
 
Notulen van de plenaire vergadering (4) 
Datum en tijd: 29-09-2016, 11:00-13:00 uur.   
Locatie: REC-E 0.22 
 
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, Jorrit Kruithof. 
 
Afwezig: Racquelle Bannink. 
 
Notulist: Isene Boudrie 
 
1. Opening  
Aldert opent de vergadering om 11.02. 
 
BoS student Geertje schuift aan bij deze PV en stelt zich voor aan de raad. In haar werk 
overlegt zij voornamelijk met de OWI’s, maar zij wil graag af en toe aansluiten bij de 
vergaderingen van de FSR. 
 
2. Post 

• 20160929-1: Commissie G&T pakt de mail 'BSA in het tweede jaar' op. 
• 27/09 Charlotte Osté (FSR FGw): Vakevaluaties. Is teruggemaild. 
• 28/09 CSR: Event for education committees & student councils.  
• 28/09 Manouk Schippers (CSR): BSA in het tweede jaar. De commissie G&T pakt dit 

op. 
• 28/09 Daan Doeleman (CSR): Contactpersoon social media, website, wc-krant. Ilvy 

pakt dit op. 
 
3. Vaststellen notulen PV 3 
De notulen zijn vastgesteld.  
 
4. Actielijst 
20160907-1: Isene regelt dat het penningmeesterschap aan haar wordt overgedragen.  
20160907-5: Aldert en de PR-groep zorgen dat alle 'likers' van de FSR pagina op Facebook 
een berichtje wordt gestuurd. --> Ilvy stuurt vandaag een bericht naar de nieuwe likers.  
20160907-6: Ilvy, Jorrit en Aldert zullen maandag samen de website updaten. --> Ilvy.  
20160915-2: Iedereen schrijft een stukje met foto voor de website over zichzelf en zijn/haar 
dossiers en stuurt dit uiterlijk vandaag.  
20160915-7: PR denkt na over de vergroting van de zichtbaarheid van de FSR en de kamer.  
20160915-9: Dirkje prikt een datum voor de eerste SVOC-dag. 7 december  



 
20160922-1: Bing zoekt uit hoe duur FSR vesten worden. (agendastuk voor vorige week! 
Voor CoBo moeten ze er zijn)  
20160922-2: Ilvy stuurt een datumprikker voor officiële foto's voor de website.  
20160922-3: Aldert mailt met Sterre over FSR en UvA-Q, het laatste uur laten ze staan.  
20160922-4: O&R pakt de Docent van het Jaar verkiezing op.   
20160922-5: Alle raadsleden denken na over de FSR neutraliteit versus de partijenpolitiek in 
de campagnes voor het referendum D&D. (volgende week vergaderstuk) 
 
5. Mededelingen 
Er is een korte discussie over het OWI-overleg. In principe mogen alleen verkozen raadsleden 
hierbij aanwezig zijn, raadsassistenten niet. Vorig jaar is hierover een discussie gevoerd met 
de OWI's waarna ze toestemming hebben verleend aan de FSR dat raadsassistenten ook 
aanwezig mogen zijn. Dora is het niet eens met deze tweedeling van de raad en wil deze 
discussie dit jaar, maar op een later moment, weer willen laten plaatsvinden. 
 
De concepten van het beleidsplan moeten klaar zijn over 2 á 3 weken. 
 
6. Vaststellen agenda 
De PR update wordt verplaatst naar het einde van de vergadering. 
 
Het onderwerp partijpolitiek wordt verplaatst naar volgende week, Aldert schrijft dan een 
vergaderstuk. 
 
De agenda is vastgesteld. 
 
7. Update voorzitter 
Ik heb deze week gesproken met de OWI's van POWL op vrijdag samen met Jorrit, en ben 
daarna samen met Jorrit naar het onderwijssymposium van de ASVA gegaan. Het symposium 
was ontzettend interessant, ging veel over de manier waarop je de universiteit bestuurd, hoe 
wetenschap werkt, en hoe je studenten zeggenschap geeft over vakken (en daarmee 
uiteindelijk misschien zelfs over de universiteit zelf, het schept nl. een 'cultuur' van 
zeggenschap).  
 
Ik heb deze week ook veel gemaild met Sterre, over de advies aanvragen en, zoals jullie 
konden zien in de app ook over het advies vakevaluaties. De resultaten van deze mails hebben 
jullie ontvangen als vergaderstukken.  
 
8. Update G&T 
 Deze week hebben we het in G&T voornamelijk gehad over het dossier doorstroommasters. 
Sophie en Sam hadden hierover een informerend vergaderstuk uitgebracht waarin zij het 
dilemma voor ons blootlegde tussen of pleiten voor overgangsregelingen of strijden voor 
helemaal geen selectie: het één sluit het ander namelijk uit. Hierover verschilde de meningen 
en dit wordt dan ook verder op de PV besproken. In ieder geval willen we als het hele feest 



 
doorgaat dat het goed onderbouwd kan worden met onderzoek waarom dat dan zo moet. 
Daarnaast beginnen de OC vergaderingen steeds meer te lopen en krijgen we informatie 
binnen van wat er in OC's speelt. Sacha houdt dit bij als coördinator. Iedereen schrijft nu na 
een vergadering elke keer een update en Sacha update dit dan weer in de vergaderingen. 
Daarnaast is er door Sacha een planning opgestart voor de collegepraatjes. De respons vanuit 
de OC's en BoS studenten die we tot nu toe hebben gekregen is positief. Ook het contact met 
de BoS studenten begint dan ook steeds meer te lopen. Als laatste hebben we onze dossiers 
over de 'grote onderwerpen' in het format van het beleidsplan verdeeld. Binnenkort gaan de 
commissieleden een stukje schrijven over de plannen binnen hun dossier.  
 
Update TOF  
Met de financiele taakgroep zijn we deze week naar een training geweest waarop niet heel 
veel nieuwe informatie aan bod is gekomen maar wel een goeie opfriscursus. We liepen deze 
week wel tegen een blok aan: we hebben de begroting van 2016 nog niet tot onze beschikking 
waardoor we eigenlijk niet echt progressie kunnen maken met het opstellen van een advies. 
We vinden het allemaal lastig om een daadwerkelijk inhoudelijke kritiek te geven met de 
weinige informatie die we nu tot onze beschikking hebben. Op 15 oktober worden de 
definitieve cijfers bekend gemaakt en dan zal er hopelijk ook meer duidelijk zijn. In die week 
hebben we ook gesprekken gepland met de OR.  
 
9. Update O&R 
Wij hebben het ook vooral gehad ook het vergaderstuk over adviesaanvraag 
informatievoorziening. Het is vooral bedoeld als informatief naar de rest van de raad en we 
hebben in de commissie al verder besproken hoe we dit gaan aanpakken. We zijn het erover 
eens dat we hier niet teveel tijd aan moeten verspillen (het is zeker belangrijk) omdat er 
andere dingen dringender zijn en nog voor veel verbetering vatbaar. We vinden dat we dit 
advies gewoon voor de volgende OV moeten schrijven, maar ik hoor graag wat de rest vindt.  
We hebben ook besloten om Docent v/h Jaar op ons te nemen, maar weten nog niet wat we 
ermee gaan doen en wachten het grote overleg met de CSR hierover af. Wij hebben ook de 
thema's verdeeld en besloten dat we ook met de commissie G&T gaan werken om 
overkoepelende dossiers goed te verwerken in ons beleidsplan (kwaliteit v/h onderwijs: Aldert 
en Isene, Toegankelijkheid: Farah en Ilvy, Academische ondersteuning: Bing en Eva). In de 
komende 2 á 3 weken willen we dit bijna afhebben.  
Er is tijdens het campusoverleg ook veel gezegd over huisvesting maar weinig concreet of 
specifiek met ons te maken. Facility Services is bezig met een enquête over catering 
(INVULLEN op enjoytoday.amsterdam) en de verhuizing van de FSR-kamer gaat nog lang 
duren. Er komen wel 200 extra studieplekken in het 2e semester op de 2e en 3e verdieping 
(hoe vraag je je af? Ga ik aan Tom Verhoek vragen). 
 
10. Update afgevaardigde 
- de CSR is het nog oneens over twee punten in het Studentenstatuut: nl 1) de eigen bijdrage 
van de student, 2) de kosten van te laat herinschrijven bij tentamens op een max. van 20 euro. 



 
Dit gaat in brief verstuurd worden naar CvB. Deadline van dit instemmingsverzoek is 3 
oktober. Het wordt dus een 'Nee, tenzij'.  
 
- ook op deze vloer is er discussie over raadskleding. Lianne maakt volgende week 
procesvoorstellen. 
 
- evaluatie HvA-UvA: de CSR voert een discussie naar aanleiding van de rapporten over het 
splitsen van de diensten en de wenselijkheid hiervan. Namelijk: die splitsing komt er maar 
hoe ver wordt dat doorgevoerd. Wat gebeurt er bijv. met doorstroming? 
 
-D&D: veel discussie over de financiering vanuit het CvB. Veel geluiden dat de commissie al 
genoeg heeft ontvangen en dat het nu onredelijk is om nog meer geld naar deze kwestie te 
geven. Maar de peiling was over het algemeen wel dat er veel geld naar moest gaan. 
Volgende week wordt dot verder besproken 
 
- er wordt nu nagedacht over hoe de CSR wilt samenwerken met de studentenassessor. 
 
- de instellingscollegelden stonden weer op de agenda en 1) de commissie die hierover gaat 
staat nu in augustus en de CSR vond dat deze vervroegd moest worden 2) de CSR wilt dat de 
faculteiten beter moet worden betrokken 3) was nog een beetje in discussie omtrent inzicht 
verkrijgen in de kosten van opleidingen 
 
11. Onderwerp 1: Vaststellen OV notulen 
20160929-3: Aldert beluistert de opnames van de OV van 13 juli. 
 
De raad bespreekt de notulen en de wijzigingen van de decaan en Sterre. Door de tijd die 
erover heen gegaan is, is het moeilijk voor de raad om te bepalen wat er nou werkelijk is 
gezegd in de OV. De opnames zullen opnieuw worden beluisterd door Aldert.  
 
12. Onderwerp 2: Communicatie FSR-CSR & CSR-FSR  
20160929-4: Jorrit agendeert 'aandachtspunten voor de CSR' op de aankomende PV 
agenda's. 
 
Dit onderwerp heeft betrekking op de rol van Sacha. Bij gebrek aan een vergaderstuk legt 
Sacha uit waar hij mee zit.  
 
Sacha legt uit dat wanneer hij aanwezig is bij de GV, hij daar fungeert als toehoorder en 
woordvoerder van de FSR. Van alle onderwerpen die worden besproken krijgt de FSR 
updates, waarvan de grootste altijd worden uitgelicht, maar Sacha vindt dit eigenlijk niet 
genoeg. 
 
Ten eerste is het natuurlijk heel belangrijk dat zijn updates goed worden gelezen. Ten tweede 
zou Sacha het fijn vinden om in het vervolg, als hij naar een OV of een GV gaat, dat 



 
uitgebreider te bespreken met de raad. Idealiter twee weken voor elke grote vergadering van 
de CSR, moeten er raadsstandpunten worden opgesteld.  
 
Conclusie 
Om de FSR goed te kunnen vertegenwoordigen in de CSR, krijgt Sacha meer ondersteuning 
vanuit de PV. Uit de discussie vloeit voort dat het fijn is om meer tijd te geven aan de 
afgevaardigde in de PV agenda. Bijvoorbeeld door een onderwerp te maken waarin aandacht 
wordt besteedt aan punten die naar de CSR moeten. Jorrit zal dit verwerken in de aankomende 
agenda's. 
 
13. Onderwerp 3: Voorinvesteringen 
De voorinvesteringen zijn voor aankomend kalenderjaar, 2017. Er zijn 5 thema’s aangegeven, 
maar hier was de GV het absoluut niet mee eens. De CSR vindt dat deze thema's op 
decentraal niveau moeten worden besloten en niet zoals nu is gebeurd op centraal niveau. 
Daarnaast heeft de CSR gestreden voor instemmingsrecht voor FSR'en, maar dat is helaas niet 
gelukt. Wat wel is bereikt, is dat FSR'en goed betrokken moeten worden in het proces en 
besluit. Dit 'hoorrecht', zoals het nu is bedacht, is te vaag volgens de GV. De CSR zal dus 
blijven pleiten voor instemmingsrecht voor de FSR'en, al zei de studentassessor van de week 
dat het echt niet mogelijk is. 
 
Verzoek GV 
Er is vanuit de GV een tweede verzoek aan het College opgesteld hierover, in samenwerking 
met de studentassessor. In deze brief staan vier belangrijke zaken:  
De GV heeft nog extra aangegeven dat de thema's ‘onder andere, maar niet beperkend tot’ 
moeten zijn, wat aangeeft dat de medezeggenschap zich dus niet per se aan die thema’s hoeft 
te houden. In principe zijn de thema's wel breed genoeg om een heel scala aan investeringen 
eronder te kunnen plaatsen. 
Een tweede is het de toevoeging van een voorzittersoverleg (FSR’en en CvB) aan het proces. 
In tegenstelling tot hoe dit in het vergaderstuk is beschreven, zullen de decanen hier niet bij 
aanwezig zijn. Tevens is de OR aanwezig bij dit overleg, ook in tegenstelling tot wat in het 
vergaderstuk staat. 
Ten derde wil de GV dat decanen schriftelijk moeten aantonen dat er overeenstemming is met 
de facultaire medezeggenschap op het moment dat zij de plannen indienen. 
Tenslotte, wil de GV dat het College nadenkt over hoe de betrokkenheid van OC's kan 
worden gegarandeerd.   
 
Discussie betrekken OC's en besluit voorinvesteringen  
Dora lijkt het een goed idee om een facultaire werkgroep op te richten met de FSR, OC's, 
decaan, en OR. Zo is er een duidelijke facultaire medezeggenschap en worden de OC's niet 
vergeten. Sam stelt dat het ook belangrijk is om OC's handvatten te geven om ze hierbij te 
helpen. 
 
Op de volgende vergadering wordt dit onderwerp weer opgepakt.  



 
 
14. Onderwerp 4: Doorstroommasters 
Dit onderwerp bouwt voort op het advies 'masterselectie' van vorig jaar. De dossierhouders 
willen graag van de raad standpunten over overgangsregelingen, die op dit moment nog 
nauwelijks bestaan, en over de definitie 'selectie'.   
 
Het toenemend aantal selectieve masters komt voort uit een wet die dit mogelijk maakt. Er is 
door deze wet een soort trend gaande van masters die selectief worden, en dat vindt de raad 
een kwalijke zaak. De selectie heeft als doel om de opleidingen beter te maken, terwijl uit 
onderzoek blijkt dat dit niet gebeurt. Selectiecriteria schrikt bovendien veel studenten af, die 
wel geschikt zouden zijn voor de opleiding. De FSR kan deze wet en trend niet tegenhouden, 
maar kan wel hameren op overgangsregelingen en verdere faciliteiten. De raad heeft 
adviesrecht op hoe deze wet wordt toegepast op de FMG. De raad wil duidelijk maken dat hij 
het niet eens is met de nieuwe selectie-eisen voor masters, maar wil wel zo goed mogelijk 
studenten faciliteren in dit proces. 
 
Een raadslid stelt voor om dit onderwerp ook met de BOS studenten overleggen. Te vragen 
wat het standpunt is van hun domeinen en in hoeverre dat problematisch wordt bevonden.  
 
De raad is na een korte discussie er nog niet over uit hoe hij 'selectie' wil definiëren. In ieder 
geval wil hij niet het standpunt van de vorige raad innemen, namelijk: 'alles exclusief het 
behalen van een bachelor is selectie'. 
 
Binnenkort wordt er een oordeelvormend stuk over dit onderwerp geschreven.  
 
15. Onderwerp 5: Adviesaanvraag informatievoorziening 
Dit vergaderstuk is informerend over de voortgang van de adviesaanvraag. De dossierhouders 
zijn aan het informeren bij eerstejaars studenten, studieverenigingen, studieadviseurs en OC's 
hoe de informatievoorziening bij eerstejaars studenten wordt beleefd. Ook in de nieuwsbrief 
zal dit onderwerp worden aangehaald en wordt studenten gevraagd hier hun mening over te 
geven, hoewel er rekening mee wordt gehouden dat de respons hierop laag zal zijn.  
 
De commissie O&R vraagt toestemming om dit advies al in de komende OV te gaan 
bespreken. De FSR geeft hier zijn toestemming voor.  
 
16. PR update 
20160929-5: Eva maakt een afspraak met Tom Verhoek voor de zichtbaarheid van de kamer 
20160929-6: Ilvy post vrijdag een weekupdate op de Facebook.  
 
De PR groep heeft met Esther van Bochove een afspraak gehad en hier de WC-krant en 
Liftkrant besproken. De wc-krant blijkt erg duur te zijn en daarnaast moet de raad dan ook 
nog zelf de opmaak regelen. Ook voor de Liftkrant moet de vormgeving zelf worden gedaan, 



 
maar dit A4tje mag de FSR gratis ophangen in de liften. De informatie de erop komt te staan 
moet dus beknopt zijn.  
 
De verhuizing van de kamer daar zullen nog maanden overheen gaan en tot die tijd vindt de 
raad het belangrijk dat de raadskamer te vinden is voor studenten. De raad wil erg graag 
verhuizen naar een zichtlocatie in REC B/C en zal zich hiervoor blijven hardmaken. 
Eva maakt met Tom Verhoek nog een afspraak over de vergroting van de zichtbaarheid van 
de raadskamer. Stickers zijn in zijn optiek niet haalbaar, maar banners wel. De raadsleden zijn 
het erover eens dat stickers wel een belangrijke stap in de vergroting van de zichtbaarheid van 
de huidige kamer zijn en ook hier wil hij zich hard voor maken.  
 
De nieuwsbrief wil de raad maandelijks gaan versturen naar alle FMG studenten. Ook is 
besloten deze op Facebook te plaatsen iedere maand. De Facebook bereikt namelijk ongeveer 
2000-3000 studenten per maand.  
 
Aldert wil dat op de Facebook ook een wekelijkse update komt te staan, waarin wordt 
uitgelegd wat de raad deze week heeft gedaan en welke onderwerpen hij mee bezig is 
geweest. Afsluitend met de vraag: "Vind jij hier wat over? Mail ons!". Sacha voegt hieraan 
toe dat deze updates kort moeten zijn, ongeveer vier zinnen, kort maar krachtig. Er wordt 
voorgesteld om deze week update op vrijdag te plaatsen, met altijd nog "Fijn weekend!" er 
onder.  
 
Iedereen is het eens met deze besluiten.  
 
17. Wvvttk 
Geen. 
 
18. Rondvraag en sluiting 
Aldert sluit de vergadering om 12.46 
 
 
Actielijst 
20160929-1: Commissie G&T pakt de mail 'BSA in het tweede jaar' op. 
20160929-2: Iedereen vult de datumprikker voor een fotomoment in. 
20160929-3: Aldert beluistert de opnames van de OV van 13 juli. 
20160929-4: Jorrit agendeert 'aandachtspunten voor de CSR' op de aankomende PV 
agenda's. 
20160929-5: Eva maakt een afspraak met Tom Verhoek voor de zichtbaarheid van de kamer 
20160929-6: Ilvy post vrijdag een weekupdate op de Facebook.  
 
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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