
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 15-09-2015, 09:00-11:00 uur 

Locatie: REC-C 1.06  

 

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

Afwezig: Malika, Kilian 

 

1. Opening 

Lina opent de vergadering om 09:00 uur.  

 

2. Post 

Geen post.  

 

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: 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 opstuurt 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 Dropbox. Google Drive.  

 

5. Mededelingen  

Geen mededelingen.  

 

6. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld.  

 

7. Update voorzitter 

Afgelopen week is op maandag een informeer DB-overleg gehouden. Daarna heeft Lina in 

Kevin's plaats O&O voorgezeten, waar een definitieve dossierverdeling is gemaakt. Dinsdag 

heeft Lina na de PV het OWI-overleg bijgewoond, waar zij alle OWI's voor het eerst heeft 

ontmoet. Verder was er op dinsdag het overdrachtsdiner met de oude en nieuwe CSR. Op 

woensdag waren Lina, Kevin en Brendon bij het AO. In overleg met Sterre en de decaan werd 

de agenda voor de OV opgesteld. Tot slot was op donderdag de lunch met de decaan waarbij 

de raad kennis met hem heeft kunnen maken. Er is onder andere gesproken over eventuele 



 

toegang tot UvA Data voor de FSR. Sterre gaat uitzoeken of ze Lina een autorisatie kan 

geven. Op vrijdag heeft Brendon in Lina’s plaats de eerste vergadering van de FV-FMG 

bijgewoond.  

 

8. Update commissies 

O&O 

Rol CoVo  

De verwachtingen van de commissievoorzitter zijn besproken. Het is belangrijk dat de 

commissievoorzitter algemene kennis van alle dossiers heeft, ondersteuning biedt waar nodig. 

Daarnaast moet de commissie ervoor waken niet te veel te leunen op Kevin’s ervaringen van 

vorig jaar.   

 

Doelstellingen  

Vorig jaar moest de raad in het begin erg zoeken naar wat er precies gedaan moest worden. 

Daarom worden de komende weken voor de actieve dossiers vergaderstukken geschreven 

waarin SMART doelen zijn uitgewerkt. Zo wordt tastbaar gemaakt wat de raad de komende 

tijd wil bereiken en kan begin november ook geëvalueerd worden hoe dit is gegaan.   

 

Diversiteit / inclusiviteit  

Diversiteit blijkt een complex dossier. Het advies (en de reactie van de decaan) van vorig jaar 

is besproken. De stilteruimte moet de raad voorlopig laten rusten, omdat de decaan daar echt 

niet mee akkoord gaat. Verder is er nagedacht over verschillende benaderingen van dit dossier 

en de framing van bepaalde dingen. Op dit moment is er een commissie in werking die 

onderzoek wil doen naar diversiteit, waarvan ook een document is besproken. Hier waren nog 

wel een aantal kanttekeningen bij te plaatsen die Iris morgen mee zal nemen naar een 

vergadering met deze commissie.  

 

Blended learning / digitalisering  

Ook blended learning is een complex dossier. Er zijn vier onderdelen, waarvan we er één 

uitgebreid hebben besproken. Dit gaat om een inventarisatie van best practices binnen de 

faculteit die de commissie wil doen om te kijken welke kennis op dit gebied al aanwezig is. 

De faculteit heeft de ambitie uitgesproken de mogelijkheden van blended learning te willen 

onderzoeken, terwijl het beleid op dit moment daar nog niet bij aansluit. Op basis van de 

informatie die de commissie wil gaan verzamelen volgt mogelijk een advies (januari als doel 

gesteld).  

 

V&O 

Afgelopen vergadering zijn de dossiers verdeeld over de vier raadsleden. Het is de bedoeling 

dat de raadsassistenten een aantal dossiers gaan overnemen en bijspringen wanneer zij zijn 

aangenomen. Na de verdeling is besproken dat iedereen contact opneemt met de UvA-

contactpersonen aangaande de dossiers. Daarnaast zijn de adviesaanvragen die betrekking 

hadden op V&O verdeeld naargelang de dossierverdeling.  

 

9. Update afgevaardigde 

Kaderbrief 

Een week verder zijn nog steeds de doorgerekende financiële gevolgen voor het afschaffen 

van de diplomadefinitie van N+1 niet bekend. Ondertussen heeft de CSR wel met een 

meerderheid besloten principieel tegen de huidige diplomadefinitie te zijn, ongeacht wat de 



 

daadwerkelijke gevolgen zijn mocht de huidige diplomadefinitie afgeschaft worden. Iris kon 

bij dit besluit niet meestemmen omdat de FSR nog geen standpunt had kunnen formuleren.  

 

Studentenstatuut 

Het volgende punt: 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. Is in de OV besproken en het CvB heeft toegezegd dat dit definitief in het 

studentenstatuut komt te staan. Ook de andere punten worden meegenomen in de nieuwe 

versie van het studentenstatuut.  

 

Benoemingsprocedure CvB 

De RvT en de medezeggenschap (CSR, COR en CMR) zijn het eens met de nieuwe 

benoemingsprocedure zoals de RvT deze heeft voorgesteld. Voor het instemmingsrecht op de 

profielschets zal de CSR de academische gemeenschap (het studentengedeelte) raadplegen. 

Hoe dat precies gaat gebeuren moet nog besloten worden maar dit wordt waarschijnlijk met 

één open bijeenkomst en verschillende aanvullende focusgroepen.  

 

BOS cluster  

De UvA is voornemens verschillende panden te verhuren aan instituten (het Huygens ING, 

het Meertens Instituut en het NIAS) van de KNAW. Het gaat om het Bushuis, Oost-

Indischhuis en Spinhuis, panden die grotendeels leegstaan door de verhuizing FMG naar het 

REC. Dit ligt in lijn met het plan van de binnenstadscampus; er ontstaat één groot FGw-

domein van onderzoek en onderwijs. De GV heeft hier instemmingsverzoek over ontvangen.  

 

Nieuwe gemeenschappelijke regel AUC 

De GV heeft een instemmingsverzoek ontvangen met betrekking tot de nieuwe 

Gemeenschappelijke Regeling voor het AUC. Het AUC is het op een aantal punten duidelijk 

oneens met het voorstel van het CvB (om AUC onder de faculteiten FNWI (UvA) en FALW 

(VU) te scharen), en heeft met de CSR haar alternatieve voorstel besproken voor het 

gezamenlijk reglement van het AUC. Het AUC valt nu direct onder het AUC. De 

medewerkers en studenten van het AUC hebben de dossierhouders uitgelegd dat ze het oneens 

zijn met het CvB en voornamelijk dat ze niet rechtstreeks onder de FNWI en de FALW willen 

vallen. De voornaamste redenen hiervoor zijn: 1) de eigen staf van het AUC zou  

dan waarschijnlijk worden geassimileerd in de faculteiten; 2) de decaan van de FNWI zou de 

alleenheerser worden van het AUC, want ze wordt gecontroleerd door een raad van (andere) 

decanen die ze zelf mag benoemen en ontslaan; 3) het onderwijs wordt waarschijnlijk minder 

interdisciplinair als het AUC bij de exacte wetenschappen wordt ondergebracht. De GV vindt 

vrijdag 18 september plaats. 

 

10. Werkafspraken 

Vergaderen 

Bij het laatste punt: de OV notulen worden geagendeerd op de PV.  

 

PV 

De updates voor de PV worden op maandag voor 18:00 uur gemaild. De stukken voor de PV 

worden verzonden op zondagavond na 17:00 uur door Tiffany.  

Lina en Tiffany zijn beschikbaar om moeilijke agendapunten voor te bereiden.  

Op zondag tot 17:00 uur kunnen dossierhouders PV stukken opsturen aan Tiffany.  

De AS print stukken voor degenen die aangegeven hebben hier gebruik van te willen maken.  



 

 

De rol van het raadslid 

Het laatste punt wordt breder geformuleerd: dossierhouders zijn verantwoordelijk voor het 

selecteren van informatie voor vergaderstukken.  

 

Afgevaardigde 

Hoe vertegenwoordigt de afgevaardigde de FSR in de CSR? Het is prettig als er eerst met de 

FSR een standpunt ingenomen kan worden wanneer er gestemd moet worden binnen de CSR. 

Indien er gestemd moet worden voordat de FSR tijd heeft een standpunt in te nemen tijdens 

de PV, dan kan wordt er per telefoon gecommuniceerd dat er voor een bepaalde tijd 

gereageerd moet worden.  

In de afgevaardigde update aan de FSR komen de zaken die voor de FMG belangrijk kunnen 

zijn.  

 

Penningmeester 

Eens per drie maanden volgt er een update interne financiën.  

Toevoegen: De penningmeester vraagt de onkostenvergoeding aan. En de penningmeester 

verwerkt de declaraties van raadsleden.  

 

DB 

In zeer urgente toestanden wordt de raad per telefoon geraadpleegd.  

 

Commissievoorzitters  

Het eerste punt wordt verwijderd.   

De commissievoorzitters gaan ieder op een eigen manier te werk.  

Het punt over periodieke evaluatiegesprekjes wordt verwijderd.   

 

Voorzitter 

De voorzitter vertegenwoordigt de standpunten van de raad naar buiten toe.   

 

Vicevoorzitter 

Is een team met de voorzitter.  

Het punt over het bewaken van de  OV-cyclus wordt verplaatst naar het kopje DB.  

Het laatste punt kan eruit.  

 

Kantoordienst 

Dit kopje wordt toegevoegd. Elke week tekenen alle raadsleden zichzelf in voor een dienst in 

de kamer. Het DB is er verantwoordelijk voor dat het schema is ingevuld en zorgt dat er op 

zoveel mogelijk momenten iemand aanwezig is. De raadsleden geven zich voor het weekend 

op.   

 

De inhoud van de werkafspraken wordt vastgesteld. De wijzigingen worden verwerkt.   

 

11. Voorbespreken OV 

Laura gaat de OV technisch voorzitten. Samen met de decaan en Sterre is tijdens het AO een 

agenda gemaakt.   

Bij het vaststellen van de agenda vraagt Kevin om een update over de vorige OV.  

Bij mededelingen wordt genoemd dat de FSR de volgende OV het beleidsplan zal 

presenteren.  



 

Bij tijdpad OERen wordt gevraagd of de FSR tegelijk met de OC’s de concept OERen kan 

krijgen.   

Bij inrichting medezeggenschap worden de werkafspraken tussen de FSR en de decaan 

besproken.   

Bij de bespreking van de kaderbrief vraagt de FSR naar de mogelijkheid hier adviesrecht op te 

hebben.  

 

12. Kaderbrief 

De kaderbrief is ten opzichte van vorig jaar niet veranderd. Het allocatiemodel is niet 

veranderd ondanks de ontevredenheid die er heerst. De N+1 blijft bestaan.  

De totstandkoming van de brief is wel veranderd. Deze zomer de brief kort online gekomen, 

zodat alle faculteiten erop konden reageren. Wat is er gedaan met al die adviezen vanuit die 

academische gemeenschap, is er iets aangepast? 

Aanpassen blijkt erg ingewikkeld. De begroting moet in januari klaar liggen, omdat de UvA 

anders geen geld krijgt van de overheid. Daarom is het niet mogelijk om iets te veranderen 

voor nu, maar kan wel voor volgend jaar.  De CSR heeft nu wel instemmingsrecht. Als er iets 

in de kaderbrief verandert, dan verandert er in alle facultaire begrotingen ook iets. Dus het is 

heel complex.  

Er is een ding dat problematisch kan zijn voor de FMG. Op het moment dat N+1 wordt 

afgeschaft, dan worden er meer diploma’s bekostigd en dan gaat de diplomaprijs dus omlaag. 

De FMG gaat er iets op achteruit als dat wordt afgeschaft. Het is de vraag in hoeverre de 

FMG dit op kan vangen.  

Als de regeling nu afgeschaft wordt, dan kan dat gezien worden als een straf voor de FMG. 

De FMG heeft heel erg haar best gedaan om studiesucces te implementeren.  

De faculteit krijgt geld voor studiepunten en voor dat studenten hier gaan studeren. Het is dus 

niet per se dat een student veel meer kost, maar dit moet doorgerekend worden. De FMG wil 

centraal volgen en N+1 niet loslaten.   

 

Tijdens de OV wordt geïnformeerd naar de facultaire conceptbegroting en dan kan de raad 

bepalen wat hij vindt.  

 

De FSR heeft geen rechten op de facultaire begroting. De OR heeft adviesrecht. Lina heeft 

gevraagd of de OR op het moment dat zij een adviesverzoek ontvangen dit aan de FSR willen 

laten weten.  

 

Komend jaar wordt de FMG niet gecompenseerd voor de niet bruikbare meters. Dit was 

afgelopen jaar wel het geval.  

 

Voorinvesteringen van het leenstelsel. Vanaf 2018 zal er veel geld vrijkomen, omdat er geen 

studiefinanciering meer betaald mag worden. De UvA moet nu voorinvesteringen doen. Ze 

zullen tot die tijd elk jaar 4 miljoen in kwaliteit van onderwijs gaan steken. Dit wordt in 

overleg gedaan met faculteiten. Die mogen aangeven waar ze die het aan zouden willen 

besteden. Bij het OWI-overleg heeft de FSR gehoord dat ze een voorstel gaan schrijven om 

aanspraak te maken op 30% van het beschikbare geld, dat willen ze gaan steken in extra 

docenten.  

 

13. Opleidingscommissies 

Komt volgende week.  

 



 

14. FSR-begroting 

Komt volgende week.  

 

15. Professionalisering van de FSR FMG 

Komt volgende week.  

 

16. WVTTK 

Niets.  

 

17. Rondvraag en sluiting 

Deze week komt de adviescommissie voor het kiezen van een nieuwe decaan samen, daarna 

volgt er een update.   

Er wordt een datumprikker gemaakt voor een volgend PV moment.  

Er zijn e-mailaliassen aangemaakt voornaam.achternaam@studentenraad.nl, dat is gekoppeld 

aan de Gmail adressen.   

 

Actielijst 

20150908-1: De raadsleden sturen de hand-outs van de verschillende workshops van het 

Maagdenhuisweekend aan elkaar door.  

20150908-2:Lina zal per mail een voorstel over de ingang bij de Valckenierstraat sturen aan 

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

FMG over gaat.   

20150908-3: Raadsleden die het leuk lijken om samen met Lina collegepraatjes te houden 

kunnen zich intekenen via Dropbox.  

20150915-4: Er wordt een datumprikker gemaakt voor een volgend PV moment.  
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