
 
Notulen van de plenaire vergadering (23) 
Datum en tijd: 24-02-2016, 17:00-19:00 uur.   
Locatie: REC-C2.04  
 

Aanwezig: Lina, Dana, Iris K., Yoren, Iris B., Kilian, Baukje, Ernst, Racquelle, Brendon. 
Afwezig: Malika, Roos, Tiffany. 
 

1. Opening  

Lina opent de vergadering om 17.03. 
 

2.   Post  

1. 17/02 IJsbrand Wildeman (student): Input n.a.l.v. FMG debat 25 februari 
2. 17/02 Rene Hulst: Flipped classrooms als traktatie 

3. 17/02 CSR: Uitnodiging verspreiden enquête Inrichting Innovatieve Onderwijsomgeving 
4. 17/02 Lianne Hooijmans (CSR): Campagne kandidaatstelling 

5. 18/02 Lianne Hooijmans (CSR): Concept-agenda Campusoverleg 14/03 
6. 18/02 CSR: Uitnodiging ISO European Student Convention 9 t/m 11 maart 

7. 18/02 Lianne Hooijmans (CSR): Verslagje pre/post-campusoverleg 18/02 
8. 19/02 Reimer van den Hoek (CSR): Dossierhoudersoverleg opleidingscommissies  
9. 19/02 CSR: Regeling Campagnefinanciering Studentenraadsverkiezingen 2016  

10. 22/02 Wurth Brillenburg: Aankondiging FMG debat 25 februari (of de FSR dit nogmaals 

onder de aandacht wil brengen) 
 

3. Vaststellen notulen 

Baukje: punt 12 'behaalde overwinningen' moet worden veranderd in 'toezeggingen'. Punt 13: 

'boos' vervangen in 'ontevreden' en specificeren dat het gaat om een advies van de CSR 14-15. 

Punt 9: wijzigingen mailt Ernst na. Update voorzitter, aanvulling: CSR vindt het niet zozeer 

een probleem, ligt complexer: zij willen dat het eerlijk gaat voor alle FSR-er. Alleen FdR 

heeft aangegeven erbij te willen zijn.  

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. Tiffany stuurt een voorbeeld.  

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

uitschrijven. 
20160203: Brendon en Lina zetten op Facebook dat op 25 februari van 13:00 tot 15:00 in 

REC-C0.01 een bespreking is van het knelpunten rapport. Moeten nog met de commissie 

D&D overleggen, dan zal dit gebeuren.  

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

Brendon en Lina, zij zullen deze op Facebook plaatsen. 
20160210: Tiffany gaat de Google Agenda updaten en geeft de DB rechten om de agenda te 

bewerken.  



 
 

5.   Mededelingen  

Tiffany, Malika en Roos zijn afwezig wegens ziekte.  

6. Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld.  

7. Update voorzitter  

Afgelopen week ben ik bezig geweest met de voorbereiding voor het evenement van Strijd 

mee voor de FMG. Op dinsdag was er een afspraak met Frans Tolsma en Jeffrey Smits om 

met ons nog een keer de precieze situatie rond de 'bezuinigingen' door te nemen. Helaas was 

er daarom geen tijd meer om het te hebben over het adviesrecht naar aanleiding van het 

instemmen van de GV met de centrale begroting. Deze afspraak staat volgende week dinsdag 

gepland.  
Verder heb ik contact gehad met de OR over een mogelijke samenwerking rond het dossier 

financiën. De commissie financiën van de OR lijkt dit wel te willen maar de OR in zijn 

geheel is terughoudend. Hier zal ik nog met de nieuwe voorzitter van de OR over in gesprek 

gaan.  

Verder ben ik aanwezig geweest bij het pre/post campus overleg, het verslag hiervan is 

doorgestuurd naar de hele raad dus dat kunnen jullie lezen.  

Afgelopen maandag heb ik koffie gedronken met de decaan. We hebben het even gehad over 

Strijd mee voor de FMG, en de decaan vond het uiteindelijk wel een nuttige bijeenkomst. Ook 

heb ik (sorry ik kan het niet laten) het gehad over de werkdruk van de FSR. De decaan wil bij 

het CvB lobbyen voor een hogere vergoeding en is ook bereid extra onkostenvergoeding te 

geven, maar dan moeten we wel onze uren bijhouden.  

Gister was er weer DB-vergadering, V&O en had ik een afspraak met iemand van het LLC 

om het te hebben over de 'NSE prioriteitenmatrix' over studiefaciliteiten.  

Tot slot ben ik deze week vooral bezig met het voorbereiden van het FMG-debat van 25 

februari. 
 

8. Update afgevaardigde  

Vandaag het grootste gedeelte gemist omdat ik bij de prestentatie van de 

onderzoekscommissie diversiteit was. We hebben wel.besloten een kader diversiteitsbeleid te 

presenteren op de OV van volgende week. Ook gaan we een ongevraagd advies sturen waarin 

we het college vragen een pre-jaar te gaan faciliteren voor vluchtelingstudenten. 
 

Wat er verder nog op de agenda stond waar ik niet bij was: 

- Benoemingsprocedure decanen 
- profileringsfonds  

- raadssimulatie die is 2 maart - hier kunnen geïnteresseerden een keertje kijken wat 

studentenraad inhoudt dus neem al je geïnteresseerden mee! In Crea, om 16:00 tot 18:30. 
- evaluatie studentassessor 
 

9. Update V&O  

Dit was mijn eerste V&O-vergadering die ik weer voorzat na mijn break down. 



 

Helaas konden Iris (vanwege een verplichte scriptiebijeenkomst), Roos (vanwege haar 

hersenschudding) en Tiffany (vanwege ziekte) niet bij de vergadering aanwezig zijn. Dit heeft 

ervoor gezorgd dat Malika, Lina en ik kort en bondig de meest noodzakelijke dingen hebben 

besproken.  

Allereerst hebben we het gehad over de adviesaanvraag omtrent studievoorlichting waarmee 

Malika mee aan de slag is geweest. Volgens Sterre en de decaan voldeed het advies niet aan 

de verwachtingen. Hierdoor heeft Malika (samen met Lina) weer contact opgenomen met 

Margriet omtrent het advies. Uit hun gesprek blijkt dat Sterre nooit contact op heeft genomen 

met Margriet, en dat Margriet enkel kleine wijzigingen graag doorgevoerd ziet. Dit betekent 

dat we het advies gewoon de volgende OV kunnen bespreken.  

Daarnaast is het communicatiedossier nog steeds niet goed opgepakt door omstandigheden 

(Roos' hersenschudding, mijn afwezigheid). We hebben afgesproken dat Tiffany deze week 

nog de website gaat aanpassen en eventueel helpt vraagt indien het niet lukt de website goed 

up te daten. Daarnaast ontvangen we graag nog de persoonlijke stukjes van jullie voor op de 

website. Hiervoor zal Tiffany ook nog een voorbeeldstukje sturen indien gewenst.  

Lina gaat dit weekend een opzet maken voor de nieuwsbrief en zullen we volgende week 

brainstormen over een nieuwe PR-actie.  

Het dossier financiën is een lastige. Bezuinigingen zijn een noodzakelijk kwaad, maar 

sommige leden van onze achterban willen dat we meer betrokken worden bij deze 

bezuinigingen en de plannen voor de voorinvesteringen. Deze plannen zijn echter al gemaakt. 

Er zal in ieder geval met Frans Tolsma en Jeffrey een afspraak worden gemaakt om deze 

zaken te bespreken en te kijken in hoeverre wij nog kunnen inspringen in deze plannen. Ook 

zal het adviesaanvraag omtrent het financieel jaarverslag (eventueel in combinatie met de 

begroting) worden besproken 

Tot slot heeft Tom met Lina en mij contact opgenomen. Hij zou graag de verdere 

ontwikkelingen omtrent ons adviesaanvraag over studieplekken en NSE-resultaten bespreken. 

Hij zegt dat er goede stappen zijn gezet, dus we hopen op het best.  

10. Update SVOC   

Er zijn 2 OC vergaderingen over de OER-en; van Politicologie en ILO. Vergaderstuk OC-

update, dit zijn punten voor ongevraagd advies. Ernst heeft nagevraagd bij de OC's waar zij 

tegenaan lopen met vakevaluaties.  
  

11. Onderwerp 1: Interne Zaken 

De FSR bespreekt een aantal interne zaken.  
 

12. Onderwerp 2: Benoemingsprocedure decaan 



 

Morgen is het overleg over de benoemingsprocedure van decanen. Lina wil graag input van 

de Raadsleden over deze procedure. Bij  de benoeming van Hans Brug zat de FSR in een 

adviescommissie welke de sollicitatiecommissie mocht adviseren over cv's van de kandidaten.  
Doordat de FSR hoorrecht heeft op degene die is voorgedragen door de sollicitatiecommissie, 

hebben raadsleden Hans Brug gesproken indertijd en hier een advies over geschreven.  
De FSR wil meer inspraak in de benoemingsprocedure. Alle aanwezige raadsleden zijn voor 

het vragen van adviesrecht en instemmingsrecht over de profielschets (zelfde rechten als de 

CSR heeft).   
  

13. Onderwerp 3: Versterken medezeggenschap 

Wat heeft de FSR nodig van het CvB om beter te functioneren?  

 Kamer op een centrale plek op de begane grond. Of bewegwijzering naar de Kamer 

(d.m.v. vloerstickers bijvoorbeeld).  

 Een brievenbus voor klachten/opmerkingen, als er niemand in de kamer is kunnen 

studenten zo toch een boodschap achterlaten.  

 Actievere houding medewerkers, zodat FSR niet meer informatie hoeft te zoeken en 

ervoor rond te bellen.  

 Het aanstellen van een maatje vanuit de UvA (bijvoorbeeld uit OR) die de Raad 

wegwijs kan maken, een soort aanspreekpunt met pro-actieve houding. Een 'Sterre' 

voor andere zaken en personen dan de decaan.  

 Medezeggenschap moet serieus genomen worden als gesprekspartner. Dit komt zowel 

studenten als informatievoorziening ten goede.  

 FSR wil middelen om alle studenten ineens kunnen aanspreken, bijvoorbeeld middels 

een nieuwsbrief. De nieuwsbrief gaat nu via het secretariaat en dat beperkt de FSR in 

informatievoorziening aan de studenten. De FSR wil zelf de controle hierover.  
 

14. Onderwerp 4: Governance 

O&O heeft input geleverd voor FMG-debat morgen (25 februari). Gebaseerd op visies en 

standpunten die de Raad eerder besproken heeft. Lina zal speechen en vraagt of er nog andere 

kwesties zijn die in haar speech moeten staan. Verschillende raadsleden geven hun 

inhoudelijk op- en aanmerkingen, Lina zal deze verwerken voor morgen.  
 

Zoveel mogelijk raadsleden zullen morgen bij het debat aanwezig zijn en zullen hun FSR vest 

dragen.  
 

15. Onderwerp 5: Selectieve masters 
 

De Raad heeft het in de vorige PV gehad over gesprek met Iris K en VSNU. VSNU onderkent 

het probleem dat velen zien m.b.t. van selectieve masters niet.  
 

CSR wil betere informatie over de overgang naar selectieve masters, bijvoorbeeld over een 

overgangsregeling. Onduidelijk is nu nog wat er gebeurt met de schakelstudenten, kunnen zij 

zomaar doorstromen naar een selectieve master of niet? En hoe zit het met studenten die later 

pas bedenken dat ze gemiddeld een 7 in het eerste jaar moesten staan? Het voortbestaan van 

doorstroommasters is hier de beste oplossing voor.  

Zodra de eisen hoger worden, moeten studenten vanaf het begin van de studie veel beter 

worden ondersteund. Uit veel onderzoeken blijkt dat studenten op hun jonge leeftijd nog geen 

lange-termijn keuzes kunnen maken. 



 
 

De vraag vanuit Iris K. is:  

 Zal de CSR een advies schrijven over de selectieve masters?  

 Zo ja, op welke punten?  

 Zo nee, hoe gaat de FSR hier mee verder?  
 

 FSR FMG vindt het relevant dat de CSR hier advies over geeft en een duidelijk standpunt 

inneemt. Neutraliteit is niet nuttig, dit komt wellicht over als stille instemming of alsof de 

medezeggenschap zich ernaar heeft geschikt. De CSR kan wet niet tegenhouden, maar kan 

wellicht wel invloed uitoefenen op de invulling en uitvoering van de wet. De CSR zal in het 

advies duidelijk maken dat zij deze wet en der afschaffing van doorstroommasters nooit 

hebben gewild. Het is bovendien wetenschappelijk bewezen dat het alleen aanbieden 

selectieve masters zelfselectie in de hand kan werken.  
 

De FSR zal de OC's informeren om ze op deze discussie te attenderen en ze te steunen.   
 

Conclusie: De FSR vindt het een goed idee dat de CSR een advies gaat uitbrengen over het 

onderwerp selectieve masters. De Raad vindt het belangrijk dat de CSR zich duidelijk 

uitspreekt tegen de huidige ontwikkeling waarin veel doorstroommasters (dreigen te) 

verdwijnen. De FSR zal de OC's informeren om ze op deze discussie te attenderen en ze te 

steunen.     
 

16. Onderwerp 6: Room for Discussion 
 

Room for Discussion is bereid samen met de FSR een evenement te organiseren, een soort 

van thuissessie. De Raad vindt de samenwerking een erg leuk idee. Room for Discussion wil 

onze ideeën faciliteren, vooral op organisatorisch vlak. Dit is een goede manier om een deel 

van de organisatie uit handen te geven. Het is belangrijk dat een onderwerp voor discussie 

wordt gekozen dat relevant is voor de FMG. De FSR denkt dat een dergelijke samenwerking 

de bekendheid van de FSR ten goede komt. Raadsleden zullen met FSR FEB Raadsleden 

samen interviewen. O&O zal gaan brainstormen in de CV. 
 

17. Promotieschema 

De stelling over actief diplomeren komt op facebook. Tom Verhoek heeft aangegeven dat op 

alle stappen die in de laatste OV zijn besproken actie is ondernomen. Lina gaat kijken of er 

binnenkort hierover iets over op facebook kan komen.  
 

Op 2 maart om 16:00 in Crea is er een studentenraadssimulatie. Participanten zullen samen 

met CSR Raadsleden een casus doen. De bedoeling is mensen enthousiasmeren voor 

kandidaatstelling voor de studentenraden van volgend jaar. 

18. Wvttk 

19. Rondvraag en sluiting 

Lina sluit de vergadering om 18.51. 
 



 

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

voor de website en stuurt deze naar Brendon en Tiffany. Tiffany stuurt een voorbeeld.  
20160210-: Tiffany gaat de Google Agenda updaten en geeft de DB rechten om de agenda te 

bewerken. 
20160224-: O&O pakt Room for Discussion op.   
 
 

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.  
  
  
 
 


