
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 01-12-2015, 13:00-15:00 uur 

Locatie: REC-B 3.11  

 

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

Luuc (gast), Pleuntje.  

Afwezig: Kilian.  

 

1. Opening 

Lina opent de vergadering om 13:00 uur.  

 

2. Post 

Er is een vraag om input op de allocatiemodeldiscussie ontvangen van de CSR. V&O zal dit 

oppakken.   

Er is een mail ontvangen over facultaire invulling van de stilteruimtes.  

Vanuit de FSR mogen twee raadsleden deelnemen aan een mediatraining op 16 december. Lina 

zal deelnemen en Brendon of Tiffany.   

 

3. Vaststellen notulen 

De notulen worden vastgesteld.  

 

4. Actielijst 

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

allocatiemodel.  

20151103-2: Binnen de commissies worden concrete vragen geformuleerd binnen de 

onderwerpen van de SVOC-dag.  

20151110-3: Lina stuurt het document over selectieve tracks, dat de OC van Politicologie heeft 

ontvangen, door aan de raad.  

20151110-4: Er wordt contact gezocht met de CSR over of de OC’s zijn betrokken bij het 

vormen van een mening over de m-OER.  

20151117-5: Afhankelijk van de agenda van de OC-vergadering van Sociale Geografie en 

Planologie wordt er bepaald of daar een raadslid bij aanwezig zal zijn.   

20151117-6: Jiska en Lina schrijven een vergaderstuk voor volgende week over het 

beveiligingssysteem van de UvA. 

20151117-7: Jiska mailt haar opmerkingen over de website aan Tiffany.  

20151117-8: Lina verwerkt de opmerkingen in de brief over het eerder openen van de ingang 

van REC-A en heeft het mandaat het na de FV FMG vergadering te versturen.  

20151117-9: Baukje verwerkt de opmerkingen op de reactie op advies CSR ‘Herziening 

benoeming OC’s’ en verstuurt de reactie aan de CSR, OC’s en andere raden.   

  

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 

Vanaf nu kunnen de raadsleden die later zijn bij de PV en voor de deur staan dit naar Tiffany 

appen in plaats van naar Lina.  

Tiffany zoekt vervanging voor haar OC-vergadering op 14 december van 9:00-11:00 uur. 

Baukje of Yoren zal deze vergadering bijwonen.  

Brendon laat weten dat nog niet alle raadsleden het formulier voor de onkostenvergoeding 

hebben ingevuld en een kopie van hun paspoort hebben ingeleverd. Vandaag is de deadline 

hiervoor.   

Malika heeft een bericht ontvangen over een uitwisselingsprogramma van Middle Eastern 

Studies waarbij ze graag FMG-studenten willen hebben. Promotie via Facebook wordt verder 

besproken bij het promotieschema.  

Op 2 februari vanaf 15:00 uur is het medezeggenschapsevenement van CSR. Hierbij worden 

het allocatiemodel, de selectieve masters en de positie van de OC’s besproken.  

Lina heeft contact gehad met de commissie democratisering en decentralisatie. De commissie 

heeft aangegeven graag met de hele FSR te willen praten, dus ze schuiven op 15 december aan 

bij de PV.   

Aankomende donderdag vanaf 14:30 uur vindt de SVOC-dag plaats.  

Op donderdagavond is de voordrachtsavond van de ‘Docent van het jaar’-verkiezing. Vanaf 

18:30 uur worden er minicolleges gegeven door de faculteitswinnaars. Voor de ‘Docent van het 

jaar’-verkiezing is nog een jurylid van de FMG nodig. Dit wordt verder besproken bij 

promotieschema.  

Vanavond organiseert de CSR een denktank over de begroting en is er een pubquiz in de 

Common Room.  

 

6. Vaststellen agenda 

De agenda wordt vastgesteld.  

 

7. Update voorzitter 

Vorige week heeft Lina op maandag koffie gedronken met de voorzitter van Humanities Rally, 

omdat deze geruchten had gehoord over mogelijke bezuinigingen aan de FMG. Lina heeft haar 

de situatie omtrent de (meerjaren)begroting uitgelegd. Op dinsdag zijn Lina en Kevin langs 

geweest bij de onderwijsdirecteur van POWL en de voorzitter van de examencommissie van 

POW, over de gewijzigde regeling omtrent aanwezigheidsplicht. Dit gesprek was erg 

moeizaam, en het kwam er op neer dat ze de regeling niet willen veranderen omdat de OER 'de 

ruimte biedt' voor deze regeling. Op het punt dat het te laat bekend is gemaakt, wat in strijd is 

met de OER, werd niet ingegaan. Al met al was het gesprek dus niet bevredigend en willen Lina 

en Kevin dit nu met de decaan gaan bespreken. Op woensdag had Lina een belafspraak met de 

commissie D&DC, maar die ging uiteindelijk niet door en werd verplaatst naar vrijdag. Er is 

afgesproken dat een afvaardiging van de commissie langskomt op de PV van 15 december, 

zodat ze met de hele FSR kunnen spreken. Op donderdag was Lina ziek, waardoor ze de V&O-

vergadering moest missen. Gisteren is Lina bij het DB-overleg van de OR aanwezig geweest. 

De OR wil graag wat structureler contact met de FSR, daarom is afgesproken dat het DB van 

de FSR eens in de drie maanden aanschuift bij het DB van de OR om elkaar goed op de hoogte 

te houden. Ook zal er een bijeenkomst tussen de FSR en OR over docentprofessionalisering 

georganiseerd worden.  

Lina zal nog een afspraak maken met de decaan om te bespreken hoe het is gegaan tijdens de 

OV.  

 



 

8. Update commissies 

O&O 

8-8-4 SVOC-dag  

O&O heeft besproken welke vragen zij donderdag gaan stellen op de SVOC-dag. Yoren heeft 

deze aan Brendon gecommuniceerd, de inhoud lijkt op wat bij V&O behandeld gaat worden.  

 

Toets methodes  

Naar aanleiding van een zorgwekkend bericht vanuit POWL was er het idee om een advies te 

schrijven over toets methodes. Kevin had vernomen dat er een verbod was gekomen op de take-

home tentamens, maar dit is niet het geval. Daarom is besloten dit dossier niet verder actief te 

behandelen.  

 

V&O 

Wegens ziekte van Lina en Tiffany zijn een aantal vergaderpunten naar aankomende donderdag 

verschoven. Hierdoor stonden alleen het draaiboek van de SVOC-dag en de PR-kerstactie op 

de agenda.  

 

9. Update afgevaardigde 

De werkgroep Studiesucces wordt binnenkort geëvalueerd. De CSR zal specifiek benadrukken 

dat het belangrijk is dat de jaarindeling (lees: 8-8-4) geëvalueerd wordt en de evaluatie op 

facultair niveau plaatsvindt. 

De CSR heeft het over duurzaamheid gehad en gaat vragen in hoeverre dit bij de UvA 

gespecificeerd beleid behelst.  

Daarnaast is het instemmingsverzoek met betrekking tot het beleid voor personen met een 

functiebeperking, een chronische ziekte of een arbeidsbeperking besproken.   

De CSR heeft de ‘Docent van het jaar’-verkiezing besproken en is over het algemeen heel blij. 

Binnenkort zal alvast begonnen worden met het brainstormen over het anders inrichten van de 

verkiezingen voor volgend jaar.   

De platformbijeenkomst van de NSE (8 december) komt eraan. De CSR gaat hier een 

presentatie geven en er is gebrainstormd over illustratieve verhalen die de CSR daar kan 

presenteren. De input vanuit de FSR’en is hierbij welkom.  

Verder heeft de CSR een instemmingsverzoek ontvangen over veiligheid. Om de mogelijke 

problemen op het gebied van veiligheid in kaart te brengen wordt er nu op de UvA begonnen 

met de risico-inventarisatie en -evaluatie [sic] (RI&E).  Het gaat hierbij over de aanwezigheid 

van goede protocollen op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV), voldoende BHV'ers, 

ontruimingsplannen en dergelijke.  

Verder is men in Den Haag bezig met het opzetten van een pilot voor flexstuderen. Flexstuderen 

is een andere manier van het betalen voor je studie dan de huidige vormen deeltijd en voltijd. 

Het zou een vervanging worden van deeltijd studeren en dus naast voltijd studeren bestaan. Het 

zal dus nog steeds mogelijk zijn je collegegeld te betalen en dan zo veel mogelijk vakken doen 

als je wilt. Bij flexstuderen betaalt de student niet per jaar of half jaar, zoals nu het geval is, 

maar per studiepunt. Dit is voordelig voor studenten die minder dan 60 studiepunten per jaar 

volgen omdat ze bijvoorbeeld werken, een bestuursjaar doen of zorgtaken hebben.  

De ontwerpbegroting 2016 is afgelopen week vastgesteld. 

Iris heeft Jiska’s opmerkingen over Mapiq (het reserveren van computers) meegenomen naar 

de CSR en dit doorgegeven aan de dossierhouder UB. Hij gaat navragen wanneer de pilot 

geëvalueerd gaat worden.  

 

10. SVOC update 



 

Alle raadsleden sturen de updates over de OC-vergaderingen voor volgende week aan Baukje 

en Jiska. Over de OC’s van IDS is nog geen duidelijkheid verkregen.   

 

11. Stemrecht raadsassistenten 

Op het moment heeft de FSR twee raadsassistenten. Juridisch gezien mogen raadsassistenten 

niet meestemmen bij instemmingsverzoeken, maar er kan intern bepaald worden hoe de FSR 

hier mee om wil gaan. De vorige FSR had ook veel raadsassistenten en heeft toen besloten bij 

een instemming eerst een informele stemming te houden waarbij iedereen mee mocht stemmen 

en bij de officiële stemming te conformeren naar wat er uit de informele stemming kwam. Op 

deze manier kon de mening van de raadsassistenten wel meegenomen worden.  

De huidige FSR neemt dit systeem over. Bij instemmingsverzoeken wordt dus naar verhouding 

gestemd. Bij niet-instemmingsverzoeken mogen de raadsassistenten gewoon meestemmen en 

is geen informele stemming nodig.   

 

12. Vacature commissievoorzitter O&O 

Baukje heeft zich kandidaat gesteld om per februari 2016 de functie van commissievoorzitter 

O&O over te nemen van Kevin. Baukje geeft aan vanaf februari voldoende tijd te hebben voor  

de functie en dan haar tijd flexibel te kunnen indelen. Ze ziet een uitdaging in het 

commissievoorzitterschap en vindt het leuk om deze verantwoordelijkheid te dragen. Ze denkt 

dat de functie goed bij haar past.  

 

Voorstel: De FSR FMG besluit Baukje Hegeman per februari 2016 aan te nemen als 

commissievoorzitter O&O.   

Voor: 10 stemmen 

Tegen: 0 stemmen 

Blanco: 0 stemmen 

Onthouden: 0 stemmen 

 

Besluit: De FSR FMG heeft unaniem besloten Baukje Hegeman per februari 2016 aan te nemen 

als commissievoorzitter O&O.  

 

13. Studievoorlichting 

Vanuit het decanaat is de vraag om advies over studievoorlichting gekomen. Malika heeft 

pasgeleden de bachelordag van de UvA bezocht en hier informatie verzameld. Het advies zal 

zich voornamelijk richten op de inhoud van de voorlichtingen tijdens deze dagen en de website 

voor de (aankomende) studenten. Op gebied van de voorlichtingen kan gedacht worden aan het 

inkorten van de tijd die hiervoor staat naar ongeveer een half uur of drie kwartier. De 

voorlichtingen van bijna alle FMG-opleidingen werden te lang gevonden. Bovendien 

verschilden de voorlichtingen van vorm, waarbij sommige manieren pakkender waren dan 

andere. Niet bij alle opleidingen werd gekozen voor een minicollege, maar een minicollege over 

onderzoeksmethoden en statistiek kan een dooddoener zijn. Ook hadden niet alle opleidingen 

meerdere sprekers bij de voorlichting. Het is belangrijk dat er verschillende mensen op de 

voorlichtingsdagen aanwezig zijn. Daarbij kan gedacht worden aan docenten, studieadviseurs 

en studenten, maar ook aan mensen met verschillende etniciteiten. Luuc geeft aan dat veel 

studieadviseurs besturen van de SV’s vragen bij de voorlichting, maar dit kan een vertekend of 

eenzijdig beeld geven van de mensen die aan de universiteit studeren. Er moet gekeken worden 

naar meer typen studenten.  

Wat betreft de studentenwebsite dient deze scherper gemaakt te worden. 



 

Voorlichting beslaat niet alleen de voorlichtingsdagen, maar het gaat hierbij ook om welke 

middelbare scholen er benaderd worden. Er wordt voornamelijk contact gezocht met 

middelbare scholen in Noord- en Zuid-Holland. Er kunnen ook studentvoorlichters naar de 

middelbare scholen gaan, maar de scholen moeten hier zelf voor betalen. Daarnaast is er ook 

het proefstuderen en meelopen. Als het goed is wordt dit bij elke opleiding gedaan, aangezien 

het verplicht is.  

Malika verwerkt de opmerkingen in een adviesbrief die voor de kerst nog langs komt op de PV.  

 

14. Draaiboek SVOC-dag 

Aankomende donderdag is de SVOC-dag. Alle organisatorische taken zijn verdeeld onder de 

V&O-leden. V&O wil graag dat alle raadsleden om 14:30 uur aanwezig zijn. Yoren zal 

gespreksleider zijn bij de O&O-onderwerpen.  

Baukje en Jiska maken een uitnodiging voor de OC-middag die ze donderdag zullen uitdelen 

aan de OC-leden.  

 

15. Voorstel fysieke PR 

Vanuit V&O komt een voorstel voor een fysieke PR-actie rondom de feestdagen. Het idee is 

om een lijn op de hangen in de E-hal en daar een standje te plaatsen. Hier kunnen studenten dan 

naartoe komen om een kaartje te schrijven aan een medestudent. Daarbij laten ze dan het e-

mailadres van de betreffende student achter en dan stuurt de FSR diegene een berichtje dat er 

een kaartje voor hem of haar hangt die ze op kunnen komen halen.  

De PR-actie zal plaatsvinden in de laatste week voor de kerstvakantie. De kerstdagen wensen 

‘Fijne feestdagen’ en een logo en/of een foto van de FSR op komen te staan. Op deze manier 

draagt het bij aan bekendheid voor de FSR.   

Het laten drukken van de kaarten kan misschien goedkoper via een drukbedrijf in plaats van bij 

de Hema of Kruidvat.  

 

16. Rol FSR naar aanleiding van de aanslagen 

Moet de FSR iets faciliteren voor de studenten naar aanleiding van de aanslagen in Parijs? Heeft 

de FSR hier een rol in?  

Het is lastig dit te bepalen. Het is onduidelijk hoeveel studenten naar aanleiding van de 

aanslagen zich zorgen maken om de veiligheid op de UvA. Het is de taak van de FSR om de 

zorgen van de studenten aan te kaarten, mogelijk ook op dit gebied. Hierbij moet wel uitgekeken 

worden dat er geen paniek gezaaid wordt, dit kan gebeuren wanneer er debatten over 

georganiseerd worden. Misschien is het monitoren van of er iets speelt genoeg.  

Luuc vertelt dat zijn SV vorige week een debat organiseerde over terreur, omdat de reis naar 

Brussel niet door kon gaan. De opkomst was niet heel groot. Het verschilt per studie hoe erg dit 

speelt.    

De UvA heeft beleid op het gebied van veiligheid. De CSR heeft hier een instemmingsverzoek 

over ontvangen. Er is een risico-inventarisatie en –evaluatie groep die de veiligheid in kaart 

brengt. Dit gaat over BHW, maar ook over ontruimingsplannen. De veiligheid van de UvA is 

meer een zaak voor centraal. Op het moment heeft de UvA een actief open deuren beleid en dit 

wil men waarschijnlijk zo houden. Wanneer er meer beveiliging is, dan zullen mensen zich ook 

eerder niet op hun gemak voelen.  

De FSR moet goed op de hoogte zijn van het UvA-beleid omtrent veiligheid. Het is zaak uit te 

zoeken wat de UvA doet in het geval van calamiteiten. Er is geen behoefte dit actief uit te gaan 

dragen, maar op het moment dat een student hier een vraag over heeft moet de FSR op de juiste 

manier kunnen voorlichten en naar de juiste plek kunnen doorverwijzen. Indien de FSR actief 

iets wil uitdragen, dan is het goed dit in samenwerking met de SV’s te doen.  



 

Lina neemt contact op met de CSR over het veiligheidsbeleid van de UvA, hierbij zal zij ook 

vragen naar het instemmingsverzoek over veiligheid dat de CSR recentelijk ontvangen heeft. 

Dit komt dan nog eens informerend terug op de PV.   

 

17. Promotieschema 

Vandaag wordt er een herinnering aan SVOC-dag op het Facebook-event gepost.  

Deze week zal een post worden gedaan over de uitwisseling van de Middle Eastern Studies.   

Er wordt een post gedaan over dat er nog gezocht wordt naar een  jurylid vanuit de FMG voor 

de ‘Docent van het jaar’-verkiezing.  

De vacatures voor een raadsassistent en een ambtelijk secretaris worden gepost.   

 

18. WVTTK 

Niets.  

 

19. Rondvraag en sluiting 

Kevin is er volgende week niet. Vergaderstukken voor O&O kunnen verstuurd worden aan 

Kevin en Baukje.   

Op 8 december is de NSE Platform bijeenkomst. Het is fijn als de raad naar de prioriteitenmatrix 

kan kijken, hier staan de zaken in waar de FMG slecht op scoort. Het platform wil graag 

illustratieve verhalen bij de scores, dit maakt het wat concreter.  

Vorige week hebben Yoren en Iris gevraagd om feedback op de brief voer curricula. Lina zal 

deze brief versturen.   

 

Actielijst 

20151110-1: Lina stuurt het document over selectieve tracks, dat de OC van Politicologie heeft 

ontvangen, door aan de raad.  

20151201-2: V&O pakt de vraag om input op de allocatiemodeldiscussie op en koppelt dit terug 

aan de CSR.  

20151201-3: Alle raadsleden leveren vandaag het formulier voor de onkostenvergoeding in met 

een kopie van hun paspoort.  

20151201-4: Lina maakt een afspraak met de decaan om te bespreken hoe het is gegaan tijdens 

de OV.  

20151201-5: Alle raadsleden sturen de updates over de OC-vergaderingen voor volgende week 

aan Baukje en Jiska.  

20151201-6: Malika verwerkt de opmerkingen in een adviesbrief over studievoorlichting en 

laat deze voor de kerst nog langskomen op de PV.  

20151201-7: Baukje en Jiska maken een uitnodiging voor de OC-middag die ze donderdag 

zullen uitdelen aan de OC-leden.  

20151201-8: De raadsleden die een idee hebben over de vormgeving van de kaart voor de PR-

actie kunnen dit voor donderdag aan Iris en Dana mailen.  

20151201-9: Lina neemt contact op met de CSR over het veiligheidsbeleid van de UvA, hierbij 

zal zij ook vragen naar het instemmingsverzoek over veiligheid dat de CSR recentelijk 

ontvangen heeft.  

20151201-10: Deze week worden op Facebook de volgende zaken gepost: de uitwisseling van 

Middel Eastern Studies, een herinnering aan de SVOC-dag, dat er gezocht wordt naar een 

jurylid vanuit de FMG voor de ‘Docent van het jaar’-verkiezing en de vacatures voor een 

raadsassistent en een ambtelijk secretaris.  

20151201-11: Vergaderstukken voor de O&O-vergadering worden deze week aan Kevin en 

Baukje gemaild.    



 

20151201-12: De FSR denkt na over illustratieve verhalen voor de platformbijeenkomst van de 

NSE.  

20151201-13: Lina verstuurt de brief van Iris en Yoren over curricula.  

  

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.  

 

 


