
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 08-09-2015, 09:00-11:00 uur 

Locatie: REC-C 1.06  

 

Aanwezig: Lina, Brendon, Tiffany, Baukje, Iris, Jiska, Kilian, Yoren, Pleuntje.  

Afwezig: Kevin, Malika 

 

1. Opening 

Lina opent de vergadering om 09:00 uur.  

 

2. Post  

ISO weekend 

In het weekend van 26 en 27 september vindt het trainingsweekend van het ISO plaats. Er 

worden workshops en dergelijke georganiseerd. Raadsleden die dit interessant vinden kunnen 

zich hiervoor aanmelden. Mochten er raadsleden willen gaan, dan moet in de volgende PV 

besproken worden of dit van de FSR-begroting betaald kan worden of dat het op eigen kosten 

is.  

 

3. Vaststellen notulen 

De notulen worden vastgesteld.  

 

4. Actielijst 

20150901-1: In O&O wordt bepaald wie de klankbordgroep over onderwijsontwikkeling en 

ICT bij zullen gaan wonen.  

20150901-2: Malika kijkt of ze bij V&O wil aansluiten. 

20150901-3: Iedereen leest de werkafspraken alvast door voor de PV van volgende week.  

20150901-4: Er wordt een Google Calendar gemaakt en met alle raadsleden gedeeld.  

20150901-5: Lina zoekt op in de WHW wat de regel is over het missen van verplichte 

colleges of werkgroepen voor FSR-werk.  

20150901-6: Lina vraagt Sterre of het programma voor de introductiecursus voor OC- en 

BoS-leden al bekend is. 

20150901-7: Lina, Yoren en Jiska doen een voorstel over hoe de SVOC-verdeling ingericht 

kan worden.  

20150901-8: Iris schrijft een vergaderstuk over de discussie binnen de CSR om bepaalde 

rechten en plichten voor studenten vast te leggen.  

20150901-9: Lina stuurt Malika het overdrachtsdocument van de FSR.  

20150901-10: Malika maakt een naam.fsr.fmg@gmail.com aan.  

 

5. Mededelingen 

Kevin en Malika zijn afwezig.  

 

6. Vaststellen agenda 

Bij WVTTK wordt een update over de begroting van de UvA gegeven. De agenda wordt 

vastgesteld.  

 

7. Update voorzitter 

mailto:naam.fsr.fmg@gmail.com


 

Afgelopen week was Lina’s eerste week als voorzitter! Het is haar bevallen, maar ze moet 

nog wel een beetje wennen aan haar nieuwe rol. De week heeft dan ook voornamelijk bestaan 

uit het verkrijgen van overzicht over wat er de komende tijd allemaal moet gebeuren, het 

plannen van afspraken en inlezen in alle relevante materie. Er zijn nog een hoop mensen 

waarmee ze nog moet kennismaken, in de loop van september zorgt ze dat ze zichzelf heeft 

voorgesteld aan alle relevante personen binnen de faculteit. Op donderdag heft Lina reeds 

kennisgemaakt met de voorzitter van de OR en heeft ze met haar gesproken over het proces 

naar de begroting toe en over plannen bij de OR om de medezeggenschap te hervormen. Er is 

afgesproken elkaar goed op de hoogte houden van wat er speelt in beide raden.  

 

8. Update commissies 

O&O 

O&O heeft deze week voor het eerst vergaderd. Op de agenda stonden nog geen inhoudelijke 

punten. De dossierverdeling is besproken, waarbij de dossiers definitief en gelijkmatig 

verdeeld zijn. Volgende week staan voor O&O de thema's Diversiteit en Blended Learning op 

het programma.  

 

V&O 

Op dit moment heeft V&O nog geen CV gehad. De eerste zal aanstaande donderdag 

plaatsvinden. Wel staat in ieder geval de dossierverdeling en de planning daarvan op de 

agenda.  

 

9. Update afgevaardigde 

Benoemingsprocedure CvB 

De RvT had vorige week een brief opgesteld met een voorgestelde benoemingsprocedure 

voor de nieuwe rector van het CvB. Deze benoemingsprocedure verleende amper inspraak 

vanuit de medezeggenschap waar de CSR het helemaal niet mee eens was. Hierop heeft de 

CSR besloten een brief te sturen aan alle Nederlandse media (kranten en dergelijke) om dit in 

de openbaarheid te brengen – omdat de CSR geen instemmingsrecht heeft op deze procedure 

dacht de CSR dat spelen via de publieke opinie de enige manier was om de 

benoemingsprocedure aan te kunnen passen. Nog voordat het bericht openbaar was gemaakt 

wilde de RvT met ons in dialoog gaan. Dat is afgelopen donderdag gebeurd, waarin na een 

lange discussie de RvT heeft toegezegd dat de medezeggenschap instemmingsrecht heeft op 

de profielschets (eerst slechts adviesrecht). Daarnaast zal de sollicitatiecommissie nu ook 

bestaan uit vier leden uit de medezeggenschap: één HvA-student, één UvA-student, één HvA- 

medewerker/docent en één UvA-medewerker/docent. Dit in plaats van twee leden uit de 

medezeggenschap, één voor de studenten van de UvA/HvA, en één voor de medewerkers van 

de UvA/HvA. De CSR wilde liever ook openbaarheid van de procedure maar dat was niet 

bespreekbaar. Ook alle draagvlakgesprekken zullen volledig vertrouwelijk blijven. In principe 

is de CSR blij met deze ontwikkeling. De RvT werkt nu aan een nieuwe schriftelijke versie 

van de benoemingsprocedure en deze wordt woensdag in de PV verder behandeld.  

 

Studentenstatuut 

In het studentenstatuut staan alle rechten en plichten van studenten. Afgelopen jaar heeft de 

heeft de UvA in samenwerking met de oude CSR de regeling een update gegeven. Alle 

informatie moest up-to-date worden gemaakt en de tekst moest toegankelijker worden voor 

studenten. De punten die (zo goed als - het moet nog langs het CvB en Juridische Zaken) 

veranderd zijn:  



 

1. Studenten met een chronische beperking krijgen het recht dat ze niet de aanbeveling van 

hun arts elk jaar weer moeten inleveren, maar dat één keer voldoende zal zijn. 

 

2. In het statuut is in H5 toegevoegd dat als een student te laat is met het inschrijven voor een 

tentamen er een vergoeding van €20,- in rekening kan worden gebracht, als dit is opgenomen 

in de OER. Dit punt gaat uit het studentenstatuut. Decanen kunnen er namelijk zelf voor 

kiezen om dit wel of niet in hun OER te zetten en de FSRen hebben hier dan 

instemmingsrecht op. Let op! De FSR moet erop attent zijn dat de decaan nu ook de 

mogelijkheid heeft om laatinschrijvingen helemaal te verbieden. Dit zou dan in de OER 

moeten gebeuren en hier kan de FSR dan wel of niet voor instemmen. 

3. Er blijft een maximumbedrag staan voor studiekosten in het studentenstatuut. Als hier van 

afgeweken wordt hebben FSRen hier instemmingsrecht op.  

 

Werkafspraken met het CvB 

Wij hebben met de CSR werkafspraken met het CvB gemaakt waarbij er dit jaar ook rekening 

wordt gehouden met de officiële recesperiode. Als het goed is hebben FSRen dus ook 'recht' 

op een recesperiode. Als de FSR hier iets mee wil dan moet hij dat nog precies uitzoeken. 

 

Kaderbrief 

De kaderbrief weergeeft de hoofdlijnen van de jaarbegroting (deze gaat over 2016). Vorige 

week heeft de CSR gediscussieerd over de kaderbrief en over het feit of de huidige 

diplomadefinitie van n+1 (faculteiten krijgen alleen geld als een student binnen 4 jaar zijn 

diploma haalt) een breekpunt is voor de CSR om wel of niet in te stemmen met de kaderbrief. 

De CSR kon hier als raad nog geen standpunt over bepalen, omdat de doorgerekende 

financiële gevolgen van het veranderen van de diplomadefinitie nog niet beschikbaar waren. 

Ook was het nog niet duidelijk of dit dan voor 2016 al zou kunnen veranderen of pas voor 

2017. Zodra de doorgerekende resultaten beschikbaar zijn zal de FSR ook gevraagd worden 

hier een standpunt over in te nemen.  

 

10. Maagdenhuis 

Tijdens het Maagdenhuisweekend werden er interessante workshops georganiseerd, 

waaronder een over hoe je met de decaan in gesprek gaat in een OV. Het ging over de 

verschillende houdingen die een decaan kan aannemen en hoe een FSR daar het beste mee om 

kan gaan. Zo kan het zijn dat een decaan tijdens de OV op de vlakte blijft en aangeeft iets nog 

even te moeten overleggen met de persoon die over een bepaalde zaak gaat. Als FSR is het 

goed om te weten welke persoon er binnen de faculteit waar over gaat. Wanneer de decaan 

een toezegging doet is het belangrijk dit concreet te maken door te parafraseren en een tijd te 

vragen voor wanneer iets teruggekoppeld wordt. Wanneer een decaan veel praat is het 

noodzaak gerichte en duidelijke vragen te stellen. Het is belangrijk voor de FSR om in het 

achterhoofd te houden wat de minimale en maximale toezeggingen zijn die hij wil bereiken.  

De raadsleden sturen de hand-outs van de verschillende workshops aan elkaar door.  

 

11. Deur B/C gebouw 

De FSR FEB heeft Lina en Tiffany betrokken in een e-mail aan een medewerker waarin staat 

dat studenten het vervelend vinden dat ingang bij de Valckenierstraat nu dicht is en alleen 

toegankelijk voor minder validen. De FSR FEB ziet graag dat die deur weer open gaat of dat 

er een andere deur daar in de buurt beschikbaar komt. Wat vindt de FSR FMG?   

Die deur is gesloten, omdat dit zo afgesproken is met de omwonenden. Die ingang was 

tijdelijk, omdat het gebouw er anders niet mocht komen. Op den duur zullen studenten er aan 



 

wennen. Er komt een ingang onder de trap, maar die is momenteel nog dicht. Mogelijk kan de 

ingang aan de Valckenierstraat, totdat de ingang bij de trap klaar is, open blijven. Vanaf de 

Roetersstraat is de UvA nu slecht te bereiken.   

Er is nog niet gekeken of er een optie is die het probleem voor de studenten oplost en ook 

passend is voor de omwonenden. Er is een mogelijkheid voor een ingang achter Crea, maar 

die is vrij smal en mogelijk onveilig.  

De FSR kan bij de decaan aangeven vanuit studenten gehoord te hebben dat zij graag zouden 

zien dat de ingang bij de Valckenierstraat open blijft. Mogelijk kan de FSR vragen of de 

ingang open kan blijven tot de alternatieve ingang beschikbaar is. Lina zal per mail een 

voorstel sturen aan de raad ter goedkeuring, voordat Brendon het opgestuurd aan de persoon 

die hier binnen de FMG over gaat.   

 

12. FSR-kamer verplaatsen naar SV’s 

De FSR kan kijken of het kantoor op de langere termijn dichter bij de SV’s kan komen. De 

VSPA komt alleen niet daar waar de andere SV’s zitten. Op het moment zit het FSR-kantoor 

op een plek waar geen studenten komen. Het is belangrijk eerst uit te zoeken of er in het 

verleden al nagedacht is over het plaatsen van de FSR vlakbij de SV’s. Mocht dit niet het 

geval zijn, dan kan er bekeken worden of er intern schuiven mogelijk is. Waarschijnlijk speelt 

hierbij mee dat er een vierkante meter prijs betaald moet worden. Het kantoor dat de FSR nu 

heeft is ook prettig. Het is ook mogelijk dat de FSR een keer in de week als aanspreekpunt in 

de Common Room gaat zitten 

 

13. Voorstel OC’s 

Jiska, Lina en Yoren komen met drie opties voor de verdeling van SV’s en OC’s.  

De eerste optie is het zoals vorig jaar aan te pakken, ondanks dat de vorige raad hier niet 

enthousiast over was. Een tweede optie is het instellen van een soort commissie bestaande uit 

vier personen, waarvan er een hoofdverantwoordelijke is voor het contact met de SV’s en 

OC’s. Een derde optie is om één persoon verantwoordelijk te maken voor het contact met 

SV’s en OC’s. Deze persoon koppelt dan terug aan de PV.  

 

Er zijn negen OC’s en die vergaderen ongeveer één keer in de maand. Het is voor een persoon 

zwaar om alle vergaderingen te kunnen bijwonen. Het is makkelijk als degene die een de 

studie volgt zich bij betreffende OC aansluit. Het probleem van vorig jaar zat hem in de 

terugkoppeling. Dit kan opgelost worden door een hoofdverantwoordelijke aan t stellen. De 

hoofdverantwoordelijke kan eens per maand de PV informeren en vervanging zoeken als 

iemand zijn OC-vergadering niet kan bijwonen. Alle raadsleden kunnen direct na een OC-

vergadering een update sturen. Lina zal verantwoordelijk zijn voor het contact met de SV’s, 

want zij woont de Fv FMG vergaderingen bij.  

De raad kiest voor de tweede optie en daarbij het instellen van een hoofdverantwoordelijke.  

 

OC verdeling 

Communicatiewetenschap: Brendon 

Psychologie: Baukje 

ASW: Jiska 

ILO: Kilian 

Sociologie: Iris 

Planologie en sociale geografie: Yoren 

Antropologie: Malika 

Politicologie: Lina 



 

POWL: Tiffany 

Hoofdverantwoordelijke: Baukje 

 

De OC-vergaderingen worden opgenomen in de Google Agenda.   

 

14. Constitutieborrel 

De FSR zal ook een constitutieborrel organiseren. Dit draagt bij aan contact met de SV’s en 

andere raden. Het is belangrijk dat het recipiëren tot een bepaalde tijd gebeurd. Vorig jaar 

heeft de FSR €800,- uitgegeven aan de constitutieborrel. Brendon maakt een datumprikker en 

stuurt de regels van een constitutieborrel door aan de raad.   

 

15. Werkafspraken 

Veel zinnen zijn vaag en dubbelop. Nu zal voornamelijk de inhoud besproken worden.  

 

Te laat 

In principe wordt er vanuit gegaan dat iedereen op tijd aanwezig is bij vergaderingen. Het is 

voor sommige mensen vervelend als laatkomers tijdens een vergaderpunt naar binnen komen. 

Er wordt afgesproken dat een laatkomer een appje stuurt aan Lina. Zij zal tijdens de 

vergadering haar telefoon in de gaten houden en bepaalt wanneer degene naar binnen mag 

komen.  

Dat men 24 uur van tevoren moet afmelden wordt weggelaten.  

 

Corvee 

Geen op- of aanmerkingen.  

 

Communicatie 

Er wordt nagedacht over een tekstvoorstel voor punt 2: ‘selectief mailen en classificatie in 

onderwerp’.  

Bij punt 3 wordt (b) verwijderd.  

 

Afwezigheid 

Bij punt 4 moeten de data aangepast worden. Het zomerreces begint na de laatste OV.  

 

De rest wordt volgende week behandeld.  

 

16. WVTTK 

Update over de begroting van de UvA 

Dit komt volgende week uitgebreider aan bod. De vraag is hoe het met de begroting van de 

FMG zit. De kaderbrief is nu ontvangen. Tijdens de OV wordt de kaderbrief besproken.   

De FSR mag ook toegang krijgen tot UvAdata, maar dit is nog niet geregeld.   

 

17. Rondvraag en sluiting 

Volgende week zal de kamer met een aantal mensen schoongemaakt worden.   

Donderdag om 12:00 uur is de lunch met de decaan, hierbij zullen in ieder geval zes 

raadsleden aanwezig zijn.  

Tiffany heeft een schema gemaakt van alle eerstejaars colleges, zodat Lina elke keer samen 

met een ander raadslid een collegepraatje kan houden. Via Google Drive kunnen raadsleden 

die dit leuk lijkt zich intekenen.   



 

Volgende week is de OV. De FSR heeft zelf nog geen adviezen die besproken moeten 

worden, mogelijk kunnen de komende adviezen besproken worden.  

 

Actielijst 

20150901-1: In O&O wordt bepaald wie de klankbordgroep over onderwijsontwikkeling en 

ICT bij zullen gaan wonen.  

20150901-2: Malika kijkt of ze bij V&O wil aansluiten. 

20150901-3: Iris schrijft een vergaderstuk over de discussie binnen de CSR om bepaalde 

rechten en plichten voor studenten vast te leggen.  

20150908-4: De raadsleden sturen de hand-outs van de verschillende workshops van het 

Maagdenhuisweekend aan elkaar door.  

20150908-5:Lina zal per mail een voorstel over de ingang bij de Valckenierstraat sturen aan 

de raad ter goedkeuring, voordat Brendon het opgestuurd aan de persoon die hier binnen de 

FMG over gaat.   

20150908-6: Brendon maakt een datumprikker en stuurt de regels van een constitutieborrel 

door aan de raad. 

20150908-7: Raadsleden die het leuk lijken om samen met Lina collegepraatjes te houden 

kunnen zich intekenen via Google Drive.  

   
 


