
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 29-09-2015, 09:00-11:00 uur 

Locatie: REC-C 1.06  

 

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

 

1. Opening 

Lina opent de vergadering om 9:00 uur.  

 

2. Post 

Er is een mail ontvangen met de vraag of de door studenten ingerichte stilteruimte leeggeruimd 

kan worden. Deze mail had niet aan de FSR gestuurd moeten worden, maar aan Yoren en Iris 

persoonlijk.  

Er is een mail ontvangen van een student culturele antropologie en journalistiek met vragen 

over het Spinhuis Collectief. Dit punt staat op de agenda.   

 

3. Vaststellen notulen 

20150915 PV notulen 

De notulen worden vastgesteld.  

 

20150922 PV notulen 

Onder het agendapunt ‘OC’ moet toegevoegd worden dat Baukje en Jiska urgente zaken die 

binnen de OC’s besproken worden agenderen. Over het vragenlijstje moet gezegd worden dat 

alle raadsleden ervoor zorgen dat ze antwoorden op deze vragen te weten komen.  

Met deze wijzigingen worden de notulen vastgesteld.  

 

4. Actielijst 

20150915-1: Tiffany maakt in oktober 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. 

 

5. Mededelingen 

Het inrichten van een stilteruimte in de voormalige SSD ruimte op persoonlijke titel is iets om 

te delen met de raad voordat je besluit dit te doen. Ook al staat er in het Folia-artikel vermeld 

dat het een initiatief op persoonlijke titel is en niet vanuit de FSR, lezen mensen dit soms toch 

verkeerd en zoeken hierover dan contact met de FSR.   



 

 

Aanstaande donderdag worden de focusgroepen behorende bij de bijeenkomst over de  

Profielschets voor CvB-leden. Het is jammer dat er naast Iris geen raadsleden aanwezig konden 

zijn bij de Profielschetsbijeenkomst. Voortaan wordt er op de PV besproken wie er bij dit soort 

evenementen aanwezig kunnen zijn.   

 

Kilian heeft voornamelijk op maandag, dinsdag en woensdag tijd voor raadswerk. Op andere 

dagen zal hij dus mogelijk trager reageren op berichten.  

 

6. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld.  

 

7. Update voorzitter 

Vorige week dinsdag is Lina naar de eerste bijeenkomst van de FV-FMG geweest, waarbij ze 

voor het eerst alle voorzitters van SV’s heeft ontmoet. Er zijn een aantal dingen besproken, 

zoals het verwachte tekort aan fietsenplekken als VSPA zijn intrek neemt op REC en de 

organisatie van een FV-FMG evenement (eventueel met als thema vluchtelingen) en de 

organisatie van een FV-FMG feest. De FSR hoeft niet per se te helpen bij deze evenementen 

maar Lina heeft aangegeven bij de raad te peilen of hier interesse voor is. Later die dag is er 

ook nog een precampusoverleg geweest, met dezelfde mensen plus CSR en ASVA. Het 

campusoverleg werd voorbesproken en er werd geïnventariseerd welke "brandjes" er geblust 

moeten worden (bijvoorbeeld de autorisatie van pasjes en narrowcasting). Op woensdag ben 

zijn Lina en een paar raadsleden naar de constitutieborrel van Sarphati geweest. Donderdag was 

er een bijeenkomst van de 'regiegroep', dit is de decaan met een aantal OWI's en bijvoorbeeld 

Frans Tolsma van financiën en Liesbeth Westerlaken van Bureau Communicatie. De voorzitters 

van de OR en FSR zitten er ook bij. Hier worden de knelpunten die naar aanleiding van de 

Maagdenhuisbezetting zijn geïnventariseerd, aangepakt en gemonitord. Na afloop van deze 

bijeenkomst heeft Lina met Jacobijn van de OR gesproken over de governance aan de FMG. 

De OR wil graag nadenken hoe via informele wegen de medezeggenschap op domeinniveau 

kan versterken. Lina heeft aangegeven graag mee te denken over deze kwestie en pakt dit op 

met Jiska en nog een vrijwilliger binnen de 'taakgroep Governance'. De OR en FSR zullen dan 

bij de regiegroep voorstellen indienen ter versterking van de medezeggenschap. Komende week 

zal Lina aanwezig zijn bij het draagvlakgesprek met de nieuwe decaan en bij de ‘Dag van de 

medezeggenschap’. Verder staat er nog een aantal constitutieborrels op het programma.  

 

8. Update commissies 

V&O 

SVOC-dag  

De precieze bedoeling van de SVOC-dag is besproken. Tijdens de vergadering werd 

inhoudelijk gesproken over de hoeveelheid te organiseren dagen en hoe deze 

inhoudelijk georganiseerd dienen te worden. Daarnaast is gebrainstormd over een aantal 

onderwerpen die aan bod kunnen komen.  

 

Nieuwsflits/Wc-krant  

Er is bepaald wat er in de communicatie moeten komen te staan en in welk tijdsbestek. Graag 

worden hiervoor ook onderwerpen van O&O ontvangen.  

 

O&O 



 

8-8-4  

Het doel was tijdens de vergadering duidelijk te krijgen hoe de informatie en meningen vanuit 

studenten over dit dossier gepeild kunnen worden. Een idee was om dit te doen via de SVOC-

dag en met die informatie een enquête op te zetten.  

 

Docentprofessionalisering 

Hier is vorig jaar op geadviseerd, waarbij tijdens de OV is aangegeven dat 

docentprofessionalisering in het beleid meegenomen zou worden. Het doel van de 

dossierhouders is om te monitoren of dit nageleefd gaat worden. Er is op dit dossier verder nog 

geen standpunt ingenomen.  

 

9. Update afgevaardigde 

Benoemingsprocedure CvB 

Afgelopen donderdag was een debat over 'de ideale bestuurder'. Het debat was goed bezocht 

door de actiegroepen en ging meer over de benoemingsprocedure in het algemeen dan dat er 

gefocust kon worden op 'de ideale bestuurder'. Het is voor de CSR lastig om met de kritiek over 

de benoemingsprocedure om te gaan, omdat deze eigenlijk al vast ligt. Een aantal FSR-en 

hebben aan de CSR ook een brief gestuurd waarin hun onvrede over de procedure geuit wordt.  

Deze week zijn er donderdag en vrijdag focusgroepen met studenten uit het studentenpanel met 

wie ook gepraat wordt over het nieuwe CvB. Uiteindelijk zal de CSR een verslag schrijven en 

op basis daarvan profielschetsen creëren, die de CSR met de RvT gaan bespreken en waar de 

CSR uiteindelijk op mag instemmen. Als in ieder geval de benoemingsprocedure niet wordt 

veranderd.   

 

Doorstroommasters 

De CSR is aan het inventariseren hoe het UvA-breed staat met de doorstroommasters. Hier wil 

de CSR ook van iedere faculteit een raadstandpunt over ontvangen.  

 

Wc-krant 

De Wc-krant hangt sinds vorige week in CREA en in de UB Singel.  

 

10. Amsterdam Cares 

Vorig jaar heeft Lina namens de CSR deelgenomen aan de U21 Student Summit in Chili. De 

bijeenkomst stond in het teken van ‘How universities can positively and sustainably contribute 

tot their surrounding communities’. Het ging over studenten die binnen hun stad of land iets 

opzetten dat bijdraagt aan de maatschappij. Zo hebben studenten in Ierland iets opgezet om het 

homohuwelijk te legaliseren en hielpen studenten mensen in Chili na een aardbeving. In 

Amsterdam zijn de CSR en ASVA niet heel maatschappelijk betrokken, mogelijk kan de FSR 

hier wel iets aan doen. Lina kan contact opnemen met een mevrouw van Amsterdam Cares, 

mogelijk organiseren zij projecten die passend zijn voor de FSR. De raad vindt het een goed 

initiatief om een keer deel te nemen aan een activiteit van Amsterdam Cares. Het is een optie 

dat de activiteit aansluit bij de visie van de FSR. De FSR kan dit een keer proberen en als het 

bevalt kan het mogelijk een dossier worden.  

Lina neemt contact op met de mevrouw van Amsterdam Cares en vraagt haar wat voor 

activiteiten zij weet voor de FSR.   

 

11. Beleidsplan 

Tijdens de OV van 16 november moet de FSR zijn eigen beleidsplan presenteren. Voor het 

beleidsplan kan het format van vorig jaar gebruikt worden. Er komt een overkoepelende visie 



 

en verder een stukje per dossier. Volgende week wordt tijdens de PV gebrainstormd over het 

beleidsplan en dan zullen er hogere doelen geformuleerd worden waarop de stukjes over de 

dossiers dan concreter ingevuld kunnen worden. Het DB stuurt wat concrete vragen door om 

over na te denken.   

 

12. Spinhuis Collectief 

De FSR heeft een e-mail ontvangen van een student culturele antropologie en journalistiek. Ze 

schrijft een achtergrondartikel over de nieuwe kraak bij de Tolhuissluis door het Spinhuis 

Collectief. Ze heeft een aantal vragen aan de FSR. De mensen die het gekraakt hebben willen 

hier graag een nieuw Spinhuis maken. De Tolhuissluis is een gebouw dat niets met de UvA te 

maken heeft.  

De idealen die achter de kraak zitten zijn mooi, voor sociale cohesie tussen docent en student 

is iets waar op REC nu minder plek voor is. De FSR zet wel zijn vraagtekens bij of deze kraak 

hiervoor het juiste middel is. Voor de FMG is de vervanging voor het oude Spinhuis de 

Common Room, er is de mogelijkheid voor docenten om hier ook heen te komen. In de 

binnenstad is er nu niet zo’n plek.  

 

De FSR weet niet in hoeverre er draagvlak is onder de studenten. De FSR heeft het gevoel dat 

het meer leeft bij de FGw dan bij de FMG. Het is voor de FMG minder relevant, omdat zij op 

REC zit.  

 

REC de verhuizing is een samenwerking tussen ASVA, CSR, FSR FMG en FV FMG om de 

knelpunten bij de verhuizing te bespreken. Bij het precampusoverleg wordt besproken wat er 

mis is voordat dit in het campusoverleg wordt besproken met HO. Wat goed is aan een initiatief 

als REC de verhuizing is dat er verschillende partijen met verschillende visies en middelen 

betrokken zijn. Dit past beter bij de werkwijze van de FSR.   

 

Lina stelt een reactie op en ontvangt graag feedback van de raadsleden voordat zij het verstuurd.    

 

13. SVOC-dag 

Tijdens de SVOC-dag zal met OC’s en SV’s over inhoudelijke onderwerpen gesproken worden. 

Het best is twee onderwerpen te behandelen in groepjes. Het V&O onderwerp wordt 

studentenbinding en het O&O onderwerp wordt het 8-8-4-systeem.  

Vorig jaar werd er ook een plenaire discussie georganiseerd over een derde onderwerp. Dit jaar 

wordt dat niet gedaan.   

 

14. WVTTK 

Lina heeft tijdens de PV een e-mail van Sterre ontvangen over de ingerichte stilteruimte. Lina 

zal haar antwoorden dat de raad hier geen standpunt over heeft. Daarnaast zal ze Wil mailen 

dat de inrichting van een stilteruimte geen actie van de FSR is en dat er contact opgenomen kan 

worden met Yoren en Iris.   

 

15. Rondvraag en sluiting 

Eurest organiseert een proeverij op dinsdag 13 oktober van 15:00-17:00 uur in Agora. 

Aanmelden hiervoor kan via het mailtje.   

Brendon zoekt contact met Liesbeth Westerlaken over de mogelijkheid de vacature voor 

raadsassistent aan alle studenten te mailen.  

Vanavond is de constitutieborrel van SEC.  



 

De maandelijkse vergoeding wordt, afhankelijk van wat het raadslid aangegeven heeft, eens in 

de drie maanden of in een keer uitgekeerd. Dit wordt door Brendon geregeld. De bestuursbeurs 

moet elk raadslid zelf online aanvragen.  

Woensdag om 15:00 uur begint de ‘Dag van de medezeggenschap’. Donderdag zijn de 

focusgroepen van de Profielschetsbijeenkomst van 16:00-18:00 uur. Ook is er een 

draagvlakgesprek met de decaan, dit behoort bij het hoorrecht wat de FSR heeft.   

 

Actielijst 

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

20150922-2: Iedereen geeft alle data van zijn of haar OC-vergaderingen door aan Baukje en 

Jiska.  

20150922-3: Iris geeft het e-mailadres van de initiatiefnemer van het webportal voor 

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

20150929-4: Lina neemt contact op met de mevrouw van Amsterdam Cares en vraagt haar wat 

voor activiteiten zij weet voor de FSR.   

20150929-5: Het DB stuurt wat concrete vragen over het beleidsplan door aan de raadsleden 

om over na te denken voor de brainstorm over het beleidsplan van volgende week.  

20150929-6: Lina stelt een reactie op over het Spinhuis Collectief en ontvangt graag feedback 

van de raadsleden voordat zij het verstuurt.  

20150929-7: Lina beantwoordt de e-mails van Sterre en Wil over de ingerichte stilteruimte waar 

de FSR niet bij betrokken is.  

20150929-8: Brendon zoekt contact met Liesbeth Westerlaken over de mogelijkheid de 

vacature voor raadsassistent aan alle studenten te mailen.  

 

Pro Memoriam: 

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

  

 


