
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 05-01-2016, 11:00-13:00 uur.  

Locatie: REC-C 2.07 

 

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

Pleuntje. 

Afwezig: Kilian, Dana. 

 

1. Opening 

Lina opent de vergadering om 11:00 uur.  

 

2. Post 

De CSR heeft de FSR verzocht voor 28 januari input te leveren over het profileringsfonds. De 

CSR wil weten hoe veel uren de raadsleden idealiter in de FSR zouden willen steken en wat 

voor vergoeding daarvoor terecht zou zijn. Er moet ook nagedacht worden over of de FSR het 

terecht vindt dat gezelligheidsverenigingen ook vanuit het profileringsfonds vergoed worden. 

Dit verzoek wordt deze week opgepakt binnen V&O.   

Een tijdje terug was er een klacht binnengekomen over de vakaanmelding. Dit wordt nu 

opgepakt en binnenkort teruggekoppeld aan de betreffende persoon.   

 

3. Vaststellen notulen 

Er zijn oude notulen toegevoegd. De notulen van de PV van 15 december 2015 worden 

tijdens de volgende PV vastgesteld. Tiffany maakt de notulen en actielijst in orde.   

 

4. Mededelingen 

In de notulen van het CBO (decanenoverleg) staat dat de tweejarige master van de 

lerarenopleiding wordt herzien. Het is onduidelijk in hoeverre de OC van de ILO hierbij 

betrokken is, dit zal Kilian als OC-buddy uitzoeken.  

 

5. Vaststellen agenda 

Aan de agenda wordt de stemming over een nieuw Ambtelijk Secretaris (AS) toegevoegd. 

Daarnaast komt de OER-training op de agenda. Met deze wijzigingen wordt de agenda 

vastgesteld.  

 

6. Update voorzitter 

In verband met het kerstreces is er geen update.  

 

7. Update commissies 

O&O 

In verband met het kerstreces is er geen update.  

 

V&O 

In verband met het kerstreces is er geen update.  

V&O heeft zich wel deels bezig gehouden met de sollicitaties voor een nieuwe AS.  

 

8. Update afgevaardigde 



 

Iris meldt dat de voorinvesteringen van de FMG bekend zijn.  

De CSR heeft ook uitgebreid over flexstuderen gepraat en daar is O&O van de FSR ook al 

mee bezig inmiddels.  

Er komt een werkgroep die zich bezig gaat houden met privacy en learning analytics. 

Verder is de regeling Profileringsfonds besproken en Iris denkt dat sommige raadsleden hier 

graag input op zouden willen geven.  

Ook heeft de CSR gepraat over de begroting van de onderzoekscommissie Financiën. 

En als laatste, de CSR mag voortaan onbeperkt mails-to-all sturen en daar is een procedure 

voor gemaakt. Het wordt een soort informerende nieuwsbrief. 

Iris heeft gisteren contact gehad met FS over de stilteruimte. Tom Verhoek had verteld dat FS 

contact op zou nemen met de FSR, maar dit was nog niet gebeurd. Tom Verhoek gaat deze 

week met alle decanen en FS overleggen om te bepalen wat het speelveld is en waar de 

stilteruimte kan komen. Hiervoor moet er gekeken worden naar BHV en Arbowetgeving. 

Volgende week stuurt Tom Verhoek een verslag en een uitnodiging om daar met de 

medezeggenschap over te praten. Dit gesprek zal plaatsvinden in week 3. Het idee was dat de 

stilteruimte decentraal geregeld zou worden, maar nu wil Tom Verhoek het dus toch eerst 

graag centraal overleggen. Er is contact geweest tussen de FSR en het studentenpastoraat, zij 

beheren de stilteruimte van de VU. De FSR heeft tips gekregen om het inhoudelijke 

onderhoud aan een soort stilteruimtecommissie over te laten. Deze commissie kan dan in de 

gaten houden of de ruimte niet op een verkeerde manier gebruikt wordt.   

 

9. SVOC-update 

Baukje ontvangt van alle raadsleden graag zo snel mogelijk de verslagjes van de OC-

vergaderingen.   

Aanstaande vrijdag vindt de OC-middag plaats van 15:00-17:00 uur. De raadsleden worden 

om 14:30 uur verwacht in de Common Room. De middag heeft een beetje dezelfde opzet als 

de SVOC-dag. Van de raadsleden wordt deelname tijdens de gesprekken verwacht.  

Yoren vervangt Iris tijdens de OC-vergadering van Sociologie als Iris niet kan.   

 

10. Stemmen nieuwe AS 

De SoCo heeft tijdens het reces een nieuwe AS aangedragen. De mogelijkheid bestaat dat de 

AS gevraagd zal worden voor het notuleren van  CV’s. Dit gaat in overleg, want het moet dan 

wel binnen de uren van de AS passen.   

 

Voorstel: De FSR besluit na stemming Raquelle Bannink aan te nemen als AS.  

Voor: 9 stemmen 

Tegen: 0 stemmen 

Blanco: 1 stem 

Onthouden: 0 stemmen 

 

Besluit: De FSR besluit na stemming Raquelle Bannink aan te nemen als AS.  

 

11. Advies Studievoorlichtingen 

Het advies moet vanuit de FSR geschreven worden, niet vanuit de ik-vorm.  

De laatste zin van het advies moet eruit.  

 

Malika past het advies studievoorlichtingen aan en verstuurt het aan Lina voor 16:30 uur.  

 

12. Adviesaanvraag Schakeltrajecten 



 

De brief is goed. Er moeten wel een aantal dingen aangepast worden. Het is niet het initiatief 

van CvB of decaan geweest, dit moet veranderd worden in dat er waardering is voor de 

inspanning van de faculteit.  

Het advies moet iets positiever beginnen. Hier kan komen te staan waarom de 

schakeltrajecten zo belangrijk zijn.  

GSSS heeft geen eigen fondsen, maar werken veel met het Amsterdams Universiteits Fonds 

(AUF). Hier kunnen schakelstudenten gebruik van maken, maar er is dus geen fonds waar de 

schakelstudenten structureel gebruik van kunnen maken. Er moet een fonds komen die het 

schakeltraject in stand kan houden.  

Het moet duidelijker worden wat de FSR precies wil van de decaan. Dit moet ook voor in het 

advies komen. Er moet geadviseerd worden dat de schakeltrajecten echt behouden moeten 

worden. En daarbij wil de FSR graag betrokken worden. Het is goed als de pilot omgezet 

wordt in officieel beleid. Er mist dat het vanuit de faculteit ook echt een keuze is om het te 

laten bestaan of niet. De faculteit zou er meer geld voor kunnen vrijmaken.  

Bij Sociologie zijn er ook dalende studentenaantallen en hier kan een goed schakelprogramma 

aan bijdragen.  

Het stukje over de Eerste Kamer moet beter onderbouwd worden. Het hoort bij de wet 

studiedoorschot, maar financiering voor de programma’s is onduidelijk. De UvA moet het 

aanbieden, maar krijgen vanuit de overheid geen financiering voor de schakelprogramma’s.  

 

Kevin past het advies Schakeltrajecten aan.  

 

13. Adviesaanvraag NSE 

De NSE-score op studiefaciliteiten is mogelijk laag doordat veel studenten (bijv. 

mastersstudenten) hier maar een jaar waren en dus alleen de verbouwing hebben gezien. 

Vorig jaar was er ook veel geluidsoverlast.  

De Agora en de Brug hebben een dubbelfunctie, studenten eten hier, maar studeren hier ook.  

Binnenkort komt de Rechtenfaculteit naar gebouw A. Daar zijn maar 250 studieplekken dus 

naar verwachting komen die studenten ook op de FMG-plekken zitten. Bovendien komt 

Psychologie binnenkort ook naar REC. In UvA-data is zichtbaar hoeveel studenten 

ingeschreven staan bij elke faculteit. Het gaat mis bij hoe het theoretisch in elkaar zit en hoe 

het in de praktijk werkt.  

Mogelijk kan gebouw B/C tijdens het weekenden voor de tentamenweek opengesteld worden. 

Een andere optie is het (deels) openstellen van werkgroepruimtes. Bij Science Park hangt er 

bij sommige lokalen een digitaal bordje die aangeeft wanneer een lokaal gereserveerd is en 

wanneer het toegankelijk is voor studenten om te studeren. Mogelijk kunnen werkgroepen 

vaker in een bepaalde hoek van het gebouw geboekt worden en de lokalen die vaak vrij zijn in 

een andere hoek van het gebouw. Dit creëert duidelijkheid bij studenten.  

In de bibliotheek is er slechte ventilatie. Het zou ook een uitkomst zijn als de computers na 20 

minuten afwezigheid de documenten automatisch opslaan. Het zou ook handig zijn als de tijd 

niet stopt na 20 minuten, maar door blijft lopen.  

Er is ook veel onduidelijkheid over of studenten zich aan moeten melden voor vakken via de 

catalogus of via sis. Voor werkgroepen moeten studenten zich juist weer aanmelden via 

Blackboard. Kevin weet dat er een strategierapport is. Hier kan naar verwezen worden in het 

advies.  

 

Lina past het advies NSE aan.  

 

14. SoCo 



 

Voor de vakantie is er aan de mensen die gereageerd hebben op de vacature voor 

raadsassistent gemaild dat er na de vakantie contact met hen opgenomen wordt. Er waren erg 

veel aanmeldingen. De zeven geselecteerde mensen komen volgende week op gesprek. Over 

twee weken draagt de SoCo twee kandidaten voor aan de PV. Hiervan worden er twee nieuwe 

raadsassistenten gekozen.  

Baukje, Brendon, Kilian, Iris B., Iris K., Yoren en Malika zijn geïnteresseerd in het bijwonen 

van de gesprekken. Er wordt gewerkt met een format. Brendon coördineert de indeling van 

gesprekken.  

 

15. OER-training 

Het is een optie om samen met de FSR AMC een OER-training van Taqt te volgen. De 

raadsleden hebben geen behoefte aan deze OER-training.  

Er moet nagedacht gaan worden over wie er betrokken willen zijn bij het OER-traject. Tijdens 

de volgende PV wordt besloten wie er in de taakgroep gaan. Kevin geeft volgende week een 

toelichting van hoe het traject verloopt.  

 

Promotieschema 

Deze week wordt op Facebook gepost: 

- NSE-resultaten met vraag om toelichting en concrete voorbeelden.   

 

WVTTK 

Niets.  

 

Rondvraag en sluiting 

V&O heeft een voorstel ontvangen over de voorinvesteringen en zal dit behandelen.  

Het profileringsfonds wordt volgende week of week daarna op PV besproken.  

Lina maakt deze week een afspraak met de decaan om de gang van zaken tijdens de OV te 

bespreken. .  

Tiffany maakt een datumprikker voor de PV voor het volgende blok. Het is handig als 

raadsleden hierbij zetten waarom ze niet aanwezig kunnen zijn. Op deze manier kan het beste 

moment gekozen worden.   

De OC van Planologie krijgen de beoordeling van UvA-Q niet op naam van de docent. Het is 

voor de OC dus onduidelijk over welke docenten het gaat, dit is gedaan in verband met 

privacy. Dit wordt opgepakt binnen O&O.  

Tiffany maakt een datumprikker voor het voorbereiden van de OV.  

Op 20 januari is er een afscheidsetentje van Kevin en Jiska.  

 

Actielijst 

20160105-: Binnen V&O wordt het verzoek van de CSR om input te leveren over het 

profileringsfonds opgepakt.  

20160105-: Tiffany stuurt de notulen (+actielijst) van de PV gehouden op 15 december 2015 

op aan de raad.  

20160105-: Kilian zoekt uit in hoeverre de OC van de ILO betrokken wordt bij het herzien 

van de tweejarige master van lerarenopleiding.  

20160105-: Baukje ontvangt van alle raadsleden graag zo snel mogelijk de verslagjes van de 

OC-vergaderingen. 

20160105-: Malika past het advies studievoorlichtingen aan.  

20160105-: Lina past het advies NSE aan.  



 

20160105-: Alle raadsleden denken na over of zij betrokken willen worden in het OER-

traject.  

20160105-: Kevin geeft tijdens de volgende PV toelichting over het verloop van het OER-

traject.  

20160105-: Deze week wordt op Facebook gepost: NSE-resultaten met vraag om toelichting 

en concrete voorbeelden.  

20160105-: V&O behandelt het voorstel over de voorinvesteringen.  

20160105-: Tiffany maakt een datumprikker voor de PV voor het volgende blok en een 

datumprikker voor de voorbespreking van de OV.  

20160105-: Lina maakt deze week een afspraak met de decaan om de gang van zaken bij de 

OV te bespreken.  

20160105-: Binnen O&O wordt UvA-Q (OC Planologie) besproken.  

20160105-: Kevin past het advies Schakeltrajecten aan.  

 

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.  

 


