
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 22-09-2015, 09:00-11:00 uur 

Locatie: REC-B 1.02  

 

Aanwezig: Lina, Brendon, Kevin, Tiffany, Baukje, Iris, Jiska, Yoren, Malika, Kilian, 

Pleuntje.  

 

1. Opening 

Lina opent de vergadering om 9:00 uur.  

 

2. Vaststellen notulen 

De notulen van de PV van 15 september worden volgende week vastgesteld.  

 

3. 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: Tiffany maakt Er wordt een datumprikker gemaakt voor een volgend PV-

moment.  

 

4. Mededelingen 

Tiffany zal binnenkort startevaluaties gaan houden met alle raadsleden. Er gaat een schema 

rond waarop een moment gekozen kan worden.   

 

5. Vaststellen agenda 

Vacature raadsassistent en Constitutieborrel worden aan de agenda toegevoegd. Met deze 

wijzigingen wordt de agenda vastgesteld. Bij WVTTK wordt de OV nabesproken.  

 

6. Update voorzitter 

Afgelopen week had Lina griep waardoor ze op maandag de O&O vergadering heeft moeten 

missen. Dinsdag voelde ze zich weer beter en was de PV, waar de werkafspraken zijn 

vastgesteld en de OV is voorbereid. Woensdag was de OV, die is voorbesproken met de 

technisch voorzitter. Na afloop van de OV hebben Lina en Pleuntje een gesprek gehad over 

haar contract als AS. Donderdag was de V&O vergadering waar is gesproken over de 

kaderbrief om input te geven aan de CSR. Na afloop van de vergadering is Lina naar een 

bijeenkomst geweest van de adviescommissie voor de nieuwe decaan. Komende week zal 

Lina op dinsdag de FV FMG bijwonen net als het 'precampus overleg'. Donderdag is de 

bijeenkomst van de CSR over de profielschets van CvB-leden en vrijdag is er een training 

jaarrekening lezen. Tevens heeft Lina afgesproken om deze week koffie te drinken met de 

voorzitter van de OR. 

 

7. Update commissies 



 

O&O 

8-8-4  

Er is bekeken hoe de commissie dit dossier willen behandelen. De commissie is zich ervan 

bewust dat aan het systeem niet veel veranderd kan worden, omdat het UvA-breed beleid is. 

De commissie wil zich gaan richten op een onderzoek naar de ervaringen binnen de faculteit.  

 

OC  

Er is via een SMART-uitwerking gekeken naar de doelen die Jiska en Baukje voor zichzelf 

hebben gesteld. De aanpak is besproken en hoe omgegaan moet worden met de 

adviesaanvraag. Het algemene doel is te richten op de versterking van OC's en op hoe dit te 

doen. Verder wordt erover nagedacht om een contactmiddag te organiseren, speciaal voor de 

studentleden van de OC's.  

 

V&O 

Afgelopen donderdag stond de CV voornamelijk in het teken van het vergaderstuk dat door 

Iris was ingediend. Hoewel de meesten die niet bij de vergadering aanwezig waren via de 

mail hadden aangegeven dat zij tegen de huidige diplomadefinitie waren, was dit sentiment 

vrijwel tegengesteld tijdens de vergadering. Dit maakte de discussie erg lastig. Wellicht is het 

verstandiger voortaan met zoveel mogelijk raadsleden te vergaderen wanneer dit soort 

kwesties voorkomen. Uiteraard als de tijd dit toestaat.  

Daarnaast hebben de V&O-raadsleden contact opgenomen met vrijwel alle contactpersonen 

binnen de UvA die 'behoren' tot het aangewezen dossier. De volgende stap is om een kleine 

doelstelling via het SMART-model te formuleren per dossier zodat duidelijk wordt wat men 

dit jaar wil bereiken.  

Ook is er een communicatieschema opgesteld en is er een kleine creatieve opdracht bedacht 

waarbij zoveel mogelijk ideeën bedacht moesten worden voor de PR-acties van de FSR. Dit 

'buiten het kader'-denken wordt uiteindelijk weer verkleint en uitvoerbaar gemaakt. De ideeën 

hangen nu als roze post-its op de muur.  

 

8. Update afgevaardigde 

Kaderbrief 

De GV heeft besloten een brief te sturen naar het CvB omtrent het instemmen met de 

kaderbrief 2016. De brief bevat punten die de GV toegezegd wil krijgen voordat zij wil 

instemmen. De volgende punten uit deze brief worden relevant gevonden:  

- Het procedurele punt 6: de GV ziet graag dat de rechten van de facultaire medezeggenschap 

met betrekking tot de begroting worden gelijkgetrokken met die van de centrale 

medezeggenschap. Dat wil zeggen dat de facultaire GV instemmingsrecht krijgt op 

hoofdlijnen van de begroting.  

- Het inhoudelijke punt 2: de GV is van mening dat de huidige diplomadefinitie moet worden 

afgeschaft.  

Dit was een erg lastig punt. De optie om voor te stemmen, mits er sprake zou zijn van een 

budgetneutrale ofwel gelijkmatige invoer, was eerder in het proces gesneuveld. Iris moest dus 

voor of tegen behoud van de huidige diplomadefinitie stemmen en ze heeft uiteindelijk 

besloten om op dit moment voor behoud te stemmen met het argument dat de 

diplomadefinitie snel binnen de nieuwe discussie over het gehele allocatiemodel wordt 

herzien, en dat de FMG niet op korte termijn overhaast moet bezuinigen. De GV heeft dus 

echter anders besloten en is voor het afschaffen van de diplomadefinitie in de kaderbrief 2016.  

 

Benoemingsprocedure CvB 



 

De CSR heeft instemmingsrecht op de profielschets voor CvB-leden, en wil hiervoor zijn 

academische gemeenschap raadplegen. Hiervoor is een open middag georganiseerd omtrent 

het thema 'de ideale bestuurder'. Naast deze bijeenkomst zal de CSR ook nog vier of vijf 

gesloten bijeenkomsten met focusgroepen organiseren om daarmee hopelijk meer 

verschillende mensen uit de academische gemeenschap te bereiken en hun mening te horen. 

Uiteindelijk wordt in de week van 5 oktober een rapport over de bevindingen geschreven. Op 

basis van dit rapport wordt een (of twee) profielschetsen vanuit de academische gemeenschap 

aandragen aan de RvT. Het is leuk en handig voor de FSR om hier ook bij betrokken te zijn. 

Een aantal focusgroepen zullen onder FMG studenten worden gehouden.  

 

9. SVOC update 

Tijdens de SVOC update wordt besproken wie een vergadering kan overnemen in het geval 

een van de raadsleden niet bij de eigen aanwezig kan zijn. Tiffany of Lina woont de OC-

vergadering bij van de ILO. Yoren woont de OC-vergadering van Sociologie bij.  

 

10. Constitutieborrel 

Op maandag 26 oktober wordt de constitutieborrel georganiseerd. Annelies wordt gevraagd 

als pedel. De locatie wordt nog bepaald door Tiffany en Brendon.   

 

11. Vacature raadsassistent 

De vacature voor een nieuwe raadsassistent wordt vandaag geplaatst.  

In de vacature wordt onder werkzaamheden een aantal dossiers genoemd. Dit is er in 

opgenomen om het voorbeeld wat concreter te maken. Een raadsassistent wordt aangenomen 

om daar waar gaten vallen te ondersteunen.  

Onder functieomschrijving is nog onduidelijk wat een raadslid doet. In de vacature wordt 

aangegeven dat de raad de decaan adviseert, zodat het stukje bij functieomschrijving 

duidelijker wordt.  

Kilian mailt zijn opmerkingen op de vacature na de PV. Brendon zal alle wijzigingen 

verwerken. Vandaag wordt de vacature verspreid onder FMG-ers, met name psychologen en 

politicologen.  

 

12. OC’s 
De OC’s zijn verdeeld onder de raadsleden. Voortaan kan tijdens de PV onder het 

vergaderpunt SVOC update gezocht worden naar vervanging wanneer een raadslid niet 

aanwezig kan zijn bij zijn of haar eigen OC-vergadering. Eens in de maand zal er tijdens de 

PV een grote update gegeven worden over alles wat er speelt binnen de OC’s. Baukje en Jiska 

agenderen urgente punten voor de PV. Alle raadsleden sturen in ieder geval een update aan 

Jiska en Baukje na de OC-vergadering.  

Tijdens de eerste OC-vergadering kunnen verwachtingen uitgesproken worden tussen de FSR 

en de OC. Baukje en Jiska hebben een vragenlijstje opgesteld, het is aan de raadsleden de 

antwoorden op deze vragen te verzamelen. Als FSR-lid ben je toehoorder in de OC. Malika 

zoekt nog contact met haar OC. Iedereen geeft alle data van zijn of haar OC-vergaderingen 

door aan Baukje en Jiska.  

 

Er zijn al een aantal OC-vergaderingen geweest. De OC van Tiffany (POWL) heeft gesproken 

over dat alle beoordelingsmodellen van de masterscripties hetzelfde zijn geworden, dit 

gebeurde halverwege het jaar. Voorheen werden alle scripties op een andere manier 

beoordeeld. Dit is wat te snel doorgevoerd en is iets om rekening mee te houden.  



 

De OC van Brendon (CW) wil eerder betrokken worden bij de OER-en. Na het doorgeven 

van hun plan en veranderingen ontvangen ze geen terugkoppeling. Dit zouden ze wel graag 

willen.   

Iris heeft een NSE bijeenkomst bijgewoond. Hierbij kwam naar voren dat de FNWI een heel 

plan heeft om de OC’s te versterken. De ambtelijk secretarissen en voorzitters van de OC’s 

binnen de faculteit overleggen met elkaar en wisselen best practices uit. Daarvoor wordt ook 

een webportal georganiseerd. Iris zal het e-mailadres van de initiatiefnemer doorgeven aan 

Baukje en Jiska.  

 

13. Begroting FSR 

Bij vergoedingen raadsleden wordt aangepast dat Kevin voor vijf maanden vergoeding krijgt. 

De andere zeven maanden worden opgevangen door een raadsassistent.  

De post internationalisering gaat van de begroting af.  

Het budget voor het voorzitten van de OV moet 300 euro worden.  

Het budget voor teambuilding wordt 250 euro.  

Het budget voor vesten wordt op 400 euro gezet.  

Het budget voor de evaluatiedag wordt 150 euro.  

Het budget voor sociale activiteiten wordt 200 euro.  

Er wordt een nieuwe post toegevoegd, namelijk reiskosten. Het budget voor deze post wordt 

op 500 euro gezet.  

 

De FSR FMG besluit met negen stemmen voor en een onthouding de begroting goed te 

keuren met in achtneming van de wijzigingen besproken in de PV van 22 september 2015.  

 

14. Professionalisering van de FSR FMG 

Voortaan worden vergaderstukken ook opgeslagen in Dropbox met jaar, maand, dag ervoor. 

Dit houdt wat wanneer besproken is overzichtelijk.   

Het maken van een overzicht per onderwerp kan handig zijn voor het inwerken. Er wordt 

afgesproken dat elk raadslid continu op zijn of haar eigen manier de ontwikkelingen van het 

dossier bijhoudt.  

Iedereen is verantwoordelijk voor goede spelling.  

 

15. WVTTK 

OV nabespreking 

Laura zal vaste technisch voorzitter worden van de OV.  

 

16. Rondvraag en sluiting 

Brendon kiest met Frans Tolsma een geschikt moment voor het bespreken van de begroting. 

Geïnteresseerden kunnen aansluiten.  

Lina laat weten dat het contract van Pleuntje wordt verlengd. En dat morgen de eerste 

constitutieborrel is. 

Iris vertelt dat aanstaande donderdag een open bijeenkomst over de Profielschets wordt 

georganiseerd. Later komen er ook focusgroepen. Het is leuk als de FSR hierbij aanwezig kan 

zijn en kan assisteren.   

 

Actielijst 

20150915-1: Tiffany maakt een datumprikker voor een volgend PV moment.  

20150922-2: Kilian mailt zijn opmerkingen op de vacature voor raadsassistent na de PV aan 

Brendon. 



 

20150922-3: Brendon verwerkt alle wijzigingen in de vacature voor raadsassistent en 

verspreid deze.  

20150922-4: Malika zoekt contact met haar OC.  

20150922-5: Iedereen geeft alle data van zijn of haar OC-vergaderingen door aan Baukje en 

Jiska.  

20150922-6: Iris geeft het e-mailadres van de initiatiefnemer van het webportal voor 

uitwisseling tussen OC’s op de FNWI door aan Baukje en Jiska.  

 

Pro Memoriam: 

20150922-1: Alle raadsleden sturen een update aan Jiska en Baukje na de OC-vergadering. 

 

 

 


