
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 25-06-2015, 09:00-11:00 uur 

Locatie: REC-C 2.04  

 

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

Pleuntje.  

Afwezig: Swiss, Caesar.  

 

1. Opening 

Lidewij opent de vergadering om 09:00 uur.  

 

2. Post 

Er is een e-mail binnengekomen van Ivar Klinkenberg. Dit gaat over dat er voor de docenten 

een systeem komt waarin roostering en uitbetaling samengebracht worden. De FGw heeft 

interesse getoond in dit systeem. Mogelijk gaan de kosten hiervoor gedeeld worden. Ivar 

Klinkenberg vroeg toestemming van de onderwijsdirecteuren. Dit is niet heel relevant voor de 

FSR.  

 

3. Vaststellen notulen 

De notulen worden vastgesteld.  

 

4. 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.  

 

5. Mededelingen 

Eelkje is later bij de PV van 9 juli.  

Wibe is in verband met stage in Jordanië afwezig bij de OV op 15 juli.  

Moataz gaat iets eerder weg bij de PV. Hij wordt aankomend jaar voorzitter van Amsterdam 

United.  

 

6. Update voorzitters 

FV-FMG 

Overdrachtsvergadering Tom Verhoek 

De lopende zaken zullen worden besproken, zodat hij ook weet dat het is doorgegeven. Het is 

goed voor de VSPA om te zien wat de andere SV's hebben gekregen, zodat VSPA hier ook 

voor kan pleiten. Wellicht kan Tom Verhoek een prognose geven voor volgend jaar en wat 

relevant zal zijn. Er moet gevraagd worden om zomerupdates. De sfeer in de NSE is gedaald. 

Dit kan in de zomer en daarna gebruikt worden om te pleiten voor eigen ideeën.  

 

Intreeweek CR 

Het is leuk als SV's tijdens de intreeweek langs de CR gaan om deze op de kaart te zetten. 

Simon moet dit gaan organiseren.  

 

Boeken CR 

Technisch gezien is het handig om een naam aan een ruimte te koppelen voor het reserveren 

via de webroombooking. Selinde gaat dit doen. De SV's willen graag zelf de CR kunnen 

boeken. De CR wil graag dubbele activiteiten of boekingen voorkomen. De SV's kunnen nu in 

het systeem zien of CR wel of niet geboekt is en aan de hand daarvan kan de secretaris 

mailen.  

 

Autorisaties 

De SV’s willen graag beginnen met deuren, de printer en de opslag, maar er moet hiermee 

gewacht worden tot de kandidaatsbesturen er zijn. De SV’s moeten tegelijk gewisseld en 

geautoriseerd worden. Voor Sarphati is het fijn als het snel gebeurt.  

 

YCYC 

Jos Boon (VSPA) wil in de sfeergroep. Lidewij krijgt van Iris haar e-mailadres, zodat Martin 

contact met haar op kan nemen.  

 

Inwerken 

Annelies is blij dat alle raadsleden de stukken voor het overdrachtsdocument op de deadline 

hebben ingeleverd.  

 

7. Update O&O 

Er is een OER reactie van Psychologie binnengekomen. Alleen de gewijzigde OERen waren 

opgestuurd, de begeleidende brief ontbrak. Vandaag is het gesprek met SW over de OER.  

 

8. Update V&O 

FMG feest 



 

Vorige week heeft het FMG feest plaatsgevonden. De inbreng van de FSR, een silent disco, 

was een groot succes. Er kwamen veel positieve reacties, dus dit lijkt een mooi evenement om 

jaarlijks te laten terugkomen. 

 

Stopcontacten BRUG 

In de nasleep van de Maagdenhuis roerselen heeft Hans Amman naar aanleiding van een actie 

van de ASVA toegezegd dat er op de Brug en in REC B/C meer stopcontacten geplaatst 

zullen worden. Het lijkt er echter op dat Hans Amman terug gaat komen op deze toezegging. 

Vanuit de ASVA is namelijk vernomen dat het CvB wel degelijk meer stopcontacten wil 

realiseren, maar dit zal hoogstwaarschijnlijk niet op de Brug gebeuren. De bestemming van de 

Brug is namelijk nog niet helemaal duidelijk: de faculteit wil graag opties openhouden en 

eventueel in de toekomst de ruimte als congreszaal gebruiken, of voor diploma uitreikingen.  

Er zijn geen stopcontacten op de Brug, want er is geen stroomtoevoer. Dit maakt extra 

stopcontacten daar onmogelijk.  

 

Update Financiën  

Afgelopen week is een financiële bijeenkomst bijgewoond. Hierin hebben Jeffrey Smits en 

Frans Tolsma ons bijgepraat over de begroting van volgend jaar. Zij hebben een aantal 

scenario's doorgerekend die invloed zullen hebben op de allocatie van het geld binnen de 

faculteit. Dit is binnen de commissie besproken, aangezien het ook belangrijk is dat de CSR 

hier van op de hoogte is (aangezien hij instemming heeft op de hoofdlijnen van de 

begroting).   

 

9. Update afgevaardigde 

Staat van de universiteit  

Commissie D&DC 

De SoCo is niet voor de zomer klaar. In de zomer gaat de SoCo met kandidaten praten. 

Volgende week donderdag van 15.00-17.00 uur vindt een debat over deze commissie en 

mandaat plaats in het Maagdenhuis 

 

Commissie Finance 

Voor de PV waren de dossierhouders nog optimistisch, omdat de commissie eindelijk 

officieel is ingesteld. Echter kreeg de CSR tijdens de PV te horen dat Halsema de opdracht 

van de commissie heeft teruggegeven.  

 

Declaratie 

De COR en CSR krijgen het beleid toegestuurd en op basis hiervan zal een reactie uitgestuurd 

worden. 

 

Instellingscollegegeld  

Goed nieuws! De werkgroep instellingscollegegeld is tot een advies gekomen, waarin vrijwel 

alles wat de raad belangrijk vond, is meegenomen. Het instellingscollegegeld en de methode 

van berekening zijn vastgesteld voor de komende drie jaren. Alle onderzoeks- en overige 

kosten die niet gerelateerd zijn aan het onderwijs zijn nu eruit gehaald. Er zijn net als nu, drie 

clustertarieven: laag, hoog en top (top= geneeskunde en tandheelkunde) 

- UvA-studenten kunnen tijdens of direct aansluitend aan hun eerste studie met een tweede 

studie beginnen voor het lage tarief. Eerst moest de tweede studie nominaal worden 

afgesloten, maar dat is gewijzigd naar n+1. Decanen kunnen, eventueel beargumenteerd, voor 



 

sommige opleidingen afwijken van het tarief, maar daar heeft de CSR/FSR nog steeds 

adviesrecht op.  

- Studenten die zich dit jaar reeds hebben ingeschreven voor het hoge tarief en nu onder laag 

tarief vallen, kunnen een teruggave aanvragen (mits CvB dit stukje overneemt).  

- Er is de CSR (informeel) gevraagd om een advies hierover te schrijven.  

 

Blended learning 

De werkgroep onderwijsvernieuwing (blended learning) heeft het rapport Blend IT, Share IT 

& Enjoy IT gepresenteerd aan de UCO (rector). Nienke Bos heeft laatst een rapport 

geschreven over 10 jaar digitalisering in het onderwijs. Echter is er nooit een onderwijsvisie 

over blended learning geformuleerd. Daarom heeft deze werkgroep dit interessante rapport 

geschreven.  

  

Profileringsfonds 

Aantal punten die de CSR belangrijk vond:  

- Koppeling wet studievoorschot loslaten: het CvB wil dit niet loslaten, omdat het volgens hen 

zo in de WHW staat. Voor je 30ste moet je zijn begonnen met je studie om in aanmerking te 

komen voor het profileringsfonds. De CSR vindt de reactie van het CvB discutabel en deze 

wordt vrijdag nader besproken.  

- Hoogte van beurzen analoog aan die van vorig jaar: het CvB is hiermee akkoord.  

- Niet BSA in het profileringsfonds: het CvB wil dit niet loslaten en vindt dat het BSA 

gewoon gehaald moet worden, met uitzondering voor besturen die in januari of februari 

starten (dit betekent geen vrijstelling van het BSA).  

- Het 40 punten gemiddelde wilde de CSR uit de regeling halen. Dit geldt alleen voor de jaren 

voor je bestuursjaren (geeft aan dat je fulltime hebt gestudeerd en daarom gecompenseerd 

wordt voor verdere studievertraging). De CSR vindt dit discutabel en dit wordt vrijdag ook 

nog besproken.  

- Het maximaal aantal maanden moet 24 maanden blijven. Het CvB gaat akkoord met 24 

maanden voor bachelor en master samen.  

- Meer geld in profleringsfonds: Het CvB geeft aan dat het budget van 800.000 altijd wordt 

overschreven. Er wordt nog naar gekeken, ook naar meer geld voor FSRen. Het zou goed zijn 

als er ook een budget zou zijn voor studentenpartijbesturen. Dit zou een versterking van de 

medezeggenschap zijn.  

 

Studentenstatuut 

In het studentenstatuut staan alle rechten en plichten van studenten. In de PV zijn potentiële 

toevoegingen besproken, zoals: recht op collectieve nabespreking en recht op representatief 

voorbeeld van een tentamen met uitwerkingen. Echter was de PV hierover verveeld, omdat 

sommige raadsleden het toevoegen van deze regelingen niet gepast vonden, omdat dan 

regelingen uit de mOER alsnog doorgedrukt kunnen worden. Daarnaast wilden de 

afgevaardigden dit onderwerp nog met hun FSR bespreken. Aan de agenda wordt het punt 

Studentenstatuut toegevoegd.  

 

Extra vergoeding 

Dymph heeft aangegeven dat de extra vergoeding alleen voor de COR was, omdat hij 

gecompenseerd zouden worden voor het extra werk rondom de Maagdenhuissituatie. Het ging 

dus niet om de studentenraden. Dit terwijl zij wel in die periode extra werk hebben verricht.  

 

Gesprekken nieuwe decaan 



 

Er zijn gesprekken geweest. Hierna zijn twee van de drie kandidaten overgebleven. Er wordt 

nog gezocht naar kandidaten binnen de universiteit.  

 

10. Update penningmeester 

Geen update.  

 

11. SVOC update 

Annelies heeft OC-vergadering gehad van Antropologie. Zij hebben de samenvatting van de 

SVOC-dag ontvangen en lieten degenen die afwezig waren tijdens die dag weten dat het erg 

nuttig was geweest. De OC wil nu kritisch gaan kijken naar de UvA-Q vragen en Annelies 

hier graag bij betrekken vanwege een frisse blik.  

Eelkje heeft vorige week haar laatste OC-vergadering van Psychologie gehad. De OC had 

veel vragen over de opvolging voor volgend jaar.  

Lidewij heeft de OC-vergadering van SW bijgewoond. De OC was enthousiast over het 

advies over vakevaluaties en de samenvatting van de SVOC-dag.  

 

12. Vaststellen agenda 

Het punt Studentenstatuut wordt aan de agenda toegevoegd. Bij WVTTK worden 

evaluatiepunten voor de decaan en afwezigheid bij de OV besproken. De agenda wordt 

vastgesteld.  

 

13. WC krant 

De WC krant gaat volgend jaar veel geld kosten. De FSR heeft laten weten dit dat dit niet in 

de begroting van de FSR past. Tom Verhoek heeft aangegeven dat er gevraagd kan worden of 

de FSR begroting verhoogd kan worden met het bedrag dat nodig is voor de WC krant. 

Hiervoor moet een afspraak gemaakt worden met Frans Tolsma.  

Bij de CSR zijn er twee dossierhouders verantwoordelijk voor de WC kranten. Deze worden 

in Crea geprint, dit is gratis. Als het geprint is dan hangen de CSR-leden de kranten zelf op. In 

Crea zijn veel minder wc’s dan in REC-B/C. Als de FSR de kranten zelf op gaat hangen is er 

kans dat het initiatief gaat verwateren. FS wil de garantie dat de WC kranten een tijdje lopen 

en dat dit niet snel stopt. Als de FSR de kosten op zich neemt, dan houdt hij de regie in 

handen. Bij de FMG is het vrij strikt dat een initiatief van de FSR van FSR budget betaald 

moet worden.  

Eelkje mailt Tom Verhoek en maakt een afspraak met Frans Tolsma.  

 

14. CROHO ILO casus 

Wat vindt men van de casus? De raadsleden vinden het een geschikte casus voor de nieuwe 

raad. Een van de overige twee casussen kan als back-up gebruikt worden.  

 

15. Overdrachtsdocument 

Wat mist er nog in het overdrachtsdocument? Er wordt een kopje over de raad van advies 

opgenomen in het document.  

 

Commissievoorzitter O&O 

Het is overzichtelijker als eerst de algemene taken voor de commissievoorzitters worden 

behandeld en daarna de specifieke taken voor de commissievoorzitters O&O en V&O.  

 

Studiecontactpersonen 



 

Vanuit de Governance taakgroep en vorige week in de PV was bedacht dat de OC’s als 

dossier bij een of twee raadsleden ondergebracht kan worden.  

 

Afgevaardigde  

Er mist een kopje over de CSR afgevaardigde. Gamze schrijft hier een stukje voor.  

 

Raadsassistenten 

De rechten en plichten en de procedure rondom raadsassistenten moet duidelijk vermeld 

worden. Er moet komen te staan dat raadsassistenten extern bepaalde rechten niet hebben, 

maar dat hier intern afspraken over kunnen worden gemaakt.  

 

Dossier BSA 

Achter POWL moet tussen haakjes komen te staan welke studies dit omvat.  

 

Studiegroepen 

Bij betrokken partijen moeten de OWI’s toegevoegd worden.  

 

CROHO 

Bij betrokken partijen moet Els toegevoegd worden.  

 

MOOC 

Guinevere stuurt toevoegingen voor dit punt.  

 

Diversiteit 

Bij betrokken partijen moet Erna van Hest toegevoegd worden.  

 

Digitalisering 

Bij betrokken partijen moet de CSR toegevoegd worden.  

 

OC’s 

Hier kunnen verwijzingen naar de SVOC-dag worden opgenomen.  

 

R&R 

Hier moet toegevoegd worden dat op de OV van 15 juli nog een actiepunt hierover 

doorgenomen wordt.  

 

Facebook 

Hier moet Twitter toegevoegd worden. Mogelijk kan dat volgend jaar structureler opgepakt 

worden.  

 

Lunch met decaan 

Hier moet toegevoegd worden dat het goed is om thema’s te kiezen die op dat moment 

relevant zijn voor de decaan.  

 

Pluim 

Er moet van afgelopen jaar en van het jaar daarvoor benoemd worden wie de pluim ontvangen 

heeft om te voorkomen dat de pluim tweemaal aan dezelfde persoon uitgereikt wordt.  

 

Nieuwsflits 



 

Er moet benadrukt worden dat dit de enige mogelijkheid is voor de FSR om alle studenten te 

kunnen bereiken per mail.  

 

Kerstpakketten 

Hier moeten de BoS- en ombudsstudenten en OC’s toegevoegd worden.  

 

SVOC-dag 

Bij de laatste SVOC-dag kwam het idee naar voren gelijk zo’n dag in september te 

organiseren. Dit kan toegevoegd worden.  

 

NSE 

Het is handig om de resultaten in de Dropbox te zetten. Eelkje vraagt de NSE resultaten van 

dit jaar op, zodat het klaarstaat voor de nieuwe raad.  

 

16. Studentenstatuut 

De CSR is bezig te kijken of er extra artikelen toegevoegd kunnen worden aan het 

studentenstatuut. Bijvoorbeeld: collectief nabespreken en kopieerrecht. Binnen de CSR was 

wel verdeeldheid, omdat het lijkt alsof men de mOER alsnog probeert door te drukken, maar 

dan via het studentenstatuut.  

Het kan heel handig zijn bepaalde rechten voor de student toe te voegen aan het statuut. Dan 

zou de OER heel inhoudelijk gemaakt kunnen worden en zou het studentenstatuut de 

randvoorwaarden bevatten. Heel OER deel A bestaat uit randvoorwaarden. De CSR heeft niet 

besproken of het om al die rechten gaat. Er zijn random een aantal rechten besproken. 

Volgende week bespreekt de CSR dit weer tijdens zijn PV.  

In het geval dat het collectief nabespreken opgenomen wordt in het statuut, kunnen docenten 

het individueel nabespreken helemaal afschaffen. Terwijl juist individueel nabespreken de 

voorkeur heeft, ook van sommige docenten.  

De CSR heeft instemmingsrecht op het studentenstatuut. Dit statuut wordt elk jaar opnieuw 

vastgesteld.  

Als iets al in OER deel A staat, dan heeft de student al recht op deze punten. Het voordeel is 

dat het voor alle studenten is, ongeacht aan welke faculteit deze studeren.  

Wat betreft het punt over kopieerrecht is het ook lastig, niet elke opleiding steekt hetzelfde in 

elkaar en dus ook de toetsing niet.  

De FSR is niet heel positief, met name niet over het opnemen van deze twee punten. Het heeft 

voor de FSR FMG niet heel veel voordelen. Op het moment heeft de FSR instemming op de 

OER. Het is belangrijk eerst op de eigen faculteit zaken aan te pakken en dan pas centraal. 

Het is goed als alle rechten voor studenten duidelijk zijn, maar er zijn verschillen tussen 

faculteiten en opleidingen. De rechten voor zijn moeilijk te interpreteren, wat wenselijk is 

verschilt heel erg.  

 

17. OV cyclus 

Voor de PV van 9 juli nodigt Annelies Sofie uit om de OV voor te bespreken.  

 

18. WVTTK 

Evalueren decaan 

Lidewij heeft over twee weken een belafspraak met Dymph. Er wordt dan gevraagd naar 

punten voor in het evaluatiegesprek met de decaan.  

 

Afwezigheid tijdens OV 



 

Martin, Moataz en Wibe zijn afwezig tijdens de OV. Een tijd terug is besloten de OV op 15 

juli te laten staan en dat iedereen daarbij aanwezig zou zijn. Om consequenties te verbinden 

aan de afwezigheid, had men al eerder goede afspraken moeten maken.  

 

19. Rondvraag en sluiting 

Voor het inwerkdocument is het goed nog een overzicht te maken met waarop de FSR 

instemmings- en adviesrecht heeft. Dit kan mogelijk in de inwerkweek gedaan worden.  

 

Actielijst 

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

20150625-2: Eelkje mailt Tom Verhoek en maakt een afspraak met Frans Tolsma voor budget 

voor de WC krant.  

20150625-3: Gamze schrijft een stukje over CSR-afgevaardigde voor in het 

overdrachtsdocument.  

20150625-4: Guinevere stuurt toevoegingen voor MOOCs in het overdrachtsdoument op aan 

Annelies.  

20150625-5: Eelkje vraagt de NSE resultaten van dit jaar op.  

20150625-6: Annelies nodigt Sofie uit om op 9 juli de OV voor te bespreken.  

 

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.  

 

 

 

 


