
 
Notulen van de plenaire vergadering (8) 
Datum en tijd: 27-10-2016, 11:00-13:00 uur.   
Locatie: REC-JK B.26 
 
Aanwezig: Aldert van Dam, Sam Selling, Sacha Palies, Dora Weijers, Eva Verschuur, Bing 
Gagliardi, Isene Boudrie, Ilvy van Steen, Farah Ouazizi, Jorrit Kruithof, Sophie van 
Gentevoort, Racquelle Bannink. 
 
Afwezig: Dirkje Schoon.  
  
1. Opening  
Aldert opent de vergadering om 11.04. 
 
Vandaag wordt het advies op de facultaire begroting opgestuurd naar de decaan.  
 
2. Post 
20161027-1: Eva mailt Jiska Streefkerk terug over 'Studieplekken (stoelen) E-gebouw'. 
20161027-2: O&R pakt de mail 'vluchtelingen premaster mogelijkheden' op, Jorrit mailt 
terug. 
 

• 20/10 Jiska Streefkerk: Studieplekken (stoelen) E-gebouw REC. Eva mailt terug. 
• 25/10 Tim Peute: vluchtelingen premaster mogelijkheden. O&R pakt dit op, zal 

doorverwijzen naar onderwijsbalie en voor het vluchtelingenaspect zal naar gekeken 
worden. Jorrit mailt terug.   

 
3. Vaststellen notulen PV 7 
Na een aantal kleine wijzigingen zijn de notulen van 20 oktober 2016 vastgesteld. 
 
4. Actielijst 
20160929-3: Aldert beluistert de opnames van de OV van 13 juli. Racquelle gaat met hem 
zitten voor de OV wijzigingen.  
20161013-3: Iedereen denkt na over een tijdspad van zijn/haar dossiers en bespreekt deze in 
de CV's.  
20161013-7: Dora schrijft een reactiebrief op de 'schriftelijke reactie decaan: 
Loopbaanoriëntatie'. Wordt uitgesteld tot na de OV.  
20161013-8: Ilvy en Farah nemen contact op met OC's en inventariseren de animo voor een 
werkgroep over diversiteit in personeelstrainingen.  
20161020-1: Eva mailt Laura Müller-Pinzler terug over ‘Participants for Experiment about 
Empathy’. 
20160120-2: Eva mailt Ombudsstudent Psychologie terug over ‘studieplekken REC’. 



 
20161020-3: Jorrit agendeert Cobo voor de volgende PV. 
20161020-4: Sophie schrijft een reactiebrief op ‘Masterselectie’. 
20161020-5: Sacha schrijft een verbeterde reactie op de reactie ‘Governance’. 
20161020-6: Aldert schrijft een verbeterde versie van de werkafspraken. Wordt uitgesteld tot 
na 4 november. 
20161020-7: Dora schrijft een vergaderstuk over uren waarin zij beide besproken kanten 
belicht, voor de PV van 9 november. 
20161020-8: Iedereen denkt na over hoe vaak en wanneer zij wel/niet bereikbaar willen zijn, 
om hier afspraken over te maken. KOmt terug bij werkafspraken in de PV van 9 november. 
20161020-9: Eva schrijft besluitvormend vergaderstuk/conceptadvies over 
informatievoorziening eerstejaars. 
20161020-10: Dirkje en Isene schrijven een conceptadvies ‘studentassistenten’. Is uitgesteld. 
20161020-11: Aldert past de reactie 'vakevaluaties' aan: hij houdt de OC erin en haalt de raad 
eruit.    
20161020-12: Jorrit schrijft een verslag van het informele overleg van het DB met de decaan.  
20161020-13: Aldert stuurt de raad het beleidsplan van de FSR FNWI. 
20161020-14: Sacha denkt na over een ontwerp voor de banner. 
  
5. Mededelingen 
Dirkje is afwezig met bericht.  
Sacha is later met bericht.  
 
6. Vaststellen agenda 
Dora en Eva willen een wvttk toevoegen: mentale gezondheid studenten.  
De agenda is vastgesteld. 
 
7. Update voorzitter 
Deze week ook van mij geen heel uitgebreide update. Het gesprek met de decaan hadden we 
op maandag, hier zullen we bij het vergaderstuk flexstuderen deels op terugkomen. Verder 
leuk om te horen dat hij dingen met diversiteit wilt doen. Verder het een en ander gebeurd 
binnen TOF, maar dat kunnen jullie ook lezen. Zelf ben ik nog naar de presentatie van het 
nieuwe allocatie model geweest, dit is een belangrijk onderwerp waar wij als FMG zeker op 
moeten gaan zitten. Verder nog samen met Dora en Jorrit naar de OC bijeenkomst voor SW 
geweest, georganiseerd door de BOS studenten, dat was leuk en nuttig. Daarnaast gebruik ik 
graag even mijn update om aan te geven dat volgende week een drukke week wordt: de 
adviezen en reacties die langs de OWI's moeten moeten af zijn, het beleidsplan moet af 
komen, is onze eigen COBO, en we gaan de hoorcolleges langs. Dus ga dit weekend het 
afsluiten je tentamens goed vieren, volgende week gaan we knallen.  
 
8. Update G&T 
In G&T hebben we deze week meer invulling gegeven aan onze bijeenkomsten met de OC's 
rondom de voorinvesteringen. We hebben besloten twee bijeenkomsten te houden, waarvan 
de eerste op 2 november al zal plaatsvinden. Deze eerste bijeenkomst zal zich voornamelijk 



 
focussen op het inventariseren van waar elke OC nu staat in het voorinvesteringsproces. De 
tweede bijeenkomst willen we meer inhoudelijk gaan kijken of de wensen van de OC's 
overeenkomen met de kaders die er door hun OWI's gesteld worden. Daarnaast hebben we het 
nog even kort over het gevraagde advies studieverenigingen gehad. Sam en Dirkje hebben 
bijna de gesprekken met alle voorzitters afgerond en gaan daarna OWI's mailen.  
 
Update TOF 
Met TOF zijn we deze week hard bezig geweest met de laatste eindjes aan het gezamenlijk 
advies met de OR te knopen. We hebben dan ook meerdere keren met de OR gezeten de 
afgelopen week en de laatste aanpassingen gemaakt. De definitieve versie van het advies 
wordt in de PV aan de rest van de raad voorgelegd, de planning is na de PV het advies eruit te 
sturen. Met het eindigen van de adviestermijn op de facultaire begroting is ook de 
voornaamste taak van TOF geëindigd. TOF zal nog wel betrokken blijven bij het 
voorinvesteringen proces tot december maar voor nu is besloten om de vergadering van TOF 
2 wekelijks te maken. Mocht het zo zijn dat een wekelijkse vergadering weer nodig 
(bijvoorbeeld wanneer de reactie van de decaan op het advies op de begroting binnen is) dan 
zullen we zo nodig weer wekelijks gaan vergaderen. 
 
Aanvulling: allocatiemodel wordt heftig. Het tijdspad is kort. Er komt waarschijnlijk een 
gezamenlijk advies met verschillende organen. Wellicht kan dit dossier worden opgepakt door 
TOF.  
 
9. Update O&R 
BSA: er zijn volgens de studieadviseurs geen geval van uitsluiting. Als jullie wel wat weten, 
laat het weten aan Bing. 
Infovoorzieningen: zie vergaderstuk 
Beleidsplan: we gaan het kort en krachtig houden, alles onder elkaar zetten en checken dat 
alles een redelijk lopend verhaal is. 
Mental Health: leuk om hier iets mee te doen, wordt steeds actueler. Er moet meer bekendheid 
komen enzo. Nadenken over passende mogelijkheden.  
Studieadviseurs: Uit het overleg kwam naar voren dat er meer moet worden gedaan aan 
verwachtingsmanagement. Dit willen we misschien incorporeren in het plan van de 
interactieve plattegrond. Daarbij moet bij elke instantie duidelijk worden met welke 
problemen je waar naar toe kan gaan.  
Flexstuderen: zie vergaderstuk. 
 
We hebben kort vergaderd, iedereen is hard bezig op lopende zaken.  
ps. truien gaan besteld worden, ze worden waarschijnlijk niet voor de cobo geleverd. 
 
Aanvulling: OC Psychologie is bezig met het onderwerp 'scriptie hulp'. De OC geeft aan dat 
studenten soms dusdanig veel hulp krijgen, dat zij zelf niet hun volledige scriptie schrijven. 
Psychologie wil dat studenten in de toekomst aangeven wanneer zij hulp hebben ontvangen. 



 
Een aantal raadsleden vindt dat geen goed idee, als dit moet worden aangegeven zal er niet 
neutraal naar de scriptie worden gekeken.  
Pro memorie voor Sophie: hou het in de gaten, schrijf een vergaderstuk wanneer dit gaat 
spelen. 
 
10. Update afgevaardigde 
- Deze vrijdag is er een WHW gesprek. Dit is een gesprek met het RvT. Normaliter is het 
CvB hierbij, maar wij vinden eigenlijk raar dat dit normaal is en hebben besloten dat het CvB 
niet wordt uitgenodigd. Op dit gesprek kunnen we geen 'visie' bespreken, maar gaan we 
(hopelijk, kijken in hoeverre dat legaal kan) in op de rol van de RvT, de commissies van de 
UvA, onze ontevredenheid over Huisvesting, UvA-HvA, samenwerking CvB, de 
studentenassessor en de 'ontwikkelingen in het Hoger Onderwijs en hoe zij dat verwerken in 
hun advies. 
- We zijn druk bezig met de algehele grote-mensen begroting. We hebben nu besloten dat de 
discussie zal gaan over a) Blended Learning b) stop van kleinere subsidies c) IAS d) AUC in 
relatie tot de VU e) diensten f) lustrum g) Science Park h) het begrotingsproces i) versterking 
OC's 
- Er is veel gezeur om Blended Learning, waarvan er dus nu een grote boze stuurgroep waar 
heel veel geld naartoe gaat, en hier is veel discussie over. Het lijkt mij goed dat we (Ilvy) even 
hier goed naar gaan kijken voor wat allemaal de consequenties hiervan zijn, o.a. ook voor 
FMG. 
- D&D zijn mensen op zich wel content mee, behalve dus FGw. Deze brief gaat de CSR 
beantwoorden. 
- Er komt een nieuwe vacature uit voor de studentenassessor uit. Hier komen o.a. CSR leden 
in / rvt / cvb 
- Er zijn discussies over het livestreamen van de vergadering. 
- Er was een IO gisteren. Mocht ik bij zijn.  
 
11. Update penningmeester 
De kleding is duurder geworden dan begroot, tevens moet de raad de banner en de recorder 
zelf betalen. Dit geld kan uit de reserves komen (10%) en van het geld voor het 
evaluatieweekend (waardoor de raadsleden zelf wat zullen moeten gaan bijdragen) en/of de 
cobo.  
 
12. Onderwerp 1: Advies facultaire begroting 
Er is een gezamenlijk advies van de OR en FSR.  
 Er zijn vier zwaartepunten bepaald, die de organen echt toegezegd willen hebben. De in het 
advies genoemde zorgen en de vier grote punten zijn het belangrijkst. 
 
Hoe is de balans OR-FSR?  
OR is wat meer ervaren in advies geven op de facultaire begroting, dus zij hebben wat meer 
ondergrond. Daardoor heeft de OR het meeste van het advies geschreven, FSR had meer een 



 
aanvullende taak. Voor volgend jaar: kan elkaar goed aanvullen, maar zorg dat je echt input 
levert. 
 
Reactie raad:  

• Exellentieprogramma's: meer informatie en bestendigen/vergroten gelijkheid. 
Misschien kan er nog een zin worden toegevoegd om uit te leggen wat hier precies 
staat. Echter, misschien begrijpt de decaan de huidige zin beter dan de raadsleden. 

• Onderzoek waarnaar wordt verwezen toevoegen aan het advies.  
 
Formele stemming 
De FSR FMG 2016-2017 besluit na stemming, mits TOF haar best doet het onderzoek toe te 
voegen, in samenwerking met de OR een positief als te adviseren op de conceptbegroting 
2017 van de FMG.  
 
Voor: 10 stemmen 
Tegen: 0 stemmen. 
Blanco: 1 stemmen. 
Onthouding: 0 stemmen.  
 
De FSR FMG 2016-2017 heeft na stemming besloten, mits TOF haar best doet het onderzoek 
toe te voegen, in samenwerking met de OR een positief als te adviseren op de 
conceptbegroting 2017 van de FMG.  
 
13. Onderwerp 2: Informatievoorziening 
Het conceptadvies is goedgekeurd oor de raadsleden. 
  
Opmerkingen: 

• Misschien is het goed om er nog iets in te zetten over de vakaanmelding. Dat dit 
duidelijker kan. Iedere opleiding zou een handleiding op Blackoard kunnen zetten of 
een mail sturen met uitleg.  

• De nieuwe DLO komt niet terug in het advies, dit zou wel toegevoegd worden. Eva 
wil hier echter een apart advies voor schrijven wanneer duidelijk is dat deze komt en 
welke. Echter, de raadsleden vinden het fijn het toch te vermelden in dit advies: 
wanneer er een nieuwe DLO komt, neem deze punten mee.   

 
Volgende week wordt er gestemd over het definitieve advies. 
 
14. Onderwerp 3: Vakevaluatie 
20161027-3: Aldert past de reactie op de reactie van de decaan op 'vakevaluaties' aan. 
 
Aldert heeft nog niet de formulering aangepast die vorige week is besproken. Dit zal hij nog 
aanpassen.  



 
  

15. Onderwerp 4: Werkgroep bestuursstructuur FMG 
De werkgroep begint dit jaar, maar is gericht op september 2017 wanneer de OC's een iets 
andere rol krijgen. De FSR krijgt een plek in de werkgroep, maar kan eventueel een tweede 
plaats aanvragen.  
 
Aangezien dit onder de commissie G&T valt (het gaat over governance) is het fijn als het 
gekozen persoon in de commissie zit of kan rapporteren in de CV vergaderingen van G&T. 
Daarnaast moet de PV goed op de hoogte worden gehouden, bijvoorbeeld door 
verslagen/updates en voorbespreken van de werkgroepen.  
 
Er moet een raadsbesluit worden genomen over wie plaats zal nemen in de werkgroep. Sacha 
Palies, Dora Weijers en Aldert van Dam willen plaatsnemen in de werkgroep. De drie 
raadsleden leggen kort uit waarom zij willen plaatsnemen in de werkgroep en of zij hier tijd 
voor hebben.  
 
Stemming: 
Na stemming besluit de FSR FMG 2016-2017 dat Sacha, of Dora, of Aldert de FSR zal 
vertegenwoordigen in de werkgroep bestuursstructuur FMG. 
 
Dora: 5 stemmen 
Sacha: 3 stemmen 
Aldert: 2 stemmen 
Blanco: 1 stem 
 
Na stemming besluit de FSR FMG 2016-2017 dat Dora de FSR zal vertegenwoordigen in de 
werkgroep bestuursstructuur FMG. 
 
16. Onderwerp 5: Flexstuderen 
Uit reactie is nu niet duidelijk of de raad er positief of negatief tegenover staat. De FSR kan 
zich erin vinden, maar vinden een aantal onaangeraakte zaken ook belangrijk. Dinsdag is de 
werkgroep flexstuderen en wordt er dus meer bekend. 
 
17. Onderwerp 6: Werkafspraken decaan 
Er moeten werkafspraken gemaakt worden met het decanaat. Decanaat heeft bijvoorbeeld 
zomerreces, maar de raad in principe niet. De FSR kan nog vergaderen en adviezen schrijven 
in de zomer. De FSR wil met de decaan bespreken hoe hij hier tegenover staat en de 
afspraken omtrent een aantal zaken, zoals het zomerreces, vastleggen. Er worden ook interne 
werkafspraken gemaakt met betrekking op recessen. 
 
Continuïteit 
Ieder jaar een andere raad en natuurlijk 12 verschillende mensen ieder jaar.  
 



 
Discussie: 
Verwerken in dit stuk: begrip dat het lastig is dat zij ieder jaar andere gesprekspartners hebben 
etc. Algemener maken dat er soms nieuwe partijen komen.  
 
18. Onderwerp 7: Governance 2.0 
20161027-4: Sacha zoekt uit wat functie is van Ombudsstudent en past taal aan van de 
reactie op de reactie van de decaan op 'Governance'.   
 
De raad vindt het een goed stuk. Er moeten nog wat taalkundige zaken worden aangepast, 
maar de inhoud is goed.  
 
Discussie: 
OC's: krijgen meer verantwoordelijkheid en zullen dus meer tijd nodig hebben.  
Studenten: worden niet vertegenwoordigd op domeinniveau. OC is geen medezeggenschap 
vanuit studenten. De FSR heeft geen medezeggenschap op domein niveau.  
Ombudsstudent: gaat naar BoS bijeenkomsten. Functie is ongeveer gelijk aan BoS student.  
  
Conclusie: 
De reactie op de reactie van de decaan op Governance is goedgekeurd. Sacha zoekt uit wat 
functie is van Ombudsstudent en past taal aan van de reactie.  
 
19. Onderwerp 8: Masterselectie 
20161027-5: Sophie en Dirkje passen de reactie op de reactie Masterselectie aan en zetten 
deze in het juiste format.  
 
Ook dit betreft een reactie op de reactie van de decaan, het is geen advies.  
 
Discussie: 
Punten vanuit het advies waar niet op is gereageerd: FSR FMG wil graag nog een antwoord 
op deze punten. Er kunnen nog een of twee voorbeelden toegevoegd worden van masters waar 
de decaan geen selectie in ziet en de raad wel (zoals motivatiebrief en cijferlijst). De reactie 
moet nog in het juiste format worden gezet. 
 
20. Onderwerp 9: Commissie D&D 
20161027-6: G&T denkt na over een campagne plan voor het referendum D&D en schrijft 
hier een vergaderstuk over. 
 
Punt 1 klopt niet, niet iedere raad geeft 10% van de begroting aan de commissie D&D. Het 
bedrag loopt per raad uiteen. 
  
Bedrag donatie 
Het bedrag dat de raad wil doneren is voor de centrale D&D campagne. De campagne van de 
FSR moet de raad zelf bekostigen. Er is ooit besproken om 500 euro te geven, maar dit is 



 
inclusief de kosten van de campagne van de FSR. Volgens het promotieteam heeft de FSR 
ongeveer 200 euro hiervoor nodig. Iedereen is het ermee om 300 euro te doneren aan de 
centrale D&D campagne.  
 
Standpunt raad positie 
ASVA heeft laatst een standpunt ingenomen. Er was besloten dat de FSR zou informeren over 
wat de verschillende kleuren betekenen voor de faculteit, de medezeggenschap en de student 
en geen kleur te kiezen. Wil de FSR alsnog een standpunt nemen over een kleur? Maar 
misschien is het sterker om wel een kleur te kiezen omdat studenten weinig van dit onderwerp 
weten. Hier zijn veel raadsleden het niet mee eens.  
 
Voorstel: wel benoemen waar de raad tegenaan loopt op dit moment (dus, waarom is het 
belangrijk om te stemmen?). Daar zijn raadsleden het mee eens. 
 
G&T gaat verder over nadenken over een plan de campagne voor de FSR en schrijft hier een 
vergaderstuk over. 
 
21. Onderwerp 10: Plan Voorinvesteringen 
Wordt verplaatst naar volgende week.  
 
22. Onderwerp 11: Cobo 
Hoe gaat de FSR de cobo aanpakken? 
   
Komen er beveiligers en een pedel? Ja. 
Overige studenten: vanaf 22:30 welkom (FB event). Verder is iedereen uitgenodigd.  
Sam en Dora regelen beveiligers 
Aldert maakt een spotify lijst voor de muziek.  
Er komt een open bar. Budget: 500 euro.  
 
23. Aandachtspunten voor Centraal  

• Andere faculteiten BoS of Ombudsstudenten 
 
24. PR Update 
De taken zijn verdeeld. Maandag wordt website aangepast. Voor de cobo wordt een event op 
facebook gemaakt. 
 
25. Wvvttk 
Sophie gaat de notulen op de website plaatsen.  
 
Mentale gezondheid studenten wordt verplaatst naar volgende week door een gebrek aan tijd.  
 
26. Rondvraag en sluiting 
Sam wil toestemming voor vakantie van 29 nov. tot 3 dec. Zij krijgt toestemming. 



 
 
Farah heeft een mail gekregen over de Zwarte piet discussie. De vraag is of de FSR een 
standpunt willen innemen in een brief naar het CvB (vanuit dekolonisatie en diversiteit 
commissie). Deze commissie wil dat het CvB stelling neemt in deze discussie. De raadsleden 
zijn verdeeld hierover. Dit wordt nog verder besproken.  
 
Actielijst 
20160929-3: Aldert beluistert de opnames van de OV van 13 juli. Racquelle gaat met hem 
zitten voor de OV wijzigingen.  
20161013-3: Iedereen denkt na over een tijdspad van zijn/haar dossiers en bespreekt deze in 
de CV's.  
20161013-7: Dora schrijft een reactiebrief op de 'schriftelijke reactie decaan: 
Loopbaanoriëntatie'. Wordt uitgesteld tot na de OV.  
20161020-6: Aldert schrijft een verbeterde versie van de werkafspraken. Wordt uitgesteld tot 
na 4 november. 
20161020-7: Dora schrijft een vergaderstuk over uren waarin zij beide besproken kanten 
belicht, voor de PV van 9 november. 
20161020-8: Iedereen denkt na over hoe vaak en wanneer zij wel/niet bereikbaar willen zijn, 
om hier afspraken over te maken. KOmt terug bij werkafspraken in de PV van 9 november. 
20161020-10: Dirkje en Isene schrijven een conceptadvies ‘studentassistenten’. Is uitgesteld. 
20161020-12: Jorrit schrijft een verslag van het informele overleg van het DB met de decaan.  
20161020-14: Sacha denkt na over een ontwerp voor de banner. 
20161027-1: Eva mailt Jiska Streefkerk terug over 'Studieplekken (stoelen) E-gebouw'. 
20161027-2: O&R pakt de mail 'vluchtelingen premaster mogelijkheden' op, Jorrit mailt 
terug. 
20161027-3: Aldert past de reactie op de reactie van de decaan op 'vakevaluaties' aan. 
20161027-4: Sacha zoekt uit wat functie is van Ombudsstudent en past taal aan van het 
advies 'Governance'.   
20161027-5: Sophie en Dirkje passen de reactie op de reactie Masterselectie aan en zetten 
deze in het juiste format.  
20161027-6: G&T denkt na over een campagne plan voor het referendum D&D en schrijft 
hier een vergaderstuk over. 
 
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.  
20161027-1: Vóór de PV moet er bekend zijn of er formele stemmingen zullen plaatsvinden, 
zodat de afwezigen hun mandaat kunnen geven aan een ander raadslid.  
20161027-2: Sophie houdt in de gaten hoe het vordert met 'scriptie hulp' in de OC 
Psychologie en schrijft een vergaderstuk wanneer dit gaat spelen. 
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