
 
Notulen van de plenaire vergadering (5) 
Datum en tijd: 06-10-2016, 11:00-13:00 uur.   
Locatie: REC-JK B0.88 
 
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, Racquelle Bannink. 
 
Afwezig: Geen. 
 
1. Opening  
Aldert opent de vergadering om 11:00.  
 
2. Post 

• 04/10 Mariska Herweijer: Herinnering evaluatie.  
• 04/10 Lianne Hooijmans: 10 oktober 15-18h REC B2.04 Training Commissie Onderzoek 

Financiën en Huisvesting (COFH) door Hendrik van Moorsel. TOF min Aldert gaat erheen. 
• 06/10 FSW FSR: Tentaminering faculteit sociale wetenschappen VU. O&R pakt dit op. 

• 06/10 Fransisca Kriek: Organisatie Bachelor Pedagogische Wetenschappen. O&R 
pakt dit op en neemt contact op met Geertje en de OC.  
 
3. Vaststellen notulen PV 4 
Na een aantal kleine wijzigingen zijn de notulen vastgesteld.   
 
4. Actielijst  
20160929-1: Commissie G&T pakt de mail 'BSA in het tweede jaar' op. O&R pakt dit 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. Dit gebeurt intern bij G&T. 
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 woensdag 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. 
20160929-6: PR groep post op vrijdag een weekupdate op de FSR Facebook.  
 
5. Mededelingen 
20161006-1: Iedereen vult de datumprikker voor het evaluatieweekend in. 
 
BoS student Geertje schuift weer aan.  
Dora moet om 11:45 weg. 
Jorrit is later met bericht. 
 
De openingstijden van de kamer zijn vastgesteld. Raadsleden kunnen het schema nog 
aanpassen, maar de kamer moet niet leeg zijn van 9:00-17:00.  
 
Aldert stuurt vergaderstukken uit zijn persoon, niet uit zijn functie. 
 
6. Vaststellen agenda 
Sacha heeft een extra punt voor 'Aandachtspuntjes voor Centraal': volgende week is er OV 
CSR-CvB.  
De PR update wordt verplaatst naar het einde van de vergadering. 
 
De agenda is vastgesteld. 
  
7. Update voorzitter 
Deze week ben ik vooral bezig geweest met het schrijven van twee vergaderstukken, de 
financiële commissie. Daarnaast heb ik iemand benaderd voor technisch voorzitter, en deze 
was enthousiast en vereerd, maar niets is nog definitief. Verder had ik samen met Dora en 
Jorrit afgelopen donderdag een overleg met de OWI's van sociale wetenschappen en twee 
beleidsmedewerkers. 
 
8. Update G&T 
20161006-2: G&T denkt na over de rol van BoS studenten in de PV. 
 
Bij G&T is iedereen druk aan de slag met zijn eigen dossiers. Daarnaast hebben we deze week 
met de commissie uitgebreider nagedacht over hoe de campagne D&D kunnen steunen. We 
willen nu waarschijnlijk een combinatie van een informeel evenement en iets ludieks 
organiseren waarbij we mensen zelf gaan aanspreken (beter wij naar mensen toe dan dat wij 
iets organiseren en zij naar ons moeten komen wat meestal dus niet gebeurt). Dit zullen we 
verder bespreken in de PV. Ook begint de planning van de collegepraatjes nu goed te lopen. 
De meeste OC's en BoS studenten zijn inmiddels op de hoogte gebracht van ons plan en 
Sacha heeft een planning gemaakt voor alle hoorcolleges van FMG'ers eerste en tweedejaars. 



 
De rest van de raad wordt gevraagd om hulp bij uitvoering van het plan. Een ander belangrijk 
onderwerp wat deze week veel aan bod kwam in G&T zijn de voorinvesteringen. Als 
commissie hebben we een format en brief opgesteld die we gaan rondsturen naar OC's om 
hun op de hoogte te brengen van wat er precies gaat gebeuren en in hoeverre zij een rol 
hebben in dit geheel. Daarnaast hebben we nog een korte discussie gehad over de 
sollicitatieprocedure rondom student-assistenten van docenten, dit wordt eveneens verder 
besproken in de PV.  
 
Aanvulling: G&T gaat nadenken over de rol van BoS studenten in de PV. 
 
Update TOF 
Voor TOF is de week goed begonnen. We hebben dinsdag voor onze eigen vergadering een 
prettig gesprek gehad met de financiële commissie van de OR waarin we informatie hebben 
uitgewisseld.  We hebben de begroting nu in stukken verdeeld waarbij iedereen één domein 
gaat uitpluizen. Volgende vergadering hopen we dan concreter advies te kunnen geven. 
Maandag 10 oktober is er een afspraak met Michel Telkamp (directeur bedrijfsvoering) en de 
OR waar wij ook bij gaan zijn.  15 oktober zijn de definitieve cijfers beschikbaar en hopen we 
nog meer informatie te hebben om zo goed mogelijk te kunnen adviseren. 
 
Aanvulling: TOF vraagt of iedereen het ermee eens om samen met de OR een advies te 
schrijven. De raadsleden vinden dit een goed idee.  
 
 
9. Update O&R 
Het was bij O&R een rustige vergadering, we hebben ook beetje het idee dat misschien het 
werk tussen de 2 commissies niet gelijk verdeeld is? We zijn geïnteresseerd in hoe de andere 
commissie dat ziet. 
- gehad over internationalisering, steeds meer studies krijgen Engelse bachelors maar we 
vinden dat er dan wel goede ondersteuning moet komen, zoals een vak als Academic English 
--> hoe zit dat nu en hoe kan het beter, gaan we uitzoeken. 
- diversiteit: gaan uitzoeken of de vorige decaan niet heeft toegezegd dat personeelstrainingen 
in het BKO soort van worden opgenomen. Verder hebben Ilvy en Farah veel informatie 
hierover gevonden, gaan nog nadenken wat onze vervolgstappen/actiepunten worden. 
- we hebben nog even het vergaderstuk over EC's besproken. Het vergaderstuk gaat vooral of 
we door willen gaan met die enquête. Als de raad dat ook een goed plan vindt, gaan we een 
format maken en die naar willende EC's opsturen die zo'n format nog niet hebben. 
- we zijn ook bezig met de adviesaanvraag. Zelf zoeken we nu per opleiding hoe we welke 
info vinden. Ook hebben we een afspraak vrijdag met Marjolein Denslagen die communicatie 
doet. 
 
10. Update afgevaardigde 
Sacha geeft een mondelinge update. Volgende week dinsdag is er OV CvB. Er worden daar 
de volgende punten besproken: Blended learning werkgroep wordt opgezet. Hierover is de 



 
CSR geïnformeerd. Willen een flexibel potje werken, waardoor er ideeën vanuit de faculteit 
gefinancierd kunnen worden. Tjapko van de CSR zitten erin. De werkafspraken zijn 
vastgesteld. Zichtbaarheid CSR. We gaan de OV punten nog bespreken in 'Aandachtspuntjes 
voor Centraal'. DE OV agenda heeft de raad ontvangen die kan ingezien worden. 
 
11. Onderwerp 1: Voorinvesteringen 
20161006-3: G&T denkt na over de werkgroep. 
20161006-4: Dora checkt de spelling van het format.  
Er moest een brief naar ILO. De raad moet deze goedkeuren, de voorzitter heeft het laatste 
woord en moet zijn handtekening zetten. De vraag vanuit het vergaderstuk is: zijn er 
opmerkingen over de brief?  
 
Ten eerste is er een tekstuele aanmerking: om het 'chaotisch verlopen proces van vorig jaar' 
vervangen door 'vorig jaar niet geheel prettig verlopen proces'. 
 
Discussie werkgroep 
Binnen de raad is discussie of het een goed idee is om Dora's idee van vorige PV, een 
facultaire werkgoep, toe te voegen aan de brief. Er is nog veel onduidelijk over hoe deze 
werkgroep eruit moet komen te zien en of het wel een werkgroep wordt dat of een enkele 
bijeenkomst voldoende is. De raad moet dit nog verder concretiseren.  
Een argument om het in de brief te zetten, is dat dan duidelijk is dat de raad nadenkt over het 
betrekken van de OC's bij de voorinvesteringen en zelf ook een rol wil spelen binnen de 
faculteit in de voorinvesteringen. Als tegenargument wordt geopperd dat het plan nog te vaag 
is. Echter, enige vaagheid over de plannen is misschien wel wenselijk omdat nog onduidelijk 
is of er wel een werkgroep in dergelijke format opgezet kan worden.  
 
Besluit 
Iedereen is het eens met de brief. Er wordt aan de brief een extra zin toegevoegd dat er de 
FSR de OC's meer wil betrekken. Dit wordt geformuleerd als kans voor de OC's om mee te 
praten en te denken over de voorinvesteringen. Voor dinsdag moeten de brief verstuurd 
worden.Sacha wil mandaat om aanpassingen door de voeren en de brief op te sturen. De raad 
geeft hem dit mandaat, dat bestaat uit het uitbreiden van het stuk over benodigdheden, de 
paragraaf 'plan' voor 'inleiding' plaatsen, en het wijzigen van een aantal tekstuele zaken. Dora 
krijgt mandaat om de spelling van het format te controleren. Jorrit krijgt mandaat om het stuk 
'benodigdheden' uit te breiden. 
 



 
12. Onderwerp 2: Partijpolitiek: Petten 
Werkafspraken: hoe verhouden de raadsleden zich tot de partijen en andersom? 

Willen de raad partijen een plek in de raad geven? Twee petten of niet? 

Dit gaat om de verhouding tussen raad en partij.  
 
Dit is een discussie over de institutionele inrichting van de raad. Sommige zitten hier vanuit 
een overtuiging die gelieerd is aan de partij. Echter, raadsassistenten hebben geen partij en 
daarnaast is niet iedereen is zo betrokken bij de partijpolitiek.  
 
Er zijn twee verschillende meningen binnen de raad hierover. Velen zitten hier vanuit eigen 
mening en vinden dat partijpolitiek grotendeels buiten de raad moet blijven. Anderen zijn hier 
echt vanuit een partij en vinden het niet wenselijk dit weg te laten in hun werk voor de raad. 
Het hangt er dus vanaf waar de nadruk op gelegd wordt. Er moet respect voor zijn dat 
raadsleden vanuit partijen komen. 
 
De verkiezingen van de studentenraad is een moeilijk punt, de opkomst is extreem laag. Maar 
de partijen verschillen wel heel erg en het is voor sommigen vreemd om dit niet te 
waarborgen in de raad. De realiteit van de verkiezingen verschilt dan heel erg met de realiteit. 
De raad wil in ieder geval zich inzetten om de verkiezingen te verbeteren.  
 
Met stemmingen is het de bedoeling dat er gestemd wordt vanuit de eigen mening, ongeacht 
of deze overeenkomt met de mening van de partij. Er wordt vanuit gegaan dat de eigen 
mening vaak overeenkomt met de partijmening.  
 
D&D referendum:  
De zichtbaarheid van de raad is al erg laag, nog minder studenten weten van partijpolitiek. 
Het wordt door een meerderheid van de raadsleden beter gevonden dat het referendum vanuit 
de FSR wordt gepromoot, wat informerend van aard zal zijn. Ook vinden een aantal 
raadsleden, dat raadsleden ook campagne moeten mogen voeren vanuit hun partij, welke 
oordeelvormend zal zijn. Raadsleden kunnen ook heel actief zijn binnen een partij zonder het 
gezicht ervan te zijn.  
 
Werkafspraken: 
Betrokkenheid in de partij op de achtergrond is prima. Partijmening in de raad, als deze 
overeenkomt met eigen mening, is ook prima. Campagne voeren, voor bijvoorbeeld het 
referendum D&D, is eigenlijk het enig problematische. 
 
De discussie over de campagne voor het referendum van D&D wordt een andere keer 
opgepakt. 
  
13. Onderwerp 3: Wat te weten? 
Het wordt belangrijk gevonden dat raadsleden globaal op de hoogte zijn van de 
werkzaamheden en voortgang van andere commissies en dossiers. Raadsleden zijn een 



 
aanspreekpunt voor studenten en moeten kunnen doorverwijzen en iets over de dossiers 
moeten kunnen vertellen. Dat begint bij weten wie welke dossiers heeft.  
 
Tips aan de raadsleden: er is altijd een raadsmening en een persoonlijke mening. Houdt er 
rekening mee dat sommige zaken vertrouwelijk zijn.  
 
14. Onderwerp 4: Studentassistenten 
Discussiepunt: in hoeverre wil de raad vacatures voor student-assistenten transparant hebben?  
 
Vacatures voor student-assistenten moeten volgens de raad transparant zijn. Er is unaniem 
besloten dat dit aangekaart moet worden bij de decaan. O&R gaat hier een ongevraagd advies 
over schrijven voor de OV van 22 november. Sam en Dirkje (dossierhouders) pakken dit op 
en gaan informatie verzamelen bij studentassistenten.  
 
Er wordt een informerend vergaderstuk over geschreven voor de CV van over 2 weken.  
 
15. Onderwerp 5: Examencommissies 
Iedereen vindt het in het vergaderstuk voorgelegde plan goed.  
De PV wordt op de hoogte gehouden. 
 
16. Onderwerp 6: D&D evenement  
Wat gaat de raad doen met de D&D campagne, wil de FSR informele, ludieke, of formele 
acties? 
  
Er wordt voorgesteld iemand van D&D uit te nodigen om uit te leggen wat de modellen voor 
FMG betekenen. Dit is een informerend evenement.  
 
PR gaat het referendum en de evenementen promoten op FB. Aankomende maandag is 
bijvoorbeeld in Room for Discussion 'future of the UvA'. Dit wordt gelinkt aan D&D.  
FSR wil eventueel ook studieverenigingen betrekken bij hun acties.  
 
De raad lijkt ludieke acties ook heel leuk. Verder wil hij vooral heel veel informeren en de 
informatiekanalen heel toegankelijk maken voor iedereen. De FSR wil duidelijk maken dat dit 
zeer van belang is voor studenten en samenvatten wat de verschillende modellen betekenen 
voor FMG'ers.  
 
Er komt een pot voor promotie bij de commissie D&D. FSR draagt daaraan bij, maar 
onduidelijk is nog hoeveel. Ook is nog onduidelijk hoeveel de FSR vervolgens weer krijgt uit 
deze pot voor promotie? Er komen 2 verschillende potjes: een van de subsidie aanvraag aan 
de UvA en de rest. Uit laatste potje kan raad geld krijgen. Maar raad kan ook besluiten zelf 
geld er voor te reserveren en kleiner bedrag te doneren. 
 
Besluit: 



 
De FSR gaat ludieke, informerende en formele evenementen organiseren én flyeren voor het 
D&D referendum. Deze acties gaan in week 46 plaatsvinden. Verkiezingen zijn in week 47 of 
48.  
 
De PV wordt op de hoogte gehouden. 
 
17. Onderwerp 7: Raadskleding  
Nazending was veel te laat binnengekomen, dit punt wordt als er nog tijd is besproken in de 
wvttk.  
 
18. Onderwerp 8: Collegepraatjes Gremia  
20161006-5: Sacha regelt dat de raadsleden zich op de Drive kunnen inschrijven voor de 
collegepraatjes.  
20161006- 6: Iedereen vult zijn/haar naam in op schema 'Collegepraatjes' in de Google 
Drive.  
  
Sacha heeft op de Drive een overzicht gezet van de collegepraatjes die gegeven gaan worden 
met BoS studenten en OC's, dit staat in de Drive. Maandag 31 okt. t/m vrijdag 4 nov worden 
alle collegepraatjes gehouden voor alle eerste en tweedejaars van de FMG. Alle hulp is nodig 
want er zijn meer de 20 gesprekjes te voeren. Alle docenten moeten ook benaderd worden 
voor toestemming.  
 
19. Onderwerp 9: Dag van de Afgezanten 
O&R wil een nieuwe naam voor de SVOC-dag, een gedeelte van de commissie stelt voor om 
het de 'Dag van de Afgezanten' te gaan noemen. Niet iedereen is het hiermee eens.  
  
Besluit: 
Er wordt vanuit het idee van tijdsnood toch besloten de voorgestelde naam aan te nemen. 
 
20. Aandachtspuntjes voor Centraal  
• D&D en wat gebeurt er met de donatie voor promotie. 
• Internationalisering (inhoudelijk functionele internationalisering, gericht op 
verbetering van het onderwijs) en hoe dit zich verhoudt tot diversiteitsbeleid. Ook over 
integratie van buitenlandse studenten. Gister ook besproken ook het 
Medezeggenschapsvenement. 
  
21. PR Update 
WC-krant: gaat minder kosten dan gedacht werd, de eerder genoemde prijs was voor een heel 
jaar, niet per krant. De raad moet de WC-krant zelf printen op A3 formaat en ophangen in 
REC B/C.  
 
22. Wvvttk 
20161006-7: Iedereen laat vanavond weten welk ontwerp ze willen voor de FSR kleding.  



 
20161006-8: Ilvy maakt datumprikker voor de nieuwe PV van blok 2 en 3. 
Raadskleding: Bing heeft een aantal ontwerpen gemaakt. Vandaag beslist de raad welk 
ontwerp het wordt via de mail of Whatsapp. 
 
Sophie wil toestemming van de PV om op vakantie te gaan in week 45. Zij krijgt toestemming 
van de raad.  
 
Geef vergaderstukken een naam en wees duidelijk of het informerend dan wel 
oordeelvormend is.  
 
23. Rondvraag en sluiting 
Aldert sluit de vergadering om 12.49. 
 
Aldert heeft volgende week voorzittersoverleg.  
 
Racquelle zal niet meer de DB vergaderingen notuleren.  
 
Actielijst 
20160929-3: Aldert beluistert de opnames van de OV van 13 juli. Racquelle gaat met hem 
zitten voor de OV wijzigingen. 
20160929-5: Eva maakt een afspraak met Tom Verhoek voor de zichtbaarheid van de kamer. 
20161006-1: Iedereen vult de datumprikker voor het evaluatieweekend in. 
20161006-2: G&T denkt na over de rol van BoS studenten in de PV. 
20161006-3: G&T denkt na over de werkgroep. 
20161006-4: Dora checkt de spelling van het format. 
20161006-5: Sacha regelt dat de raadsleden zich op de Drive kunnen inschrijven voor de 
collegepraatjes.  
20161006- 6: Iedereen vult zijn/haar naam in op schema 'Collegepraatjes' in de Google 
Drive.   
 
 
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. 
20160929-6: PR groep post op vrijdag een weekupdate op de FSR Facebook.  
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