
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 10-11-2015, 13:00-15:00 uur 

Locatie: REC-B 3.05  

 

Aanwezig: Lina, Brendon, Kevin, Tiffany, Baukje, Jiska, Kilian, Dana, Iris B., Iris K., Yoren, 

Malika, Laura (gast), Pleuntje.  

 

1. Opening 

Lina opent de vergadering om 13:00 uur.  

 

2. Post 

De FSR heeft de brief van de CSR aan het CvB over de stilteruimtes doorgestuurd gekregen. 

De brieven van de FSR’en zijn als bijlage toegevoegd aan die brief. De brief van de FdR lijkt 

erg op die van de FMG.  

De reactie op de vraag over Blended Learning is verstuurd. Lina stuurt de reactie ook nog 

door aan het algemene FSR e-mailadres.   

In V&O is vergaderd over de kolfruimte. Deze ruimte is voor medewerkers en slecht 

toegankelijk voor studenten. De studenten moeten dit dan op het toilet regelen, wat niet erg 

hygienisch is. Tom Verhoek heeft laten weten dat studenten wel in de kolfruimtes mogen, 

maar dat ze hiervoor een account moeten hebben om de ruimte te kunnen reserveren. Dit punt 

zal tijdens de OV nog eens aangekaart worden.    

 

3. Vaststellen notulen  

De notulen worden vastgesteld.  

 

4. Actielijst 

20151020-1: In O&O wordt besproken wat de FSR graag UvA-breed in de model-OER wil 

hebben en wat juist niet.  

20151027-2: Lina laat de CSR weten waar de FSR tegenaan loopt met het huidige 

allocatiemodel.  

20151103-3: O&O geeft door welk onderwerp behandeld gaat worden tijdens de SVOC-dag.  

20151103-4: Binnen de commissies worden concrete vragen geformuleerd binnen de 

onderwerpen van de SVOC-dag.  

20151103-5: Kevin stelt een brief op over Blend IT Share IT 

20151103-6: Lina laat Simon van de Common Room weten dat de FSR de brief over het eerder 

openen van de ingang bij A wil ondertekenen.  

20151103-7: Iedereen vult de Tiffany maakt een datumprikker voor een FSR-uitje in.  

 

Pro Memoriam: 

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

20151006-2: Iedereen geeft alle data van zijn of haar OC-vergaderingen door aan Baukje en 

Jiska.  

20151013-3: O&O denkt wekelijks na over relevante onderwerpen voor Facebook-posts.  

20151013-4: Ideeën voor Facebook-posts worden aan Brendon gemaild.  

 

 



 

5. Mededelingen 

Binnen het DB is de procedure rondom de opvolging van Kevin besproken. Het is belangrijk 

om hier tijdig mee te starten. Het is een optie dat een huidig raadslid solliciteert naar de functie 

van commissievoorzitter O&O of dat er van buiten de raad iemand wordt aangenomen. De 

deadline voor de huidige raadsleden staat op 27 november. Op 30 november wordt de vacature 

online gezet en op 10 december zal de vacature sluiten. In de week daarna volgen de 

sollicitatiegesprekken, zodat de kandidaat voor kerst bekend is en in januari gestart kan worden 

met het inwerken van de opvolger.  

 

Laura zit aanstaande maandag de OV voor en sluit bij deze PV aan om de OV voor te bespreken.   

 

6. Vaststellen agenda 

Als eerst wordt de OV voorbesproken, daarna wordt de m-OER behandeld en als laatste ‘Your 

Campus Your Canvas’. Met deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld.   

 

7. Update voorzitter 

Geen update.  

 

8. Update commissies 

V&O 

Geen update.  

 

O&O 

O&O heeft vergaderd over een aantal punten van de m-OER inhoudelijk besproken. Volgende 

week gaan zij hier mee verder.  

 

9. Update afgevaardigde 

Uniforme benoemingsprocedure decanen 

Lucas van de FdR is bezig met het opstellen van een uniforme benoemingsprocedure voor 

decanen. Er wordt een procedure bedacht waarbij de medezeggenschap van de faculteit 

betrokken wordt bij de benoeming van de nieuwe decaan. Op basis van de pilots met 

benoemingsprocedures die de afgelopen tijd zijn geweest op de UvA zal een universiteit-brede 

procedure worden ontwikkeld voor de benoeming van decanen en deze procedure wordt 

opgenomen worden in het universiteitsreglement. Het idee is dat alle OR’en, FSR’en, de CSR 

en andere betrokkenen inbreng kunnen geven over de procedure.  

 

Profielschetsen CvB  

De CSR heeft afgelopen PV ingestemd met het profiel voor de voorzitter, maar niet met het 

profiel voor de Rector Magnificus. De CSR is daarna meteen in onderhandeling gegaan met de 

RvT, waarbij de RvT grotendeels aan de bezwaren van de CSR tegemoet is gekomen. In een e-

mailstemming is de CSR daarna alsnog akkoord gegaan met de gewijzigde versie van het profiel 

van de Rector Magnificus. De CMR was al eerder al akkoord gegaan, maar trok het akkoord 

weer in omdat ze het niet eens waren met dat het weer gewijzigd was. De CMR heeft nu 

gevraagd om een GV waarin de COR, CMR en CSR samen gaan vergaderen en met de profielen 

wel of niet zullen instemmen. Het is nog onduidelijk of en hoe deze vergadering gaat 

plaatsvinden. De verhouding tussen de CMR, COR en CSR is van tevoren tijdens het vaststellen 

van de benoemingsprocedure nooit aan bod gekomen dus er heerst wat onduidelijkheid.  

 

 



 

Accreditatie 

Er komt waarschijnlijk een UvA-pilot om de eigen opleidingen te gaan accrediteren. De CSR 

verwacht een instemmingsverzoek hierover. Mogelijk kan de FSR voor die tijd alvast nadenken 

over wat hij belangrijk vindt.   

 

Daarnaast is de CSR vorige week actief aan de slag gegaan met plannen voor de 

vluchtelingstudenten en is deze week het advies voor een stilteruimte verstuurd waar de 

stilteruimtebrief van de FSR als bijlage wordt toegevoegd.  

Er is ook nog gepraat over het tijdspad van de fundamentele discussie over het herzien van het 

allocatiemodel. De rol van de FSR’en zijn hier enigszins in meegenomen. 

 

10. SVOC update 

Deze twee weken zijn nog wat OC-vergaderingen.  

Bij Politicologie willen ze verschillende tracks selectief gaan maken wanneer er teveel 

aanmeldingen zijn. Lina stuurt het document wat de OC heeft ontvangen door.  

Yoren kan op 23 november niet bij de OC-vergadering aanwezig zijn. Aan de hand van de 

onderwerpen zal bekeken worden of er iemand van de FSR bij aanwezig kan zijn, aangezien 

deze vergaderingen tijdens de PV plaatsvinden.  

 

11. Voorbespreken OV 

Bij het vaststellen van de agenda zal Baukje vragen naar de mogelijkheid het ook even over de 

toegankelijkheid tot kolfruimtes voor studenten hebben.  

Bij het vaststellen van de notulen wordt gemeld dat de FSR akkoord is met de wijzigingen zoals 

aangedragen door het decanaat, behalve met een van de wijzigingen.  

Bij mededelingen worden de nieuwe raadsassistenten voorgesteld.   

Bij het vergaderpunt over het beleidsplan zal met ondersteuning van een Powerpoint het 

beleidsplan worden gepresenteerd. Het DB zal het plan samen presenteren.  

Bij het punt over het advies over contact tussen student en stafleden, heeft Brendon het woord. 

Het zal gaan over het inzetten van de niet rendabele meters (informele zithoeken bij trappen en 

liften), mentaliteitsverandering door bijvoorbeeld het sturen van een e-mail naar medewerkers 

van faculteit (omdat het voor hen onduidelijk is of studenten wel of niet op de verdiepingen 

mogen komen) en informele ontmoetingen die ook meer gefaciliteerd zouden kunnen worden 

vanuit de faculteit of opleidingen.  

Bij het punt over de kolfruimte wordt gezegd dat het ook toegankelijker moet zijn voor 

studenten.  

Bij de rondvraag wordt gevraagd naar mogelijkheden voor toegang tot de FSR-kamer in het 

weekend. En daarnaast wordt er gevraagd naar of er een contactpersoon is binnen de FMG voor 

mensen met een functiebeperking, omdat blijkt dat het voor hen moeilijk is uit te zoeken waar 

de hulp vandaan moet komen.  

 

12. Model-OER 

Vorige week is de m-OER in O&O besproken. De FSR FGw heeft aangegeven dat hij geen 

centraal m-OER deel A wil hebben, maar decentraal. Binnen O&O wordt gedacht dat bepaalde 

basic zaken wel goed zijn om centraal vast te leggen. Het gaat hier om rechten die voor elke 

student goed zijn. O&O geeft aan dat de FSR dus moet gaan nadenken wat hij wel centraal wil 

vastleggen en wat niet. Binnen O&O wordt volgende week verder gekeken op de inhoud.  

De FSR lijkt het een goed idee als de algemene bepalingen voor elke student in een centraal 

deel A worden opgenomen. Het is wel zaak om goed te kijken naar de inhoud van deel A en 

wat niet gunstig is voor elke opleiding. Deze punten zouden dan beter in het 



 

opleidingsspecifieke deel B opgenomen kunnen worden. Voordelen van een bindend deel A is 

dat het veel werk scheelt en dat wat er juridisch soms niet helemaal klopte in een keer 

rechtgetrokken kan worden.  

Tijdens de volgende twee PV’s zal de raad de m-OER  per artikel inhoudelijk bespreken. Het 

is belangrijk hier voldoende tijd voor te nemen.  

In hoeverre worden de OC’s betrokken? De OC’s houden zich voornamelijk bezig met deel B. 

Het is onduidelijk of zij hierbij betrokken zijn. Mogelijk kunnen zij ook input geven aan de 

CSR. Er wordt contact gezocht met de CSR over of de OC’s zijn betrokken.  

 

13. Your campus your canvas 

Dit vergaderpunt wordt verplaatst naar volgende week.  

 

14. Promotieschema 

Vandaag wordt er een foto van de PV op Facebook geplaatst.  

Eerder is er al iets gepost over de ‘Docent van het jaar’-verkiezing.  

De agenda van de OV met daarbij het bericht dat de vergadering openbaar is wordt ook deze 

week geplaatst.   

 

15. WVTTK 

Niets.  

 

16. Rondvraag en sluiting 

Deze week zijn er weer constitutieborrels.  

Het uitje met de FSR zal plaatsvinden op 25 november of 11 december.  

Iris K. stuurt het rapport over accreditatie door aan de FSR.  

Het project van Amsterdam Cares is op 19 november om 19:30 uur in een buurthuis in 

Amsterdam Oost.  

 

Actielijst 

20151027-1: Lina laat de CSR weten waar de FSR tegenaan loopt met het huidige 

allocatiemodel.  

20151103-2: O&O geeft door welk onderwerp behandeld gaat worden tijdens de SVOC-dag.  

20151103-3: Binnen de commissies worden concrete vragen geformuleerd binnen de 

onderwerpen van de SVOC-dag.  

20151103-4: Iedereen vult de datumprikker voor een FSR-uitje in.  

20151110-5: Lina stuurt de reactie over Blended Learning ook nog door aan het algemene e-

mailadres van de FSR.   

20151110-6: Lina stuurt het document over selectieve tracks, dat de OC van Politicologie heeft 

ontvangen, door aan de raad.  

20151110-7: Er wordt contact gezocht met de CSR over of de OC’s zijn betrokken bij het 

vormen van een mening over de m-OER.  

20151110-: Iris K. stuurt het rapport over accreditatie door aan de FSR.  

 

Pro Memoriam: 

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

20151006-2: Iedereen geeft alle data van zijn of haar OC-vergaderingen door aan Baukje en 

Jiska.  

20151013-3: O&O denkt wekelijks na over relevante onderwerpen voor Facebook-posts.  

20151013-4: Ideeën voor Facebook-posts worden aan Brendon gemaild.  


