
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 18-06-2015, 09:00-11:00 uur 

Locatie: REC-B 2.11 

 

Aanwezig: Lidewij, Annelies, Kevin, Wibe, Eelkje, Gamze, Guinevere, Rick, Swiss, Moataz, 

Caesar, Pleuntje.  

Afwezig: Martin.  

 

1. Opening 

Lidewij opent de vergadering om 09:00 uur.  

 

2. Post 

Er is een mail ontvangen met de vraag van Dymph of de FSR evaluatiepunten voor de decaan 

wil opsturen. Dymph gaat alle decanen evalueren. Dit zal bij WVTTK besproken worden.  

Er is een mail ontvangen over een gratis medezeggenschapstraining. Deze is naar iedereen 

doorgestuurd.  

 

3. Vaststellen notulen 

OV notulen 

Bij ‘Mededelingen’ moet toegevoegd worden dat aangegeven werd dat er meerdere cateraars 

zouden kunnen zijn binnen de universiteit en dat er ruimte is voor studenteninitiatieven.  

 

Bij ‘Actielijst’ wordt het eerste actiepunt veranderd in dat het faculteitsbureau contact 

opneemt met de FSR om de verhuizing te evalueren.  

 

Bij ‘Ongevraagd advies: Instemming Begroting’ moet komen te staan dat er op het moment 

van een ongevraagd advies geen haalplicht is .  

Er moet toegevoegd worden dat er zwaar getild zou moeten worden aan de pilot bij de FdR, 

omdat de decaan van de FdR (Edgar du Perron) belast is met de hervormingsagenda op 

centraal niveau.  

Er moet komen te staan dat de medezeggenschap niet gezien moet worden als een blok aan 

het been.  

 

Het bedrag dat onder ‘WVTTK’ genoemd wordt moet €475,- zijn. Er moet komen te staan dat 

de raadsleden meer uren hebben gemaakt dan genoemd wordt.  

 

PV notulen 

Onder ‘Persbericht participatie’ moet komen te staan dat het doel van het statement het 

aankaarten van een structureel probleem is.   

Met deze wijziging worden de notulen vastgesteld.  

 

4. Actielijst 

20150604-1: Annelies peilt bij de FEB hoe de feedbackstudenten daar bevallen.  

20150611-2: Er wordt een samenvatting van de SVOC-dag verstuurd aan de SV's.  

20150611-3: Annelies doet navraag naar participatiewerkgroepen binnen verschillende 

opleidingen en verwerkt de informatie in het statement.  



 

20150611-4: Alle raadsleden vullen voor het eind van de week het PR-schema in.  

 

Pro memoriam: 

Data van de borrels van de SV’s worden in de wekelijkse mail opgenomen.  

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 e-mail of 

een vergaderstuk geschreven. 

Suggesties voor blog-posts worden doorgegeven.  

 

5. Mededelingen 

Annelies heeft nog geen inwerkdocumenten binnen. De deadline hiervoor is morgen. 

Volgende week wordt het hele inwerkdocument besproken.   

Moataz is betrokken bij een precommissie over diversiteit. Hij zat hier in eerste instantie op 

individuele basis in, maar toen werd gevraagd aan te geven namens welke basis hij deelneemt. 

Het liefst zou hij doorgeven dat hij vanuit de FSR deelneemt. Dit wordt bij WVTTK verder 

besproken.  

 

6. Update voorzitters 

Kennismaking en uitleg functies (Annelies) 

De startdag voor de FSR FMG was ondanks de lage opkomst (drie nieuwe raadsleden 

inclusief Caesar) toch een succes. De start van het inwerken gaat moeilijker dan gedacht. Er is 

nog veel onduidelijkheid over de daadwerkelijke raadsleden. Er heeft nog niemand 

gesolliciteerd voor afgevaardigde van de CSR. Gamze en Annelies hebben een bericht 

opgesteld waarin staat hoe leuk en belangrijk het zijn van afgevaardigde is.  

 

Startdag 

Vrijdag heeft Lidewij geholpen bij de startdag voor alle nieuwe raadsleden, georganiseerd 

door CSR. Van de FMG raadsleden was alleen Lina aanwezig.  

 

ASVA medezeggenschapsdenktank 

Dinsdag was Lidewij aanwezig bij de denktank van ASVA. Er waren tafels met thema's waar 

bepaalde zaken opgeschreven konden worden. Thema's die besproken zijn, waren onder 

andere UvA, HvA, huisvesting studenten, openbaar vervoer en algemeen.  

 

FV-FMG 

Vrijdag is de laatste FV-FMG vergadering van het jaar. Als men nog zaken besproken ziet, 

dan hoort Lidewij het graag. Er zal in ieder geval gevraagd worden naar terugkoppeling over 

YCYC geïnteresseerden.  

 

7. Update O&O 

Geen update.  

 

8. Update V&O 

Overleg 3-maandsrapportatie 

Als gevolg van de wens van de FSR om meer bij de begrotingscyclus betrokken te worden 

heeft afgelopen week een overleg plaatsgevonden tussen de FSR en Frans Tolsma en Jeffrey 



 

Smits. Inhoudelijk is dit teruggekoppeld in het document dat is opgesteld door Wibe en 

Lidewij.   

 

Verlanglijstje evaluatie 

Twee weken geleden is er overleg geweest met Tom Verhoek en Frans Tolsma naar 

aanleiding van het actiepunt van de OV notulen om de huisvestingsevaluatie door te nemen. 

Tijdens dit overleg is met hen gesproken over wat allemaal mee genomen moet worden in de 

evaluatie omtrent de verhuizing. Zij hebben de FSR gevraagd maximaal tien punten op te 

stellen en hen te mailen. Dit is besproken in V&O en hier zijn onder andere punten uit het 

huisvestingsadvies; vindbaarheid (docenten etc.); gebruik studieruimtes; contact 

docent/student (ontmoetingsplekken); gebruik openbare ruimtes (striktheid rondom gebruik); 

realistische mogelijkheden van gebouw: wat mist er nog?; inrichting en sfeer. Suggesties 

kunnen gestuurd worden aan Gamze en Eelkje. 

 

Bewegwijzering 

De eerste versie voor bewegwijzering is klaar en gepresenteerd. Het wordt erg mooi en strak! 

Er komen per gebouw grote plakkaten te staan waar de letters van de gebouwen op staan en er 

wordt minimaal aangegeven wat er in een gebouw zit. Daarnaast wordt er bewegwijzerd op 

basis van kleur (Gele bordjes voor C, Blauwe bordjes voor B, etc.). 

 

Projectgroep 

De projectgroep is druk bezig om meer studieplekken te creëren voor studenten. Zij zijn 

hiervoor naar een gebouw van de HvA geweest om te kijken naar voorbeelden. Dit is een 

nieuw gebouw van de HvA wat nog niet officieel in gebruik wordt genomen. Op de 2de en 

3de verdieping van B/C worden veel extra studieplekken gecreëerd door gebruik te maken 

van loze ruimtes. Vanmiddag is er een afspraak met de architect om te kijken hoe dit het beste 

ingericht kan worden. 

 

WC-Krant 

Over de WC krant is gesproken met Tom Verhoek. Tom Verhoek geeft aan dat de kosten wel 

op de FSR verhaald moeten worden aangezien het duidelijke moet zijn wie verantwoordelijk 

is voor de kosten. Maar de FSR kan wel een voorstel doen voor het verhogen van de 

begroting om de kosten voor de WC krant te kunnen dekken.  

 

Campus Overleg 

Volgende week staat er weer een campus overleg op de agenda en om dit in goede banen te 

leiden is er deze week voor besproken om te kijken naar de toekomst van het CO. Het CO is 

een 8 wekelijks overleg. De bedoeling is dat het initiatief bij de studenten blijft liggen maar 

dat het wel wat beter gestructureerd wordt. Om het notuleren te ondervangen is het misschien 

mogelijk om Pleuntje (en later de volgende AS) in te zetten zodat het wel in de handen van 

studenten blijft. Er moet dan even gekeken worden of er dan ook de juiste vergoeding 

tegenover kan staan. De studenten zullen ook bepalen wie er tijdens het CO aan tafel zitten.  

 

9. Update afgevaardigde 

Vorige week is Gamze er even uit geweest om aan haar scriptie te werken. Ze bedankt Eelkje 

voor het opvangen van allerlei afspraken.   

 

Inwerkweekend 



 

Aankomend weekend is het inwerkweekend van de CSR. Er wordt een leuke brief besproken 

over de studentassessor.  

 

Training UvA-Data 

Op 30 juni en 1 juli vindt de UvA-data training plaats van 9.30 tot 12.30 uur. Deze introductie 

omvat een rondleiding in de universitaire administraties (financieel en personeel) en een korte 

cursus UvA-data.  

 

CvB-declaratie 

Dit punt is kort besproken tijdens de PV van de CSR. De raad wil allereerst inzicht in de 

richtlijnen omtrent declaraties en zich daarna hierover (wellicht) uitspreken.  

 

Instemmingsrecht begroting 

De CSR wil instemmingsrecht claimen op de uiteindelijke begroting. Als dit niet lukt, hebben 

de dossierhouders een tweede alternatief: instemmingsrecht op de kaderbrief + alle 

wijzigingen die niet voortkomen uit de kaderbrief en instemmingsrecht op alle 

huisvestingsprojecten boven 1 miljoen die op de begroting komen en instemmingsrecht op de 

investeringsagenda van de VSNU. Dit wordt ook samen met de COR opgepakt.  

 

Commissie D&DC 

Vorige week is het mandaat dan eindelijk vastgesteld. Op dit moment is de SoCo bezig met 

het verzamelen van namen van potentiele commissieleden.  

 

Extra vergoeding CSR 

Dit punt is bij de rector aangekaart. Brigitte gaat dit uitzoeken. Zodra Gamze meer weet laat 

ze dit weten.   
 

10. Update penningmeester 

Wibe deelt een envelop uit met daarin papieren die de raadsleden op eigen 

verantwoordelijkheid op moeten sturen naar de instantie die over de beurs gaat.  

Wibe deelt ook formulieren uit voor de tweede onkostenvergoeding. Deze kan men ontvangen 

voor de vakantie in plaats van na augustus. Dit formulier moet ingevuld ingeleverd worden bij 

Wibe.  

 

11. SVOC update 

Tijdens de OC-vergadering van Rick is de OER besproken. De OC wil adviseren dat ze de 

Regels & Richtlijnen van de examencommissie kunnen controleren. Ze willen deze samen 

met de OERen inzien. Er is ook gesproken over participatie, dit was een moeilijk onderwerp 

en dit komt volgend jaar waarschijnlijk terug. In principe is de OC niet voor en ze begrijpen 

de voor- en nadelen van de FSR. Ze denken over de mogelijkheid van kwalitatief becijferen. 

Notulen kunnen doorgestuurd worden aan Annelies en Guinevere.  

 

12. Vaststellen agenda 

Bij WVTTK worden evaluatiepunten voor de decaan en de precommissie diversiteit 

besproken.  

De agenda wordt vastgesteld.  

 

13. Ongevraagd advies: Inclusieve Faculteit 



 

Moataz heeft de opmerkingen van volgende week verwerkt. Het advies is nu duidelijker 

geworden.  

 

Inleidende alinea 

De complicatie lijkt nog niet helemaal duidelijk. Niet iedereen is het hier mee eens. Het is 

goed om positief te beginnen. Het globale probleem is het thuisgevoel. Er wordt in het advies 

puntsgewijs aangegeven hoe dit verbeterd kan worden. Er wordt in deze alinea bewust niet 

heel erg diep op ingegaan, omdat de decaan al op de hoogte is van wat er speelt.  

In de laatste zin wordt een opsomming gemaakt van de te bespreken punten, deze kunnen 

tussen haakjes genummerd worden.   

 

Diversiteitstraining sleutelfuncties 

Het is beter diversiteitstraining aan elkaar te schrijven.  

Er wordt nu een onderscheid gemaakt tussen junior en seniordocenten. Hier kan beter alle 

docenten van gemaakt worden, omdat er misschien ook docenten zijn die buiten junior of 

senior vallen.   

Aan het eind wordt als voorbeeld gegeven dat er gedacht kan worden aan mentoren en 

studieadviseurs, maar er zijn meer medewerkers die in aanraking komen met studenten zoals 

bijvoorbeeld psychologen. Het gaat om mensen die ook een thuisgevoel dienen te behartigen, 

die ook vertrouwenspersoon zijn. Het is mooier als deze zin begint met ‘Hierbij kan gedacht 

worden aan…’.  

 

Stilteruimte 

Het is beter het woord ‘bidden’ eruit te laten, want dat maakt het wel een religieuze ruimte. 

Het gaat om een openbare ruimte met een neutraal karakter waar studenten rust kunnen 

zoeken. De alinea kan iets meer sluitend gemaakt worden door toe te voegen dat de FSR 

graag ziet dat de faculteit dit faciliteert.  

 

Catering 

In de Agora is het deze week Indonesische week. Mogelijk kan dit als voorbeeld genoemd 

worden in de OV. Een vleesvrije week ontbreekt, maar klopt mogelijk ook niet met 

diversiteit. Diversiteit is verscheidenheid en als mensen dan geen vlees mogen eten gaat men 

niet voor inclusiviteit, maar exclusiviteit.  

Deze alinea gaat voornamelijk om de verschillende behoeften van de studenten, niet per se de 

verschillende keukens.  

In de laatste zin moet ‘zou er’ veranderd worden in ‘dient  er’.  

Er wordt geadviseerd een inventarisatie te doen. Eurest is ook bezig met een inventarisatie, 

maar mogelijk is Eurest straks niet meer de cateraar van de UvA en dan is de inventarisatie 

minder nuttig. Als decanen het zelf willen regelen kunnen ze druk uitoefenen naar boven.  

 

Toegankelijkheid functiebeperking 

De deuren in het gebouw zijn niet toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. Een 

voorbeeld werkt versterkend, maar dit kan in de OV.  

‘Enkele individuen’ kan beter veranderd worden in ‘Studenten en staf’. In die zin moet het 

woord ‘het’ eruit.  

In de laatste zin moet een trema op ‘potentiële’.  

 



 

Lidewij leest het advies nog eens door op spel- en interpunctiefouten. Mogelijk kan er aan het 

begin van elke alinea gewerkt worden met signaalwoorden in plaats van ‘De FSR FMG 

adviseert..’.  

 

14. OER 

Als het advies dat de FSR had gegeven op OER deel A wordt overgenomen. Van Psychologie 

is nog geen reactie ontvangen. Bij SW wordt geen enkel advies overgenomen, daarom wordt 

er een gesprek aangevraagd. Bij CW is het een en ander overgenomen, maar niet alles.  

Guinevere benadrukt het belang van een flyer met belangrijke punten uit de OER. Bij haar in 

college vroeg een student zich af waarom dit er niet was. Gamze zegt dat het ook als FSR-

actie opgepakt zou kunnen worden als de domeinen het niet overnemen. Bij het AO kan het 

nog aangekaart worden. De decaan was zelf wel enthousiast.  

De tekstuele wijziging bij het punt over het volgen van meer dan 30 EC in een semester is niet 

overgenomen. Het tekstvoorstel is als volgt: ‘Studenten kunnen zich inschrijven voor 30 EC 

per semester. Wanneer de student meer dan 30 EC per semester wil volgen, moet daarover 

contact opgenomen worden met de studieadviseur.’ In het OWI-overleg worden de reacties 

gepeild en daarna wordt het voorstel opgestuurd.  

 

15. Governance Taakgroep 

De longlist is onderverdeeld in tijdsbestek en intern of extern. De punten zijn uitgewerkt met 

oplossingen.  

 

Kort intern 

Functie voorzitter 

Het idee is om de functie voorzitter meer extern te maken. Dit zou inhouden dat de voorzitter 

minder dossiers krijgt, maar zich meer extern bezig houdt. Hoe extern een voorzitter zich 

bezig kan houden is afhankelijk van de persoon en de dynamiek van de raad.  

Het is een advies. Uiteindelijk is het aan de raad zelf om een precieze invulling te geven. 

Mogelijk kan hier op het inwerkweekend ook al iets mee gedaan worden. Het is goed aan te 

geven dat elke voorzitter anders is, maar als men in wil zetten op externe contacten dan is dit 

een goed plan.  

 

OC buddy FSR 

Het idee is een raadslid die zich bezig houdt met alle OC’s. De OC buddy krijgt dan een beter 

inhoudelijk inzicht van wat er speelt op de hele faculteit.  

Het is ook goed dat elk raadslid een eigen OC heeft, op deze manier is er gedeelde 

verantwoordelijkheid. Daarnaast vallen de vergaderingen vaak allemaal op dezelfde 

momenten. Waardoor er heel drukke perioden en heel rustige perioden zijn. Mogelijk is dit 

ook niet inhoudelijk genoeg.  

Een OC buddy heeft wel een beter overzicht van wat er speelt binnen verschillende domeinen. 

Op die manier kunnen belangrijke dingen makkelijker opgepakt worden. Nu wordt het door 

raadsleden soms gezien als een extra vergadering. Als het meer een dossier is dan heft de 

buddy een verantwoordelijkheid met de OC’s te communiceren. Mogelijk kan het met twee 

personen opgepakt worden. Daarnaast is het duidelijk voor de OC’s welk raadslid ze moeten 

benaderen.  

 

Rol afgevaardigde 

Dit wordt nog besproken in het VZO.   

 



 

Kort extern 

Relatie ombuds-/BoSstudenten en FSR 

Het contact met de ombuds/BoSstudenten is nu niet structureel. Daarnaast moet er een balans 

gevonden worden tussen formeel en informeel. Het is goed het leuke met het inhoudelijke te 

combineren op structurele basis.  

 

Samenwerking OR en FSR 

De OR en FSR werken soms langs elkaar heen, terwijl dit soms ook wel goed samen kan. Dit 

is een punt dat goed op de korte termijn opgelost kan worden, met een GV of op een andere 

manier. Het is goed om over bepaalde dossiers vaker contact te hebben. De voorzitter van de 

FSR kan als toehoorder bij de OV’s van de OR gaan zitten.  

Voor het overdrachtsdocument is het een goed idee na te denken of de dossiers ook voor 

docenten en staf kunnen gelden en dit in dat geval aan te geven. Dan kunnen dossierhouders 

makkelijk contact met elkaar opnemen.   

 

Contact CSR 

Dit wordt nog besproken in het VZO.  

 

Lang extern 

Decentralisatie medezeggenschap 

De medezeggenschap is heel groot. Er zijn verschillende dingen waar aan gedacht kan 

worden. Het idee is dit jaar nog een fundament te leggen voor volgend jaar.  

Alle raadsleden kijken of de voor- en nadelen volledig zijn, indien er iets mist laten zij dit 

weten aan Rick en Wibe.  

 

Structuur BoS/ombudsstudenten 

Het is de vraag of de gang van zaken hoe het nu is veranderd moet worden. Iemand die 

solliciteert naar deze functies heeft soms best veel invloed.   

 

Contact domeinen 

De raadsleden bekijken de voor- en nadelen en mogelijke oplossingen. Als er iets ontbreekt 

wordt dit gemaild aan Wibe en Rick 

 

Het commentaar dat naar voren is gekomen kan toegevoegd worden in het 

overdrachtsdocument.   

 

16. Inwerkweekend 

Volgende week is het inwerkweekend. Bij de speeddateronde worden de dossiers behandeld. 

Alle raadsleden kijken het lijstje dossiers door om te controleren of er een mist.  

De casussen die gebruikt worden voor de simulatie zijn dezelfde als vorig jaar, namelijk: BSA 

en studieplekken. Kevin en Guinevere kijken of ze een simulatiecasus kunnen maken over 

CROHO-labels ILO.  

 

Bij de simulatie is de rolverdeling als volgt:  

Decaan: Kevin 

Sterre: Guinevere 

Klaas Visser: Rick 

Johan Post: Moataz 

Studieadviseur CW: Gamze 



 

FV-FMG voorzitter IJsbrand: Lidewij 

Medewerker communicatie: Swiss 

OC-voorzitter: Annelies 

CSR lid: Caesar 

David van onderwijslogistiek: Wibe 

Tom Verhoek: Eelkje 

 

17. Invulling van komende CV’s 

De meeste adviezen voor de OV van 15 juli zijn inmiddels bijna klaar. Voor de CV’s worden 

weinig vergaderstukken ingestuurd, maar er is nog wel werk. Het plan is dat de commissies 

aan het eind van elke week per mail een update sturen. Op donderdag 2 en 9 juli wordt na de 

PV een à twee uur de OV gezamenlijk voorbereid. Er wordt gevraagd of Sofie bij de laatste 

keer aanwezig kan zijn.  

 

18. OV-cyclus 

Niets.  

 

19. WVTTK 

Evaluatiepunten decaan 

De raadsleden kunnen evaluatiepunten opsturen aan Lidewij. Zij maakt hier een overzicht 

van.  

 

Precommissie diversiteit 

Moataz stuurt de raad een mail met wat het precies inhoudt. Alle raadsleden kunnen hier dan 

op reageren.  

 

20. Rondvraag en sluiting 

De nieuwe raadsleden worden uitgenodigd voor de PV over twee weken.  

Als raadsleden meer informatie willen over de UvA data training dan kan Dennis worden 

benaderd.   

 

Actielijst 

20150604-1: Annelies peilt bij de FEB hoe de feedbackstudenten daar bevallen.  

20150611-2: Annelies doet navraag naar participatiewerkgroepen binnen verschillende 

opleidingen en verwerkt de informatie in het statement.  

20150618-3: Lidewij leest het advies over een inclusieve faculteit nog eens door op spel- en 

interpunctiefouten. 

20150618-4: Alle raadsleden bekijken de voor- en nadelen onder ‘decentralisatie  

medezeggenschap’ en ‘contact domeinen’ van Governance. Indien er iets ontbreekt wordt dit  

gemaild aan Wibe en Rick.  

20150618-5: Alle raadsleden kijken het lijstje dossiers uit het inwerkdocument door om te 

controleren of er een mist.  

20150618-6: Kevin en Guinevere maken een simulatiecasus over CROHO-labels ILO voor 

het inwerkweekend.  

20150618-7: Alle raadsleden sturen evaluatiepunten voor de decaan op aan Lidewij.  

20150618-8: Moataz stuurt de raadsleden een mail met uitleg over de precommissie 

diversiteit.   

 

Pro memoriam: 



 

Data van de borrels van de SV’s worden in de wekelijkse mail opgenomen.  

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 e-mail of 

een vergaderstuk geschreven. 

Suggesties voor blog-posts worden doorgegeven.  

 


