
 
Notulen van de plenaire vergadering (1) 
Datum en tijd: 07-09-2016, 19:00-21:00 uur.   
Locatie: REC-C2.01 
 
Aanwezig FSR '16-'17: Aldert van Dam, Sam Selling, Sacha Palies, Dora Weijers, Eva 
Verschuur, Bing Gagliardi, Jorrit Kruithof, Isene Boudrie, Dirkje Schoon, Ilvy van Steen, 
Farah Ouazizi, Sophie van Gentevoort, Racquelle Bannink. 
 
1. Opening  
Aldert opent de vergadering om 19:05. 
 
2. Post 

1. 06/09 Nora Rodenburg: UvA Create a Course Challenge (of de FSR dit wil promoten). 
PR gaat dit delen op FB. Racquelle mailt terug. 

2. 06/09 Erik Boels: Financiële training nieuwe raadsleden medezeggenschap inclusief 
lunch (dinsdag 27 september 9:00-13:00 in REC C1.08). 

3. 07/09 Tabitha Hunte: Vegan maaltijden in de restaurants. Eva mailt terug. 
4. 07/09 Alex Tess Rutten (CSR): Training onderwijsrecht (of de FSR interesse heeft in 

een training over de rechten van studenten en de medezeggenschap). Aldert mailt 
terug.  

 
3. Vaststellen notulen 
De notulen zijn vastgesteld.  
 
4. Actielijst 
20160902 Dora stuurt de oude raad een overzicht van de dossiers om te kijken wat nog moet 
worden overgedragen.  
20160902 Jorrit zet de documenten in de Dropbox over naar de Google Drive.  
20160902 Jorrit mailt Judith van Academische Zaken over de vergroting van de Z-schijf. 
20160902 Volgende PV wordt de datum van de cobo vastgesteld. 
20160902 Iedereen denkt na over FSR kleding. 
20160902 Iedereen schrijft zich in op het rooster voor eerstejaars hoorcolleges om te flyeren. 
20190902 Aldert zet wet versterking bestuurskracht in google drive.  
20190902 G&T verdeelt de OC's onder de commissieleden. 
20160902 Iedereen kijkt welke colleges hij/zij kan missen (worden opgenomen) of niet kan 
missen voor een PV moment.   
20160902 Volgende PV wordt de raadsfoto gemaakt. 
  



 
5. Mededelingen 
Sterre heeft Aldert gemaild over twee adviesverzoeken van de decaan voor de eerste OV van 
24 november. Het eerste verzoek betreft de informatievoorziening aan eerstejaars. Gevraagd 
wordt dit wordt ervaren en welke verbeterpunten de raad ziet. De tweede adviesaanvraag 
betreft de studieverenigingen en hoe de voorzieningen voor deze kunnen worden verbeterd. 
 
Binnen de raad rijst de vraag in hoeverre de voorzieningen voor studieverenigingen verbeterd 
kunnen worden, gezien vooral huisvesting een groot probleem is en hier vooralsnog geen 
oplossing voor is. Echter, een ander punt is de verhouding studieverenigingen en opleidingen. 
Op dit punt is het makkelijker een advies te geven waar naar gehandeld kan worden. De raad 
gaat na welke andere problemen met de voorzieningen studieverenigingen ervaren. 
   
6. Vaststellen agenda 
De agenda is vastgesteld.  
 
7. Update voorzitter 
Aldert heeft deze week contact gehad met verschillende (externe) organen waar de raad mee 
te maken gaat krijgen dit jaar, zoals OWI's, studieverenigingen, OC's, CSR, BoS, et cetera. 
Hij wil graag bij iedereen langs, eventueel met andere DB leden. 
  
8. Update G&T 
Net als in de commissie O&R hebben wij werkafspraken gemaakt en is er afgesproken dat 
iedereen voor de volgende vergadering een jaarplanning van zichzelf naar mij stuurt, om zo 
een overzicht te hebben van wanneer je misschien minder tijd voor je dossiers hebt en 
wanneer meer. Daarnaast hebben ook wij gebrainstormd over wat iedereen met zijn dossier 
wil op basis van de overdrachten. Daarbij hebben we afgesproken dat iedereen het laatste 
advies doorneemt van zijn/haar dossier. Ook hebben we de OC's officieel verdeeld onder de 
commissieleden. Deze verdeling is als volgt: 
  
Sacha: Culturele Antropologie 
Jorrit: ASW en IDS 
Sam: Sociale Geografie en Planologie, CW 
Dora: Sociologie 
Dirkje: POW en ILO 
Sophie: Politicologie en Psychologie 
 
Iedereen neemt contact op met zijn voorganger over wat de sterke punten waren van 
desbetreffende OC en wat de zwakke punten waren. Een laatste punt wat we nog hebben 
besproken in de commissie is dat er best wel wat dossiers zijn waar eerst een algemeen FSR 
standpunt over gevormd moet worden voordat er concreet iets mee gedaan kan worden. Dit is 
dus een puntje om op de PV te bespreken. 
 



 
In G&T is verder bedacht om handout maken van de FSR doet voor de BoS studenten. 
Marlise Huijzer was erg enthousiast om met de FSR te gaan samenwerken.  
 
Tot slot is de commissie D&D nog kort besproken. G&T heeft een contactpersoon gekregen 
binnen FMG die hiermee bezig is. De dossierhouder zal deze contacteren. 
 
9. Update R&O 
We hebben besproken wat we van elkaar verwachten qua werkregels/omgangsregels.  
Daarnaast hebben we gebrainstormd wat we willen halen uit onze dossiers en hoe we het werk 
van de vorige raad kunnen gebruiken voor dit jaar. We hebben onder andere ideeën voor het 
verbeteren van het gebruik van examencommissies (een formulier of format voor het 
schrijven naar een examencommissie), een diversiteitstraining die komt voor 
studentbegeleiding op de FMG, de enquête over EC's die we graag nog een keer eruit willen 
gooien voor meer respons, welke dossiers we moeten monitoren/goed in de gaten houden etc.  
 
Er komt een aanspreekpunt voor mensen met een functiebeperking. Het rapport hierover gaat 
de commissie R&O lezen om te kijken of alles klopt.  
 
Daarnaast hebben we afgesproken dat we ons erg goed gaan inlezen in onze dossiers, zodat 
we nadat we de algemene thema's hebben vastgesteld, we kunnen gaan beginnen aan een 
beleidsplan.  
 
10. Update afgevaardigde 
Ten eerste komt er een brief vanuit de GV ter verheldering naar het CvB. Hierin zal staan dat 
er rekening moet worden gehouden met werkdruk op docenten en dat onder andere thema's op 
decentraal niveau moeten worden besloten. De GV was van mening dat over hier de faculteit 
wel instemmingsrecht zou moeten hebben. 
Ten tweede hadden we hier en daar wat op- en aanmerkingen op het studentenstatuut, maar 
dit was lastig aan te stippen op de afgelopen OV. Het CvB was namelijk in de 
veronderstelling dat dit al besloten was. 
Ten derde is er een campagne commissie opgesteld voor de het referendum D&D. Deze 
commissie heeft nog geld nodig en er wordt nog gekeken waar dit vandaan moet worden 
gehaald.  
Ten vierde is zijn de voorstellen van de faculteiten omtrent de wijzigingen van de 
instellingscollegegelden langs de adviescommissie gekomen. In deze commissie zit een CSR-
lid, en de FSR'n zullen hier goed op de hoogt moeten houden. 
Ten vijfde is er nu wat gedoe rondom de benoemingsprocedure van het financieel lid van de 
CvB. Hans Amman gaat weg, en er moet vervanging komen.  
Ten zesde komt er deze donderdag een rapport online over de evaluatie HvA-UvA.  
 
11. Update SVOC 
Zie de update van G&T.  
 



 
12. Onderwerp 1: Interne werkafspraken  
(*Noot: de inhoud hiervan is alleen intern belangrijk en zal daarom worden verwijderd uit de 
vastgestelde notulen.)  

• Opletten in vergaderingen: geen mobiels/facebook, et cetera. 
• Meedenken met elkaar, maar niet elkaar herhalen. 
• Handen omhoog, niet door elkaar heen praten. 
• Zorg dat je eerlijk en open bent 
• Doe normaal, ook in het taalgebruik. 
• Als je niet kan komen/te laat bent, stuur (op tijd) een persoonlijk berichtje naar Jorrit. 
• Gebruik de zakelijke app alleen voor zakelijke apps. 
• Dinsdagmiddag moeten de vergaderstukken binnen zijn. 

 
13. Onderwerp 2: Google Drive & Agenda  
Er wordt besproken hoe de Drive en Agenda gebruikt moeten worden.  
 
De raadsleden zorgen dat ze alles in mappen sorteren, zodat alles makkelijk terug te vinden is 
en de Drive overzichtelijk blijft.  
 
De algemene FSR agenda is voor belangrijke data voor de gehele raad, zoals vergader data, 
OC data, uitnodigingen voor cobo's, etc. Persoonlijke afspraken voor dossiers hoeven niet in 
deze agenda.  
   
14. Onderwerp 3: PR Actie fietsen 
20160907-5: Aldert en de PR-groep zorgen dat alle 'likers' van de FSR pagina op Facebook 
een berichtje wordt gestuurd.   
20160907-6: Ilvy, Jorrit en Aldert zullen maandag samen de website updaten. 
 
Bij CW en Politicologie is nog niet geflyerd, dit zal donderdag en vrijdag gebeuren. 
 
Ilvy heeft contact met ASVA over de fietsen. Er is nog niet duidelijk of deze fietsen wel 
beschikbaar zijn en ook niet of ze al zijn betaald. Waarschijnlijk zijn de fietsen al betaald van 
het budget van de vorige raad, Ilvy gaat uitzoeken of dit klopt. 
 
Psychologie hebben alleen college gehad in JWS, daar kan niet geflyerd worden in verband 
met het politiebureau at hiernaast is gevestigd. De raad gaat daarom bij zoveel mogelijk 
werkgroepen van psychologie, die donderdag en vrijdag in REC zijn, flyeren. Ilvy, Bing en 
Farah pakken dit op. 
 
Facebook en website 
De voorzitter vindt het belangrijk dat studenten de Facebook van de raad niet alleen 'liken' 
voor de fiets, maar dat ze verder ook nog iets hebben aan het 'liken'. De raad is het hiermee 



 
eens en wil aan alle 'likers' een berichtje sturen over wat ze verder hebben aan hun like. Aldert 
gaat dit samen met PR oppakken.  
 
PR zal ook een introductie stukje met foto posten op Facebook. Later in de maand wordt er 
een post met de dossierverdeling worden geplaatst en informatie over waar de raad nu mee 
bezig is. Al deze informatie komt ook op de website van de FSR. Dit alles is ten behoeve van 
de zichtbaarheid van de FSR en de transparantie van de werkzaamheden van de raad naar 
studenten.  
  
Ilvy zal zich bezighouden met het updaten van de website. Aldert en Jorrit helpen haar 
maandag hierbij. Verder zullen Isene, Sophie en Jorrit, Ilvy helpen met website. 
  
15. Onderwerp 4: Openingstijden kamer  
20160907-7: Eva gaat met Tom Verhoek praten over de verhuizing van de raadskamer naar 
REC-C. 
20160907-8: De PR-groep zet een bericht op Facebook dat studenten voor contact met de 
FSR ook de kamer kunnen bellen.  
 
Er is eerder gesproken over het instellen van openingstijden voor de raadskamer, vaste tijden 
waarop studenten langs kunnen komen en vragen of klachten bij de FSR kwijt kunnen. Op dit 
moment worden openingstijden niet nuttig geacht door de raadsleden, gezien D2.00 erg 
afgelegen ligt voor de FMG studenten.  
Er is sprake is van een eventuele verhuizing naar de eerste verdieping van REC-C, indien dit 
doorgaat zijn openingstijden wel handig. Dan is de kamer op een zichtbare locatie voor 
studenten en is het makkelijk voor hen om even binnen te lopen op deze tijden. Eva gaat met 
Tom Verhoek praten over de verhuizing. 
 
Er is afgesproken om studenten erop te wijzen dat zij kunnen bellen naar de kamer. Hierover 
wordt een bericht op Facebook gezet door de PR-groep. 
 
16. Onderwerp 5: Lunch decaan 
De eerste meeting van de FSR FMG en de decaan vindt plaats op dinsdag 13 september om 
12:30 in C6.00. De raadsleden komen om 11:30 samen om de agendapunten door te spreken. 
 
De agendapunten zijn momenteel als volgt: 

• Leeromgeving  
• Huisvesting 
• Toezeggingen van de vorige decaan in laatste OV 
• Diversiteit  
• Belangrijke punten voor komend jaar 
• OC's 
• Studieverenigingen 
• D&D  



 
 
17. Onderwerp 6: Beleidsplan 
20160907-9: Iedereen denkt na over het beleidsplan. 
20160907-10: Jorrit houdt contact met de raadsleden en commissies over de voortgang van 
het beleidsplan. 
20160907-11: DB bespreekt de structuur en organisatie van het beleidsplan. 
 
In de OV van november wordt het beleidsplan gepresenteerd aan de decaan. Twee weken 
eerder moet deze dus af zijn.  
 
De voorzitter ziet voor zich dat dit document ongeveer 13-15 pagina's zal zijn en deze worden 
gevuld met de plannen en doelen van de verschillende dossiers, maar ook de bredere visie en 
doelen van de raad. Het beleidsplan zal worden onderverdeeld in thema's, hierin worden de 
dossiers onderverdeeld. Aldert geeft als voorbeeld van een thema: 'governance structuur'. Het 
actief meedoen van studenten en het zijn van volwaardige gesprekspartners binnen de 
faculteit. Hieronder vallen bijvoorbeeld de dossiers OC's, studieverenigingen, et cetera.  
 
Beide commissies zullen nadenken over thema's. Tevens zal ook in de pv  nagedacht worden 
over thema's en een raadsvisie. Het is belangrijk de verschillende meningen van de raadsleden 
mee te nemen in het beleidsplan en de besluitvorming niet alleen via de commissies of 
dossierhouders te laten verlopen. Voor het maken van dit document is de kernvraag aan alle 
raadsleden: waarom zit je hier, wat wil je bereiken? 
 
Het beleidsplan moet eind oktober af zijn. Jorrit is de dossierhouder 'beleidsplan' en zorgt dat 
hij contact houdt met de raadsleden en commissies over de voortgang. Het DB zal zich 
verdiepen in de organisatie van het beleidsplan en het tijdpad. 
 
18. Onderwerp 7: Standpunten  
Officieel moet er een gezamenlijk standpunt zijn van de raad; het raadsstandpunt. Hierover 
moet worden gediscussieerd per punt. Als er een gezamenlijk standpunt nodig is, wordt hier 
een vergaderstuk voor voorbereid.  
 
19. Onderwerp 8: CoBo 
20160907-12: Sam zet alle cobo's in de FSR agenda en stuurt een datumprikker naar de raad 
voor de FSR CoBo.  
 
De raad zal een constitutieborrel geven. Hierin stelt hij zich voor als FSR FMG 2016-2017. Er 
is besloten dat de CoBo in oktober wordt gegeven. Sam gaat dit oppakken, zij zet alle CoBo's 
in de agenda en stuurt een datumprikker naar de raad voor de CoBo.  
 



 
20. Wvvttk 
Morgen is er in de Common Room een broertjesborrel. Van 16:00-20:00. Alle 
studieverenigingen zijn hierbij aanwezig. Aldert, Sam en Dirkje zullen namens de FSR FMG 
aanwezig zijn. 
 
21. Rondvraag en sluiting 
De taakgroep financiën wordt snel opgezet. Dora heeft vrijdag een afspraak met Jeffrey Smits, 
daarna wordt de taakgroep opgezet. In deze afspraak worden de voorinvesteringen en 
begroting besproken. 
  
Aldert sluit de vergadering om 21.04. 
 
Actielijst 
20160902-1: Jorrit mailt Judith van Academische Zaken over de vergroting van de Z-schijf. 
20160902-2: Iedereen denkt na over FSR kleding. 
20160907-1: Isene regelt dat het penningmeesterschap aan haar wordt overgedragen. 
20160907-2: PR deelt de UvA Create a Course Challenge delen op FB en  
Racquelle mailt terug. 
20160907-3: Eva mailt Tabitha Hunte terug over 'Vegan maaltijden in de restaurants' en pakt 
dit op. 
20160907-4: Aldert mailt Alex Tess Rutten terug over 'Training onderwijsrecht'  
20160907-5: Aldert en de PR-groep zorgen dat alle 'likers' van de FSR pagina op Facebook 
een berichtje wordt gestuurd.   
20160907-6: Ilvy, Jorrit en Aldert zullen maandag samen de website updaten. 
20160907-7: Eva gaat met Tom Verhoek praten over de verhuizing van de raadskamer naar 
REC-C. 
20160907-8: De PR-groep zet een bericht op Facebook dat studenten voor contact met de 
FSR ook de kamer kunnen bellen.  
20160907-9: Iedereen denkt na over het beleidsplan. 
20160907-10: Jorrit houdt contact met de raadsleden en commissies over de voortgang van 
het beleidsplan. 
20160907-11: DB bespreekt de structuur en organisatie van het beleidsplan. 
20160907-12: Jorrit plant gesprekjes met de raadsleden over hun jaarplanning.  
 
Pro Memorie  
20160126-4: Iedereen stuurt de agenda en de notulen van iedere OC vergadering door naar de 
coördinator, evenals het zelfgeschreven verslagje. Ook worden het verslag, de agenda en 
notulen op Google Drive gezet in de daarvoor bestemde map. 
20160302-5: Iedereen geeft maximaal een uur voor de PV door aan de AS of ze de 
vergaderstukken uitgeprint willen hebben.  
20160405-6: De updates van de voorzitter, afgevaardigde en commissievoorzitters moeten 
uiterlijk woensdagavond verstuurd worden.  
20160426-8: Racquelle stuurt mails over OWI overleg door onder de noemer Vertrouwelijk. 
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