
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 12-01-2015, 11:00-13:00 uur.  

Locatie: REC-C2.04 

 

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

Afwezig: Kilian, Malika, Yoren 

 

1. Opening 

Lina opent de vergadering  om 11:05. 

2.   Vaststellen notulen  

20151215 Notulen PV 16: Punt 10: eruit halen, hoeft niet op internet, wordt vertrouwelijk 

besproken.  

20160105 Notulen PV 17: Geen opmerkingen. 

3. 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 Memorie: 

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.  

4. Mededelingen  

Geen mededelingen 

5. Vaststellen agenda  

Er is besloten om de commissie Democratisering en Decentralisering te bespreken na de 

pauze, na punt 12.  

6. Update voorzitter 

Vorige week maandag was het voorzittersoverleg waar ik met Tiffany naartoe ben geweest. 

Hier is gesproken over selectieve masters en de brief naar ISO. Ook is er gesproken over de 

eventuele wens voor instemmingsrecht op de (facultaire) begroting. Dinsdag was de DB-

vergadering, net als deze week voor de PV. Deze week hebben we met het DB besloten om 

meer structuur aan te brengen in onze eigen 'organisatie'. Vanaf nu zal het DB daarom werken 

met agenda's, notulen en actielijsten; dit schoot er voorheen een beetje bij in. Woensdag heb 

ik vergadering gehad met de FV FMG. Hier stonden voor de FSR niet echt relevante dingen 

op de agenda, behalve dat Janke van der Zaag langskwam en ook input wilde over 

bijvoorbeeld de NSE en studievoorlichting. Verder heb ik toegezegd het FV FMG evenement 

(flight or fight) te promoten via de FSR. Donderdag heb ik de V&O vergadering voorgezeten 

(omdat Brendon er niet was) en hebben we het gehad over onder andere het profileringsfonds 

en het idee om misschien een (nieuwjaars)borrel te organiseren. Vrijdag heb ik gesproken met 

een medewerker van Cordaan over het 'verhogen van de vrijwillige inzet' bij Cordaan, en 

daarna ben ik aanwezig geweest bij de OC-middag, die in mijn ogen best geslaagd was. Gister 

heb ik kennis gemaakt met Racquelle, en zijn Baukje en ik begonnen met haar inwerken. 

Daarna hadden we agendaoverleg; de details zijn mondeling toegelicht bij de PV. Daarna was 

er weer een vruchtbare O&O-vergadering en 's avonds kreeg ik nog een dramatische 

klachtbrief toegestuurd over pedagogische wetenschappen. Dit wordt opgepakt binnen O&O.  

 

7. Update afgevaardigde  

Adviesrecht/instemmingsrecht begroting 

De CSR heeft selectieve masters bij het ISO geagendeerd en het ISO gaat nu een brief 

schrijven naar minister Jet om hun zorgen te uiten over de enorme trend van selectiever 

maken van masters.De vraag is of wij deze brief ook willen ondertekenen als FSR. Je vind 'm 

in de bijlage.  

 

PvdA kamerlid Mohammed Mohandis komt binnenkort (is nog onduidelijk wanneer precies) 

langs bij de CSR om met ons te praten over flexstuderen en voornamelijk vragen van ons te 

beantwoorden. We hebben een vragenlijst voor hem opgesteld. Ik laat weten als het duidelijk 

is wanneer hij komt, dan kunnen de geïnteresseerden wellicht aansluiten bij die PV. 

 

Daarna hebben we het uitgebreid over de begroting gehad, eind deze week verloopt het 

instemmingstermijn van de GV op dit punt. in de GV van 12 december hebben wij de 

volgende punten opgesteld om met het college hierover te bespreken:  

1) Bij discussie over het allocatiemodel moet de financiële situatie van de FGw en FdR 

meegenomen worden. 

2) De GV wil inzage in financiële gegevens van de lopende en geplande projecten met de VU. 

3) De GV wil instemmingsrecht op de voorinvesteringen. 

4) Er moet nagedacht worden over een manier om de facultaire medezeggenschap 

instemmingsrecht op de facultaire begrotingen te geven.  



 

5) Herbezinning op het huisvestingsplan met een plan van aanpak waarin de 

medezeggenschap  

wordt meegenomen. 

 

Vrijdag 18 december was er een informeel overleg met het College van Bestuur om over deze 

punten van de GV te spreken. Het College heeft toezeggingen gedaan met betrekking tot de 

punten 1, 2, 3 en 5. Het College wil echter niet dat de facultaire raden instemmingsrecht 

krijgen op de facultaire begrotingen (punt 4). De GV kan de begroting juridisch gezien niet 

afwijzen op basis van dit punt, want facultaire instemming is geen hoofdlijn van de begroting. 

Het College heeft inmiddels per brief gereageerd op de punten van de GV en op basis daarvan 

kan de GV nu via een e-mailstemming een besluit nemen. In de brief is de toezegging dat de 

GV inzage krijgt in de financiële gegevens van de lopende en geplande projecten met de VU 

vaag geformuleerd. In de conceptreactie van de GV wordt daarom om verheldering van de 

toezegging gevraagd. Daarnaast wordt het versterken van de facultaire medezeggenschap  

genoemd en verzocht dat de medezeggenschap van begin af aan meegenomen wordt met de 

herbezinning van huisvestingsplan. 

 

De CSR heeft afgelopen PV besloten een persbericht te schrijven waarin gesteld wordt dat we 

waarschijnlijk niet met de begroting kunnen instemmen omdat instemmingsrecht voor de 

facultaire begroting voor de FSR-en een breekpunt is. Als we echter nog een keer niet 

instemmen komt er een geschil. We geven het college altijd een heads-up voordat we een 

persbericht sturen en ze waren niet zo pleased met dit idee. Hoe het proces verder is verlopen 

vind je in het vergaderstuk in de bijlage wat wij as woensdag ook met de CSR zullen 

bespreken. Het is op dit punt van groot belang wat wij als FSR vinden - daarom gaan we het 

morgen nog bespreken!  

 

Profileringsfonds 

Verder hebben we gepraat over het profileringsfonds, daar gaan wij ook over praten morgen. 

Ook hebben we het weer gehad over de begrotingen van de onderzoekscommissies 

(hervormingsagenda). Kort gezegd heeft de GV hier een adviesaanvraag over gekregen. 

8. Update O&O 

GPIO UvAQ 

We hebben gisteren gesproken over UvA Q. Bij GPIO krijgt de OC niet meer de cijfers van 

leraren te zien in de beoordeling, vanwege de privacy. We vinden dit kwalijk, omdat de OC's 

er juist zijn om vakken (incl. leraren) te evalueren. Vandaag bij het OWI-overleg ga ik er 

navraag over doen.  

 

Diversiteit 

We hebben gesproken over een wijze waarop het onderwijs beter om kan gaan met diversiteit. 

Er is een soort van vijf-stappenplan waarover we nadenken. Daarnaast is het leuk dat we deze 

week hebben gehoord dat de OC psychologie naar aanleiding van de brief van Iris en Yoren 

het diversifiëren van curricula gaat bespreken.  

 

Flexstuderen 

Hier hebben we vorige week ook over gesproken. We zijn aan het oriënteren op mogelijke 

voor- en nadelen. Op basis van een soort van brainstorm vorige week is er een lijst ontstaan 

met dingen die we moeten uitzoeken, een aantal praktische punten en een aantal punten 



 

waarvoor we eerst het beleidsdocument van de LSVb en overheid moeten lezen. Dat gaan we 

volgende week bespreken.  

9. Update V&O 

Geen update vanuit V&O. 

10. Update SVOC  

Komen OC vergaderingen aan, ieder raadslid zal aanwezig zijn bij de aan hen toegewezen 

opleiding. Er komt een evenement aan van Fv-FMG: Fight or Flight, dit zal gaan over de 

huidige vluchtelingenstroom naar Europa. Er zijn workshops en er is eten. Tiffany, Iris K. en 

Lina gaan erheen, verder kan iedereen zich aanmelden voor formulier.  

11. Onderwerp 1:  Maatschappelijke betrokkenheid  

Cordaan heeft vrijwilligers nodig voor structureel werk. Ze willen werk op niveau aanbieden 

dat aansluit bij een sociale studie. Helpen bij organisatie, team aansturen, helpen met uitjes en 

dus niet zozeer verzorgen van ouderen. De FSR vindt dat hier wel iets tegenover moet staan, 

zoals studiepunten of een financiële vergoeding. Cordaan wil samenwerken met UvA voor 

studiepunten, maar dit zou erg moeilijk te regelen kunnen zijn, stages of vrijwilligerswerk 

moet aan veel eisen voldoen om er studiepunten voor te geven. De FSR vindt het een 

belangrijk project voor studenten en wil graag samen werken met Cordaan.  

De rol van FSR zou dan zijn het faciliteren van studenten voor het vrijwilligerswerk, contact 

leggen tussen Cordaan en faculteit, en de promotie van het werk onder studenten. Wij hoeven 

niet te faciliteren niet te betrekken in het overleg tussen de FMG en Cordaan over de 

studiepunten. Cordaan heeft de raad gevraagd te helpen studenten duidelijk te maken dat het 

werk vrijwillig is maar niet vrijblijvend, en dat zij na aanmelding wel moeten komen 

opdagen. De wens van Cordaan is dat er structureel studenten worden gekoppeld aan het 

werk.  

De eerste stap voor de FSR om met Cordaan verder te gaan: nadenken over rol die de raad 

kan spelen en Cordaan doorsturen naar JobBoard. Volgende week wordt hier verder over 

vergaderd.  

12. Onderwerp 2:  Profileringsfonds  

De vergoedingentabel laat zien dat FSR-leden significant minder vergoeding krijgen dan CSR 

leden. Het gevoel bestaat dat de FSR minder serieus wordt genomen dat de CSR. 

Vergoedingen van afgevaardigden ontbreken in tabel. Afgevaardigden worden bovendien nu 

financieel gedupeerd, omdat zij niet de CSR vergoedingen krijgen en daar bovenop de (3x) 

maandvergoeding van FSR.  

Unaniem bestaat er het gevoel dat huidige vergoeding niet toereikend is voor functie FSR-

FMG, de raadsleden willen meer kunnen doen en dit is nu onmogelijk door andere 

verplichtingen en de weinige uren die ervoor staan. Voor Raadslid van de FSR staan nu 8-12 

uur en voor DB 16-20. Het gevoel bestaat dat raadsleden meer tijd kwijt zijn aan hun taken of 

dat er voor gekozen wordt binnen de uren te blijven i.v.m. andere verplichtingen. Dit laatste 

heeft te maken met de lage vergoeding die bestaat voor leden van de FSR. Zij moeten 

maandelijks kunnen rondkomen en hebben naast hun studie en werk voor de FSR ook nog een 

baan. Het gevoel bestaat dat als er een hogere vergoeding voor de Raad staat, men de ruimte 

heeft meer tijd te besteden aan de taken. Ook de grootte van de faculteit en raad zijn 

belangrijke factoren voor de verhouding van de vergoedingen. Door de omvang van de FMG 



 

voelen raadsleden dat ze tijd tekort komen. Sommigen willen zich op dit moment wel meer 

inzetten en hebben daar nu de uren en de financiële ruimte niet voor.  

Duidelijk is dat mensen niet in de Raad zitten om geld te verdienen, maar onderbetaling kan 

belemmering betekenen voor raadswerk en studie. Bovendien, als medezeggenschap serieus 

genomen wordt, moet er iets tegenover staan. 

De voorzitter stelt voor de vergoeding trapsgewijs te verhogen. Een FSR raadslid krijgt dan de 

huidige DB vergoeding en het DB de vergoeding van een algemeen raadslid van de CSR. Dit 

voorstel is gebaseerd op de huidige uren die men kwijt is aan de FSR, wat gelijk is aan de 

uren die staan voor het DB en het DB uren maakt die overeen komen met dat van een 

algemeen raadslid van de CSR. Het profileringsfonds is echter niet gebaseerd op uren, maar 

op studiebeurs. Het gevoel bestaat dat dit kader eerst losgelaten moet worden en te kijken naar 

uren om vervolgens het resultaat terug te koppelen naar het kader van het profileringsfonds. 

Als FSR vergoedingen omhoog gaan, gaat dat waarschijnlijk ten koste van CSR.  

Er zal gekeken worden naar hoeveel uren wenselijk is om aan de raad te besteden per week en 

of de vergoeding vanuit het profileringsfonds en/of de faculteit hierop aangepast kan worden. 

De FSR van vorig jaar heeft haar uren een tijd bijgehouden, het wordt waardevol geacht deze 

informatie te gebruiken om een beeld te scheppen van de gemiddelde wekelijkse uren van een 

FSR lid.  

Volgende week zal hier verder over worden vergaderd.  

13.  Bespreken Commissie Democratisering en Decentralisering 

De commissie Democratisering en Decentralisering wil een bespreking over de tussenstand 

van het rapport over de knelpunten. Wat staat er in, klopt het, wat moet er nog gebeuren, en is 

iedereen tevreden? De bespreking is bedoeld voor medewerkers, FSR zal in de bijeenkomst 

de studenten en hun knelpunten vertegenwoordigen. De FSR is positief over een bespreking, 

maar de OR vindt dit irrelevant omdat  het niet echt wordt gelezen en ze er te weinig over 

horen.  

De OR wil daarentegen half februari, 1 jaar na de bezetting, een evenement organiseren 

samen met FSR en CSR. De FSR kan bij dit evenement haar knelpunten weer duidelijk 

maken. De OR wil met 2 FSR leden, 2 CSR leden en 2 D&D leden het evenement 

organiseren. Dit zal volgende week starten en ongeveer 3 weken duren.  

In de volgende PV wordt gevraagd wie mee wil helpen het evenement te organiseren.  

14. Onderwerp 3: Instemmingsrecht begroting  

De CSR is gevraagd in te stemmen met de begroting van de UvA. De CSR twijfelt om dit te 

doen, omdat zij wil dat de Facultaire Raden ook instemmingsrecht krijgen op de facultaire 

begrotingen. De Raad voelt alleen voor instemmingsrecht als zij inhoudelijke kennis over de 

onderwerpen kan krijgen door middel van een financiële training. Alleen dan is 

instemmingsrecht van toegevoegde waarde. Voor de OER bestaat ook een training. Het AMC 

kan gelden als best practice, hier bestaat instemmingsrecht al vanaf het begin van het 

begrotingsproces. Het is dus zeker mogelijk dit te faciliteren. Wel is genoemd dat het 

begrotingsmoment valt in een moeilijke periode voor de raad, namelijk tijdens het zomerreces 

en de overdraging. 



 

Op dit moment bestaat het idee van bovenaf bestaat dat FSRen overal adviesrecht op hebben, 

ook op de facultaire begroting, en dat dit voldoende is. Dit is informeel adviesrecht en blijkt 

in de praktijk lastig toe te passen, omdat er geen zicht is op wat er gebeurt. FSRen krijgen 

niets ter advies voorgelegd. Volgens het CvB bestaat er adviesrecht, maar ‘geen cultuur’ deze 

toe te passen, zij wil hierbij helpen. FSR wordt nu voor haar gevoel weggezet met informeel 

adviesrecht over de begroting.  

De vraag vanuit de FSR is dan ook of er formeel adviesrecht bestaat over de begroting. 

Adviesrecht over financiële jaarrapportage bestaat, dit is echter een achteraf rapportage. De 

Raad wil formeel adviesrecht dat naar dit advies serieus wordt gekeken. Tot nu toe is overleg 

hierover met de decaan niet gelukt. Met de nieuwe decaan zal hier opnieuw over worden 

gesproken.  

Als de CSR niet instemt met de begroting komt er waarschijnlijk een geschil. Dit is slecht 

voor de relatie tussen de raden en het CvB. Inspraak moet serieus genomen worden maar niet 

belemmeren.  

15. Promotieschema  

Op Facebook komt promotie voor de NSE en voor ‘Fight or Flight’. Ook zal de ‘lunch met de 

decaan’ op Facebook worden gepromoot.  

16. Rondvraag en sluiting  

Brendon zorgt dat er een rooster doorgestuurd wordt met de indeling van de sollicitaties. 

Sommigen hebben nog nooit een sollicitatie gesprek gedaan en willen graag een korte 

voorbereiding doen. Er komt één uitgangspunt voor de sollicitatiegesprekken voor 

raadsassistent. 

Morgen is er lunch met de decaan. Er waren veel aanmeldingen van DNU, maar dit bleek een 

grap waardoor er zijn nog veel plaatsen zijn. Het onderwerp is Learning Analytics. Het zal 

plaatsvinden van 12.00 tot 13.00.  

Dinsdag 19 januari is er na PV voorbespreking voor de OV (13.00-15.00). 

Lina sluit de vergadering om 13:01 

 

Actielijst 

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-: 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-: Brendon post deze week op Facebook de NSE-resultaten met vraag om 

toelichting en concrete voorbeelden. En op Facebook het evenement van de 

studieverenigingen over vluchtelingen.  

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. 

20160112-: Tiffany: past notulen aan van 15 december 

 

Pro Memorie: 

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.  

 


