
 
Notulen van de plenaire vergadering (28) 
Datum en tijd: 05-04-2016, 13:00-15:00 uur.   
Locatie: REC-C3.01  
 
Aanwezig: Dana, Iris K., Yoren, Iris B., Baukje, Ernst, Racquelle, Tiffany, Malika, Brendon, 
Kilian. 
Afwezig: Roos, Lina. 
 

1. Opening 
Baukje opent de vergadering om 13. 

2. Post  
1.  

3. Vaststellen notulen  
De notulen van de laatste twee PV vergadering worden besproken. 1 april grap weghalen, 
alleen vermelden dat erover is gesproken. Beide notulen zijn vastgesteld.  

4. Actielijst 
20160302-: Iedereen schrijft naar eigen inzicht een stukje van ongeveer 100 woorden per 
zijn/haar dossier voor de website en stuurt dit naar Tiffany en Iris. Alleen Yoren en Baukje 
nog niet gedaan. 
20160302-: Lina maakt een afspraak met Brigitte Widdershoven.  
20160309-: V&O gaat nadenken of de FSR mee wil doen aan de intreeweek.  
20160309-: Brendon en Iris zetten een vacature uit voor raadsassistent V&O. 
20160309-: Alle raadsleden denken na over vragen over de investeringen van de bestemde 
reserves en mailen deze uiterlijk morgen om 17:00 aan Lina. 
20160309-: Racquelle boekt een lokaal voor de OV voorbespreking. 
20160316-: Kilian en Yoren schrijven de brief aan de CSR m.b.t. de werkgroep studiesucces 
2.0. Hierin vatten ze de kritieken van de FSR en de aanbeveling van de FSR. Deze brief moet 
nog langs O&O en de PV. 
20160316-: Kilian bedenkt de casus voor de sollicitatie. 
20160316-: Taakgroep 1 april gaat de grap uitwerken, over 2 weken door de PV. 

5. Mededelingen 
Roos, Malika, Brendon en Killian zijn afwezig met bericht. Luuc (FV-FMG) is aangeschoven 
bij de vergadering.  

Over twee weken neemt Lina een week verlof van de FSR, in deze week is zij alleen in 
uiterste noodgevallen bereikbaar.  

Door de evaluatiedag volgende week dinsdag, vervalt de PV van 29 maart.  



 
6. Vaststellen agenda  

Nabespreking van de ontmoeting met de nieuwe decaan wordt toegevoegd na onderwerp 5.  

7. Update voorzitter 
Lina stuurt de update na. 

8. Update O&O 
Er is deze week geen O&O vergadering geweest door het ontbreken van vergaderpunten. 
Volgende week zal waarschijnlijk een extra drukke vergadering zijn! Dus daarom is er ook 
geen update van O&O. 

9. Update V&O 

Helaas is mijn (Iris B.) grote teen zwaar gekneusd dus heb ik de cv niet fysiek maar via skype 
bijgewoond. We hebben pech binnen V&O! Ik verwacht dat ik heel snel van de pijn af ben en 
weer snel goed loop. 

Lina en Iris willen de nieuwsbrief zo snel mogelijk versturen. Helaas hebben we de stukjes 
vanuit O&O nog steeds niet ontvangen. Deze verwachten we voor donderdag! 

Tiffany is druk bezig met de paasactie vanaf vanavond of morgen liggen er in de kamer 
zakjes met paaseieren en een fsr-kaartje klaar om te worden uitgedeeld. We zouden het erg 
fijn vinden als iedereen een aantal keer een uitdeelrondje doet bij de studieverenigingen, de 
brug, de 1e verdieping op B/C, op de 6e, in de bieb en de krater etc. Lina en Iris doen morgen 
om 16:00 uur voor de PVeen rondje dus ga gezellig mee!:)  

Lina en Iris hebben de vacature voor de nieuwe raadsassistent voor V&O afgemaakt en 
verstuurd. Als het goed is wordt deze zo snel mogelijk naar de FMG studenten gemaild. De 
vacature staat ook op Facebook dus like & share a.u.b.! In de PV van morgen willen we graag 
de SoCo vormen dus denk na of je hier in wilt! 

Tiffany wacht nog steeds op een aantal Dossierstukjes voor op de website. Wil iedereen die 
dit nog niet gedaan heeft dit zo snel mogelijk naar haar mailen!  

Voor de SVOC-dag zijn we nog aan het rondvragen welke onderwerpen de OC’s en de 
Studieverenigingen zouden willen bespreken.  

Aanvulling: V&O wacht nog steeds op stukjes voor de nieuwsbrief. Het verzoek aan alle 
raadsleden die morgen op REC zijn om mee te doen aan de paasactie, een mandje mee te 
nemen en uit te delen.  
 

10. Update afgevaardigde 

De Blend it Share it brief waar ik eerder over geupdate heb is ingestemd en gaan we versturen 
aan zowel het college als de werkgroep Blend it Share it. 



 
We hebben  na aanhoudende onvrede besloten het advies van de CSR van vorig jaar over de 
benoemingsprocedure OC-leden in te trekken (voor zover mogelijk). Hier komt binnenkort 
ook een brief over. 

We hebben ons gebogen over de bank waarbij de UvA nu zit en we gaan met het college 
hierover in gesprek. 

En we gaan kijken of het voor internationale en contractstudenten mogelijk wordt om 
stemrecht te krijgen voor de studentenraadsverkiezingen. 

11. Update SVOC 

Baukje is even het overzicht van de OC vergaderingen kwijt.  
Update FV-FMG: volgende week vrijdag vergadering en worden onderwerpen voor de SVOC 
dag aangedragen. Het is nog niet duidelijk wanneer de SVOC dag zal zijn.  

12. Onderwerp 1: Tijdschrijftenbakken 

De bladen die nu worden verspreid middels de Ikea Expedit kasten op Roeterseiland willen 
brief schrijven aan facility services. Zij willen dat de verspreiding verbeterd wordt, de huidige 
locaties van de kasten zijn niet zichtbaar genoeg. Deze kasten waren bedoeld als tijdelijke 
oplossing voor de Roeterseilandcampus, een permanente en zichtbare verspreidingsmethode 
is nog niet geleverd. In de brief worden opties voor zichtsverbetering opgesteld. De bladen 
van de verenigingen hebben gevraagd of de FSR deze brief wil ondertekenen. FSR stemt toe 
de brief te ondertekenen. 

13. Onderwerp 2: SoCo 
Over twee weken zullen de sollicitatiegesprekken gevoerd worden voor een nieuwe V&O 
raadsassistent. De advertentie is uitgezet. Kilian, Iris B, Ernst, Dana en Tiffany melden zich 
aan voor de sollicitatiecommissie (SoCo). Iris B. maakt een whatsapp groep aan zodat de 
SoCo onderling zaken kan regelen voor de sollicitaties. 
  

14. Onderwerp 3: Begrotingsproces 2017 

CSR heeft ingestemd onder voorwaarde dat de FSR officieel adviesrecht heeft op de 
begroting. Dit adviesrecht bestond blijkbaar al, maar dit was 'vergeten' en derhalve nooit 
gebruikt. Nu kan de FSR zich daar altijd op beroepen.  

Vervroegen begrotingproces 
Door dit adviesrecht is het noodzakelijk dat het begrotingsproces wordt aangepast. In de 
huidige regels staat er dat de plannen in september aan de medezeggenschap worden 
voorgelegd, maar dit is zeer onhandig i.v.m. met het zomerreces. Hierdoor heeft de Raad 
onvoldoende mogelijkheid hier een goed oordeel over te vormen. De FSR wil dat het hele 
proces wordt vervroegd, zodat hij de plannen in juni kan ontvangen. Zodoende kan de 
zittende Raad hierover adviseren en niet een net ingewerkte nieuwe Raad.  



 
Het boekjaar loopt nu per kalenderjaar. Het schijnt dat dit per universiteit zelf bepaald kan 
worden. Iris K. wil kijken of het mogelijk is om begroting per academisch jaar te laten lopen. 
Zodoende is het proces beter afgesteld op de medezeggenschap. 

Samenwerking OR op advies begroting 
De CSR heeft gevraagd of FSR samen met OR wil adviseren in plaats van apart. Dan hoeft de 
CSR met minder adviezen rekening te houden. Het is logisch dat de CSR deze wens heeft, 
maar de FSR heeft zijn twijfels bij een dergelijke samenwerking met de OR. Ook is 
onduidelijk of het adviesrecht van de FSR vervalt indien hij er met de OR niet uitkomt. Mag 
de Raad een alternatief advies geven? OR als geheel heeft aangegeven niet met FSR 
samenwerken, enkelen leden van de financiële commissie echter wel. OR is intern verdeeld. 

Voorstel: de FSR gaat met de OR in gesprek om te kijken of beide partijen het met elkaar 
eens kunnen worden. FSR wijst niet bij voorbaat het voorstel af, maar aarzelt of hij hier met 
de OR uit zal komen. De Raad wil dus wel een back-up optie hebben.  

Lina zal antwoorden aan de CSR dat de FSR wil wel met OR samenwerken, maar dat 
onduidelijk is of de OR dit ook wil. Indien dit niet samen lukt, wil de FSR zijn adviesrecht 
individueel uitoefenen. De FSR wil per definitie zijn adviesrecht op de facultaire begroting 
gebruiken.  

15. Onderwerp 4: PV moment 

Komend blok is de PV op dinsdag van 13:00 – 15:00 (vanaf 5 april). Malika kan hier niet bij 
zijn door studieverplichting (verplicht hoorcollege). Lina gaat met haar docent praten en als 
dit haar geen vrijstelling geeft, dan zal zij aankaarten bij de decaan dat de FSR wordt 
belemmerd in zijn functioneren.  

16. Onderwerp 5: Evaluatiedag 

Indien raadsleden plots verplichte werkgroepen hebben, of om een andere geldige reden er 
niet bij kan zijn, moet dit z.s.m. aan Tiffany worden doorgegeven via app of mail voor de 
planning. Deel van 10:00 – 17:00 is verplicht. Iedereen mailt zijn bewijs van inschrijving aan 
Tiffany of neemt deze zelf uitgeprint mee. 

Baukje heeft van 12:00 – 14:00 werkgroep flexstuderen. Hier wordt besproken of de pilot 
volgend jaar zal doorgaan. Er zijn drie voorstellen: een pilot voor 100 studenten, voor 1000 
studenten, of een uitstelling van de pilot tot 2017. Morgen wordt dit in het College besproken, 
op basis van deze uitkomst gaat Baukje bepalen of het nodig is om dinsdag aanwezig te zijn 
bij de werkgroep of niet. 

17. Onderwerp 6: Evaluatie ontmoeting nieuwe decaan Hans Brug 

Iris K. vond het een erg leuk gesprek. Omdat de huidige decaan erbij zat voelde het gesprek 
wel wat belemmerd. Hij wilde zich niet uitspreken over wat zijn plannen zijn voor volgend 
jaar. Hans Brug heeft zich wel duidelijk uitgesproken over diversiteit.   



 
In het kader van de benoemingsprocedure had dit gesprek ook kunnen plaatsvinden vóór de 
benoeming van Hans Brug. 

Voorstel: Lina is bezig met nadenken over de benoemingsprocedure. Zij wil dit meenemen in 
deze procedure. Dat er een kennismakingsgesprek moet komen met alleen de gehele FSR, 
zonder de aanwezigheid van de huidige bestuurder. Ook wil de FSR daarna een advies mogen 
schrijven hierover. De FSR lijkt het ook wenselijk dat een nieuwe bestuurder een PV 
meemaakt waarin alle dossiers van de FSR worden toegelicht, zodat de nieuwe decaan weet 
waar de FSR zich mee bezig houdt.   

18. Promotieschema  

De vacature raadsassistent, de Paasactie en de kandidaatstelling komen nogmaals op 
facebook. FSR gaat een banner maken voor de pilot 'Openstelling tentamenweekend Gebouw 
E'. Ook moet nogmaals gecommuniceerd worden naar de faculteit dat alle lokalen moeten 
worden opengesteld op de benedenverdieping van E, niet alleen een gedeelte hiervan. 

19. Wvttk 

Niets. 

20. Rondvraag en sluiting  

IIris K. heeft het Integraal Management Rapport FMG gevonden in de OR documenten. Zij 
wil graag dat de FSR dit gaat oppakken. Hier staat bijvoorbeeld in hoeveel KPPI's er worden 
behaald op de FMG. 

Lina sluit de vergadering om 18.25. 

Actielijst 
20160302-: Yoren en Baukje schrijven naar eigen inzicht een stukje van ongeveer 100 
woorden per zijn/haar dossier voor de website en stuurt dit naar Tiffany en Iris.  
20160302-: Lina maakt een afspraak met Brigitte Widdershoven.  
20160316-: Kilian en Yoren schrijven de brief aan de CSR m.b.t. de werkgroep studiesucces 
2.0. Hierin vatten ze de kritieken van de FSR en de aanbeveling van de FSR. Deze brief moet 
nog langs O&O en de PV. 
20160316-: Taakgroep 1 april gaat de grap uitwerken, over 2 weken door de PV. 
20160323-: Iedereen stuurt zijn of haar data van de OC's, inclusief de agenda's (wanneer deze 
beschikbaar zijn), naar Baukje.  
20160323-: Iris B. maakt een whatsapp-groep aan voor SoCo (Kilian, Iris B, Ernst, Dana en 
Tiffany) om onderling zaken te regelen. 
20160323-: Iedereen mailt zijn bewijs van inschrijving (mailt de UvA ieder jaar) naar Tiffany 
voor de evaluatiedag.  
 

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 dossierhouder PR en 
commissievoorzitter V&O 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. 
20160302-: Iedereen geeft maximaal een uur voor de PV door aan de AS of ze de 
vergaderstukken uitgeprint willen hebben.  
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