
 
Notulen van de plenaire vergadering (2) 
Datum en tijd: 15-09-2016, 11:00-13:00 uur.   
Locatie: REC-JK 3.91 
 
Aanwezig: Aldert van Dam, Sam Selling, Sacha Palies, Dora Weijers, Eva Verschuur, Bing 
Gagliardi, Isene Boudrie, Dirkje Schoon, Ilvy van Steen, Farah Ouazizi, Sophie van 
Gentevoort, Racquelle Bannink. 
 
Afwezig: Jorrit Kruithof. 
 
1. Opening  
Aldert opent de vergadering om 11.07. 
 
2. Post 
20160915-1: Iedereen geeft zich op voor het medezeggenschapsevenement. 
 

1. 08/09 Lianne Hooijmans (CSR): 5 oktober 15-18h Medezeggenschapsevenement. Iedereen 
die kan meldt zichzelf aan. 

2. 12/09 Sterre Minkes: Jaap Doek Kinderrechtenscriptieprijs. PR zet dit op Facebook. 
3. 13/09 ASVA: Onderwijssymposium ASVA (meedenken kwaliteit onderwijs). 

 
3. Vaststellen notulen 
Update G&T: Sam heeft ook nog andere OC's. De notulen zijn vastgesteld. 
 
4. 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.  
 
5. Mededelingen 
20160915-2: Iedereen schrijft een stukje met foto voor de website over zichzelf en zijn/haar 
dossiers en stuurt dit uiterlijk zondag om 16:00 naar Ilvy.  
 
Jorrit is afwezig met bericht.  
 
Op 15 oktober komt het rapport van de commissie D&D uit. De implementatie van de 
adviezen uit dit rapport van D&D, gaat binnenkort lopen voor de FSR.  
 
Gister is de cv R&O naar de stilteruimte geweest om hierover mee te denken met de studenten 
en Tom Verhoek. Dit wordt verder besproken in de commissie en vorderingen op dit gebied 
zullen worden besproken in de PV. 
 
6. Vaststellen agenda 
De agenda is vastgesteld. 
 
7. Update voorzitter 
Er wordt een vertrouwelijke update gegeven over Aldert's gesprekken met de OWI"s. 
  
8. Update G&T 
Iedereen is bezig met het opstarten van zijn of haar dossier. Er worden afspraken gemaakt met 
de personen die informatie kunnen geven en zelf informatie ingewonnen om  
tot een eerste vergaerstuk te kunnen komen. We hebben nu dan ook standaard een update 
dossierhouders op de agenda staan om bij te houden hoe alles vordert.Bij veel dossiers 
(doorstroom, schakel, vakevaluaties etc) zijn er in de laatste OV toezeggingen gedaan vanuit 
waar we verder kunnen werken. Hier hadden we graag naar gevraagd met de lunch maar dat 
was helaas te inhoudelijk.  
 
Verder zijn we druk bezig met het contacteren van alle OC's nu deze verdeeld zijn. Ook 
hebben we kort het gevraagde advies van de decaan over studieverenigingen besproken en 
bedacht hoe we dit willen aanpakken. Sam gaat allereerst met alle OWI's zitten en contacteert 
de studievereningen.Ook gaat zij met Tom Verhoek aan de slag hiermee.  
 
Als laatste hebben we nog punten voor het beleidsplan besproken die wij als commissie 
belangrijk vinden. We kwamen op de volgende drie punten: 



 
> Emancipatie van de OC's: door de wet versterking bestuurskracht is het goed om de OC's te 
ondersteunen in de taak die hen komend jaar te wachten staat.  
> Verbeteren communicatiestructuur studentengremia: op veel punten kunnen de onderlinge 
banden tussen actieve studenten worden versterkt. 
> Vergroten zichtbaarheid: De FSR is te onbekend bij de gemiddelde student. Met 
collegepraatjes kunnen we deze misschien vergroten.  
 
9. Update R&O 
Gister tijdens de cv hebben we besloten wie de hoofddossierhouders worden. Bing zit in een 
testgroep voor een nieuwe DLO. Farah en Ilvy gaan afspreken. 5 oktober gaan Isene, Farah, 
Ilvy, Aldert en Eva sws mee, Bing weet het nog niet.  
Wij hebben het gehad over het adviesaanvraag van de decaan. We hebben sowieso een 
deadline voor onszelf gesteld en besloten om deze week over creatieve manieren te denken 
om erachter te komen welke info moeilijk te vinden is voor eerstejaars. Volgende week 
bepalen we wie hier vooral op gaan zitten en het advies te schrijven.  
Wij hebben het ook veel gehad over de stilteruimte, Tom Verhoek had het er namelijk over 
dat we misschien kunnen nadenken waar de stilteruimte beter naar verplaatst kan worden en 
daarmee misschien ook beter gebruikt kan worden. Sowieso gaan de dossierhouders 
diversiteit kijken naar waarom er weinig mensen in de stilteruimte gaan zitten, wat de redenen 
zijn etc. 
Thema's voor het beleidsplan gaan we ook over nadenken deze week. Handig is om 
bijvoorbeeld de namen van de commissies te gebruiken, om die te gebruiken als thema's.  
 
10. Update afgevaardigde 
Deze week was het Informeel Overleg tussen het CSR-DB en CvB, en gisteren natuurlijk PV. 
 
Ten eerste speelt de samenwerking met de UvA-HvA, en binnen de CSR wordt er nu druk 
gediscussieerd hoe de medezeggenschap zal worden betrokken bij de splitsing en de 
vormgeving van de nieuwe UvA zonder de HvA. De CSR acht dit van groot belang.  
 
De studentenassessor moet geëvalueerd worden en daarvoor moet besloten worden over een 
tijdspad van de evaluatie. Dit moet in gesprek met de D&D campagne echter. Dus er is nog 
geen besluit genomen. 
 
Er komt een adviescommissie voor nieuwe financiële lid van het CvB, en hier moet een CSR-
lid in. Er is nog discussie wie dit gaat worden. Misschien een oud-CSR lid.  
  
11. Onderwerp 1: Nabespreking lunch met de decaan 
Het gesprek ging goed. Er zijn geen directe toezeggingen gedaan in de informele 
kennismaking, maar wel een aantal voorzichtige toezeggingen. Nu weet de FSR wel beter wie 
Hans Brug is en hij een aantal andere personen van het faculteitsbureau en weten wie de 
raadsleden van dit jaar zijn. 
 



 
12. Onderwerp 2: Adviesaanvragen  
20160915-3: Aldert mailt met Sterre over governance en de adviesaanvragen.  
 
Er zijn twee adviesaanvragen verstuurd door de decaan aan de FSR.  
 
Informatievoorziening eerstejaars studenten 
O&R heeft dit advies opgepakt. Een aantal commissieleden zullen rondvragen bij studenten 
hoe de informatievoorziening wordt beleefd en hoe studenten het graag zien. Daarnaast 
worden er ook uit eigen ervaring van de commissie, waarvan vele tweedejaars zijn, 
knelpunten benoemd. Volgende week wordt er begonnen aan een vergaderstuk voor de cv, 
daarna wordt het herzien en voorgelegd aan de PV. 
Ook in de eerstejaarscollegepraatjes die worden voorbereid zal worden verteld van dit 
onderzoek. Met de vraag of studenten hun opmerkingen en klachten willen mailen naar de 
FSR. 
 
Voorzieningen studieverenigingen 
G&T heeft dit advies opgepakt en is bezig informatie verzamelen. De tijdplanning is dat het 
advies in november verstuurd kan worden voor de aankomende OV. Indien het adveis niet op 
tijd af is,  kan het ook worden verplaatst naar de OV van januari. In de volgende cv wordt dit 
verder besproken.   
 
 
13. Onderwerp 3: Beleidsplan 
Er is besloten dat in dit stadium het beleidsplan bottom-up opgezet zal worden, van 
commissies naar PV. G&T heeft tot nu toe drie thema’s bedacht: communicatiestructuur, 
zichtbaarheid, en 'emancipatie' van de OC's. O&R heeft het thema bereikbaarheid naar voren 
gebracht. Beide commissies zullen nadenken over meer thema’s. 
Het idee blijft om grote doelen als thema’s te kiezen en dossiers hierin onder te verdelen. In 
het voorwoord van Aldert zullen deze grote doelen ook kort worden benoemd en uitgelegd en 
zal hij vertellen hoe deze doelen overeenkomen met de gekozen structuur binnen de FSR 
2016-2017.   
In de aankomende DB vergadering wordt een concept-inhoudsopgave van het beleidsplan 
gemaakt. In de cv's worden meer thema's bedacht.  
 



 
14. Onderwerp 4: Eerstejaarscollegepraatjes  
20160915-4: Aldert mailt Dora het plan 'eerstejaarspraatjes' zoals het er nu is.  
 
Dit onderwerp kwam op in gesprek met Sacha, Aldert en Marlise Huijzer (BOS). Dit is ter 
bevordering van de zichtbaarheid en bereikbaarheid. Het idee is om samen met de BOS 
student en een OC student-lid kort uitleggen wat van de drie organen inhouden en wat 
studenten aan ze hebben. Kortom, waar kan je terecht met wat voor probleem.  
 
De PV stemt in met het idee, echter het wordt belangrijk geacht dat de presentatie 
aantrekkelijk wordt gemaakt voor studenten. Hier moet goed over nagedacht worden. 
 
Organisatorisch is dit idee wel wat lastig, aangezien voor iedere studie drie personen nodig 
zijn, waarmee van te voren ook afgesproken moet worden. Er is besloten dat er een 
dossier/taakgroep voor komt. Deze zal de afspraken maken met de OC en BOS studenten, 
maar met docenten regelen dat deze praatjes mogen worden gegeven.  
 
G&T pakt dit op en bespreekt dit verder in de cv. Volgende PV wordt hierover geüpdatet. 
Aldert mailt Dora het plan 'eerstejaarspraatjes' zoals het er nu is.  
  
15. Onderwerp 5: Tijdspad financiën 
20160915-5: Iedereen kijkt of hij of zij bij de financiële training op 27 september kunnen zijn 
en geeft zich op. 
 
De faculteitsbegroting is binnen. Hier staat heel veel in; een facultaire planning, convenant 
studenten et cetera. De FSR heeft hier adviesrecht op, de CSR instemmingsrecht. Vanaf deze 
week gaat de adviestermijn van 6 weken in. 
 
Jorrit, Sacha, Dora, Aldert zijn de taakgroep financiën en zullen zich buigen over de de 
begroting. Morgen (vrijdag) van 15:00-17:00 hebben zij vergadering. De taakgroep financiën 
vraagt of er nog raadsleden zijn die zich hierbij willen aansluiten en vermelden dat het 
belangrijk is dat iedereen de begroting leest en vragen hierover stelt aan de taakgroep.   
 
Op 27 september is van 9:00-13:00 de financiële training. Iedereen kijkt of zij hierbij kunnen 
zijn en geeft zich op. 
 
16. Onderwerp 6: Openingstijden kantoor 
20160915-6: Eva stuurt een mail naar Tom Verhoek om de mogelijkheden te bespreken van 
een vergrote zichtbaarheid van de FSR kamer. 
20160915-7: PR denkt na over de vergroting van de zichtbaarheid van de FSR en de kamer. 
 
Dit onderwerp was verschoven naar aanleiding van onduidelijkheid over een eventuele 
verhuizing van de raadskamer naar REC B/C. Voorlopig zal deze verhuizing niet 



 
plaatsvinden, daarom is het volgens de raad toch een goed idee om openingstijden gaan 
hanteren voor de kamer.  
 
De raadsleden zijn het erover eens dat hiervoor de zichtbaarheid van de kamer moet worden 
vergroot. Dit kan bijvoorbeeld door vloerstickers, een bordje beneden in de hal, een 
vermelding in de lift, et cetera. Er is vorig jaar al afgesproken dat de FSR een poster in de 
Brug mag ophangen en informatie mag zetten op de grote beeldschermen die door de UvA 
hangen. Eva stuurt een mail naar Tom Verhoek om de mogelijkheden te bespreken. 
PR gaat nadenken over andere manieren om de zichtbaarheid van de FSR te vergroten. 
  
17. Onderwerp 7: Update PR 
Ilvy zal vanmiddag een bericht op FB posten over de werkzaamheden bij REC. De komende 
drie maanden kan niemand langs REC H op de Nieuwe Achtergracht. Farah en Ilvy maken 
hier ook een foto bij. 
  
Er zijn liftkranten en WC-kranten in de maak. Hierop komt info over de FSR en stukjes ten 
behoeve van de informatiewinning voor de adviesaanvragen.  
 
PR maakt intern een promotieschema en houdt de PV op de hoogte. 
 
18. Wvvttk 
20160915-8: Sacha en Aldert buigen zich over de beursaanvragen. 
20160915-9: Dirkje stuurt een datumprikker voor de eerste SVOC-dag. 
 
Ilvy en Farah zitten in een gesloten Facebook groep van de stilteruimte. Zij willen input uit 
deze groep voor verbeterpunten voor de verhuizing (zichtbaarheid, inhoud, hoe gebruiken 
mensen het, waar is behoefte aan, etc.). De raadsleden zijn het hiermee eens en geven hun 
toestemming.  
 
Verder zijn de beurzen nog steeds onduidelijk voor de raadsleden. Sacha en Aldert gaan zich 
hierover buigen.  
 
Dirkje heeft met Tiffany gemaild over de SVOC-dag, zij stuurt vandaag nog een 
datumprikker rond.  
 
19. Rondvraag en sluiting 
 
Aldert sluit de vergadering om 12.48. 
 
Actielijst 
20160902-2: Iedereen denkt na over FSR kleding. 
20160907-1: Isene regelt dat het penningmeesterschap aan haar wordt overgedragen. Vraagt 
ook naar de financiering van de fietsenactie en de jaarrekening. 



 
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.  
20160907-8: 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. 
20160907-12: Jorrit plant gesprekjes met de raadsleden over hun jaarplanning.  
20160915-1: Iedereen geeft zich op voor het medezeggenschapsevenement. 
20160915-2: Iedereen schrijft een stukje met foto voor de website over zichzelf en zijn/haar 
dossiers en stuurt dit uiterlijk zondag om 16:00 naar Ilvy.  
20160915-3: Aldert mailt met Sterre over governance en de adviesaanvragen. 
20160915-4: Aldert mailt Dora het plan 'eerstejaarspraatjes' zoals het er nu is.  
20160915-5: Iedereen kijkt of hij of zij bij de financiële training op 27 september kunnen zijn 
en geeft zich op. 
20160915-6: Eva stuurt een mail naar Tom Verhoek om de mogelijkheden te bespreken van 
een vergrote zichtbaarheid van de FSR kamer. 
20160915-7: PR denkt na over de vergroting van de zichtbaarheid van de FSR en de kamer. 
20160915-8: Sacha en Aldert buigen zich over de beursaanvragen. 
20160915-9: Dirkje stuurt een datumprikker voor de eerste SVOC-dag. 
 
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 dinsdagavond verstuurd worden.  
20160426-8: Racquelle stuurt mails over OWI overleg door onder de noemer Vertrouwelijk. 
20160915-1: PR houdt intern een promotieschema bij en houdt de PV op de hoogte. 
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