
 

Notulen van de plenaire vergadering (21)  

Datum en tijd: 03-02-2015, 17:00-19:00 uur.   

Locatie: REC-C2.04  

 

Aanwezig: Lina, Ernst, Baukje, Tiffany, Kilian, Malika, Yoren, Dana, Iris K., Racquelle 

Afwezig: Brendon, Iris B., Roos.  

 

1. Opening  

Lina opent de vergadering om 17.08  

2.   Post  

27/01: CSR: Ongevraagd advies Jaarverslag en Jaarrekening 2015. 

28/01: Naomi Appelman (CSR): Update begrotingsproces UvA. De CSR heeft inmiddels 

ingestemd.  

28/01: Sterre Minkes: verplaatsen OV 16 maart naar ochtend (10:00-12:00 ipv 14:00-16:00). 

Iedereen kan van 10:00 tot 12:00 

28/01: Annelieke Muller (ASVA): Selectieve masters (vraag of de FSR zich hiermee bezig 

gehouden heeft). 

01/02: Iris Kooreman: vakevaluaties van het Instituut voor Interdisciplinaire studies (CSR 

zoekt studenten voor vakevaluaties). Ernst gaat zich hiermee bezig houden.  

02/02: Rinus van Grunsven (FSR FEB): opening b/c gebouw (vraag of wij het gehad hebben 

met decaan over openstelling voor tentamenperiodes, wil het woensdag tijdens pre/post 

campus overleg het hierover hebben). Lina heeft gereageerd dat de FSR FMG dit al geregeld 

heeft. 

3. Vaststellen notulen   

PV 20: Afspraak van Malika met Martijn is niet 10 februari maar 25 februari om 9:30, 

iedereen is vrij om mee te gaan. In update afgevaardigde MoMo eruit halen. De notulen zijn 

verder vastgesteld.  

OV notulen 20/01: Hans Burg = Hans Brug. Notulen zijn vastgesteld voor de FSR.  

4. Actielijst  

20160119: DB communiceert dat iedereen een kort stukje schrijft over zijn/haar dossiers voor 

de website en stuurt deze naar Brendon en Tiffany.  

20160119: Brendon gaat de uitnodiging verspreiden enquête Inrichting Innovatieve 

Onderwijsomgeving20160119: Lina gaat 1 maart van 13:00-16:00 naar de discussie over de 

OER. 



 

20160119: Tiffany gaat Iris en Dana inschrijven voor de FSR en Kevin en Jiska uitschrijven.   

20160119: In de V&O en O&O wordt een selectie gemaakt van Raadsleden voor OER 

taakgroep.   

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

de tweejarige master van lerarenopleiding.   

20160126: Lina en Brendon zetten op facebook welke toezeggingen er zijn gedaan in de OV 

door het faculteitsbestuur.   

20160126: Lina stuurt een mail naar de CSR over de voorinvesteringen.  

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.   

20160126-1: Iedereen stuurt de agenda en de notulen van iedere OC vergadering door naar de 

coördinator Baukje, evenals het zelfgeschreven verslagje.  

5. Mededelingen   

Op 24 februari van 10:30 tot 12:30 is de presentatie van de diversiteitscommissie aan 

academische gemeenschap in Crea Muziekzaal. Deze commissie hangt samen met de andere 

twee commissies die uit Maagdenhuisbezetting zijn gekomen. Ook is er op 25 februari van 

13:00 tot15:00 in REC-C0.01 een bespreking van het knelpunten rapport, het is belangrijk dat 

FSR hier bij aanwezig is. De FSR gaat dit op Facebook zetten.  

Er is nog geen wc krant opgehangen in het laatste half jaar. Deze is al wel gemaakt vorige 

keer, maar niet geprint en opgehangen. Het evenement van 25 februari worden aan de 

volgende WC-krant toegevoegd. Yoren gaat ermee aan de slag. 

Iris B., Roos en Brendon zijn ziek.  

Charlotte Hille is de tijdelijke voorzitter geworden van de OR tot de zomer.  

6. Vaststellen agenda   

De agenda is vastgesteld. 

7. Update voorzitter  

Afgelopen week heb ik overleg gehad met Tom Verhoek over huisvesting (dit is vorige week 

uitgebreid geupdate in V&O). Daarna Racquelle even geholpen met de OV notulen en 

aanwezig geweest bij de OC Politicologie. Verder op dinsdag natuurlijk DB en PV gehad, 

donderdag V&O en vrijdag heb ik Ernst ingewerkt. Voor de rest ben ik bezig geweest met het 

wegwerken van heel veel emails, hier is veel tijd in gaan zitten, maar mijn inbox is nu 

helemaal 'vers'. In het weekend heb ik het een en ander uitgezocht in de WHW en het 

studentenstatuut over studielast. Deze week zal ik hierover een afspraak maken met de 

onderwijsdirecteur van POWL. Ook is het DB deze week begonnen met het voorbereiden van 

het inwerktraject. 



 

8. Update afgevaardigde  

Afgelopen vrijdag  GV gehad, waarbij we positief hebben geadviseerd over de begrotingen 

voor de onderzoekscommissies D&D en Financien. Diversiteit laat nog op zich wachten 

omdat de begroting recent is aangepast.  

Flexstuderen was weer een hot-topic, de CSR gaat in de werkgroep en we hebben besloten 

nog geen raadsstandpunt in te nemen maar eerst te inventariseren wat we nu goed en slecht 

vinden aan de pilot en wat we willen aanpassen of eerst duidelijk willen hebben voordat we 

ons gaan uitspreken. Er was nog was nog wat vaagheid waarom de FSR FMG ook in de 

werkgroep mag, dat moeten we nog even uitpraten met elkaar.  

Wat verder leuk is is dat we een ongevraagd advies hebben geschreven over meer 

transparantie bij de UvA Holding. 

Wat ik nog vergeten was is dat we een tijdje geleden OV hadden. Hier heb ik nog niet het 

conceptverslag van ontvangen, dus ik vertel nu uit m'n hoofd: we hebben de nieuwe 

strategische agenda doorgenomen en deze naast het instellingsplan van de UvA gelegd, met 

name interessant omdat er discrepanties bestonden tussen het landelijke vs. UvA-beleid over 

schakeltrajecten en diversiteit. We hebben vooruitgeblikt op de punten waarop de CSR 

komend jaar advies/instemming heeft. Als ik later het verslag toegezonden krijg en er staan 

nog dingen in die ik nu heb gemist, laat ik het tzt nog weten. 

9. Update O&O  

Update volgt nog. 

10. Update V&O  

Update volgt nog. 

11. Update SVOC   

Er is geen update.  

12. Onderwerp 1: Verzoek decaan aan FSR inzake OER-en procedure 2016  

Decaan vraagt aan ons of wij, als wij adviseren over de OERen en wij afwijken van hun 

advies dat de FSR goed onderbouwt waarom. De raadsleden zijn het erover eens dat dit niet 

meer dan logisch is. Lina zal een antwoord opstellen aan de decaan voor officiele reactie, 

hierin zal een positief antwoord komen dat de FSR dit zal doen. Er komt een emailstemming 

over de reactie.   

13. Onderwerp 2: Evaluatie en inwerktraject 

Evaluatie 

Vanuit de DB bestaat de behoefte om halfjaarlijkse evaluaties in te voeren. De evaluatie van 

afgelopen jaar zou in februari of maart kunnen plaatsvinden. Het idee is om hier een hele dag 

of zelfs een weekend voor uit te trekken waarbij eerst een aantal uur geëvalueerd wordt en 

vervolgens er activiteiten worden gedaan voor teambuilding. De voorzitter drukt iedereen op 



 

het hart dat het zeer belangrijk is om aanwezig te zijn hierbij. De raad moet nog een aantal 

maanden door en het is belangrijk om het beste eruit te halen.  

Voorstel: evaluatieweekend half/eind maart. 

In een weekend van eind februari kunnen veel raadsleden niet. Een heel weekend wordt door 

velen ook als teveel gezien. Er wordt besloten er een dag van te maken, waarbij het DB inzet 

op een dag in het weekend omdat doordeweeks iedereen erg druk is.  

Tiffany zal een datumprikker rondsturen voor dagen doordeweeks en in het weekend, waarop 

men geacht wordt alleen te zeggen niet te kunnen als het écht niet kan. Tiffany zal mensen 

persoonlijk mailen om te kijken of er mogelijkheid is tot schuiven om toch te kunnen. 

Persoonlijke redenen mag je voor je houden, aangeven wanneer je college hebt.   

Voorstel: evaluatiedag van de volgende volgende raad in september.  

Voor volgend jaar worden de data van te voren vastgelegd voor evaluaties, iedereen is 

verplicht erbij te zijn.  

Inwerkweekend 

Afgelopen jaar waren er maar 3 bij het inwerkweekend. De vraag is daarom opgekomen of 

het verstandig is het weekend eind juni/begin juli te laten plaatsvinden, of dat het beter is het 

laatste weekend van augustus te nemen. Door de raadsleden wordt besloten dat eind augustus 

erg laat is en dat de FSR zich het beste kan conformeren naar de andere raden, welke het 

inwerkweekend eind juni/begin juli hebben.  

Voorstel: inwerkweekend op 1/2/3 juli 

Iedereen wordt geacht er bij te zijn.   

De Raad heeft vakantie van 14 juli tot en met 21 augustus. 13 juli is de laatste OV en vanaf 22 

augustus is er inwerkweek.  

Conclusie: Er komt een evaluatiedag voor de FSR half/eind maart. Tiffany maakt een 

datumprikker voor dagen doordeweeks en in het weekend, waarop men geacht wordt alleen te 

zeggen niet te kunnen als het écht niet kan. Het inwerkweekend zal plaatsvinden op 1/2/3 juli, 

iedereen moet hier bij zijn. HEt zomerreces is van 14 juli tot en met 21 augustus. 

14. Promotieschema   

O&O heeft een stelling bedacht over actief diplomeren, deze wordt naar Brendon en Lina 

gestuurd voor op facebook.  

15. Wvttk  

Geen. 

16. Rondvraag en sluiting   

Geen vragen. Lina sluit de vergadering om 18.28  

Actielijst  

20160119: DB communiceert dat iedereen een kort stukje schrijft over zijn/haar dossiers voor 

de website en stuurt deze naar Brendon en Tiffany.  

20160119: Tiffany gaat Iris, Dana, Roos en Ernst inschrijven voor de FSR en Kevin en Jiska 



 

uitschrijven. 

20160203: Brendon of Lina zetten op Facebook dat op 25 februari van 13:00 tot15:00 in 

REC-C0.01 een bespreking is van het knelpunten rapport. 

20160203: Yoren gaat een nieuwe WC-krant maken en hieraan het evenement van 25 februari 

toevoegen.  

20160203: O&O stuurt de stelling die zij hebben bedacht over actief diplomeren naar 

Brendon en Lina, zij zullen deze op Facebook plaatsen.  

 

Pro Memorie:  

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

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

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

20160126-1: Iedereen stuurt de agenda en de notulen van iedere OC vergadering door naar de 

coördinator Baukje, evenals het zelfgeschreven verslagje. Ook worden het verslag, de agenda 

en notulen op Dropbox gezet in de daarvoor bestemde map.  

  

  

 

 


