bezuinigingen. De FSR zou het liefst direct betrokken willen worden. Mogelijk heerst er 

onder de OWI's de angst voor bezuinigingen, omdat de decaan aangeeft dat er veel 

bezuinigingen gaan komen. Ook als er niet bezuinigd wordt kan de FSR vragen betrokken te 

worden als er wel bezuinigd gaat worden. Het betrekken van de FSR kan mogelijk in 

samenwerking met de BoSstudenten. Er zijn verschillen per OWI, sommigen hebben een 

grotere buffer dan de rest. Daarom zou de FSR graag ook per OWI betrokken willen worden 

en niet alleen facultair.  

Daarnaast kan besproken worden dat er sprake is van een effectieve budgetdaling, waardoor 

er meer gedaan moet worden voor hetzelfde geld.  

Van het bestaan van de werkgroep van Jeffrey Smits wist Els niets af. Jeffrey Smits en Frans 

Tolsma zijn ook bij de OV aanwezig.  

 

Verhuizing REC 

Tijdens de OV zal Tom Verhoek even binnenkopen om over dit punt te spreken. Afhankelijk 

van wanneer hij aanwezig is wordt dit punt besproken. Dit punt is om de ervaringen te delen. 

Naar aanleiding van het campusoverleg zullen de punten opgesteld worden die tijdens de OV 

besproken worden. Een uur voor de OV zal dit voorbesproken worden. Ook zal er een e-mail 

gestuurd worden met wat er uit het overleg komt.  

 

In de brief van Melvin is een zin toegevoegd over het ondernemen van vervolgstappen en een 

zin over het maken van openbaar excuus aan studenten. De zin over openbaar excuus wordt 

eruit gehaald, de zin over het ondernemen van vervolgstappen blijft er in staan. Het is 

transparant om aan te geven dat hier over nagedacht wordt. Op deze manier weet iedereen 

waar die aan toe is. Het vragen om het maken van een openbaar excuus kan beter mondeling 

gedaan worden.  

 

14. WVTTK 

Niets.  

 

15. Rondvraag en sluiting 

Eelkje heeft van Cathelijne nog geen reactie op wanneer zij bij de PR-dagen aanwezig kan 

zijn. Hier wordt over gemaild.  

Annelies wil op 30 november een sociale activiteit inplannen met de raad.  

Kevin heeft van Frank Benneker €5000, - toegezegd gekregen voor het MOOC-project. Hij 

had ook een leuk idee om studenten bij elkaar te krijgen, namelijk een speeddate middag. 

Kevin zal dit verder met Melvin overleggen.  

 

Actielijst 

20141002-1: Lidewij vraagt inzage in het rapport over een tweede collegezaal van Wouter 

Zum Vörde Sive Vörding via de CSR. 

20141030-2: Lidewij schrijft een conceptbrief voor wanneer de verhuisdatum overschreden 

wordt.  

20141106-3: Gamze stuurt het CSR advies over de regeling studiekeuze door aan de FSR.  



 

 

 

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. 

Suggesties voor blog-posts worden doorgegeven aan Melvin. 

Wibe schrijft een vergaderstuk over de Pluim. 

 

 

 

 

 


