
 
Notulen van de plenaire vergadering (10) 
Datum en tijd: 09-11-2016, 16:00-18:00 uur.   
Locatie: REC-C2.05 
 
Aanwezig: Aldert van Dam, Sam Selling, Sacha Palies, Dora Weijers, Eva Verschuur, Bing 
Gagliardi, Isene Boudrie, Ilvy van Steen, Farah Ouazizi, Jorrit Kruithof, Dirkje Schoon, 
Geertje Hulzebos. 
 
Afwezig: Racquelle Bannink (met bericht), Sophie van Gentevoort (met bericht). 
  
1. Opening  
Aldert opent de vergadering om 16.05 uur. 
 
2. Post 

• 02/11 Sjoerd van der Klei: UITNODIGING: koffie smaaktest | 15 november 
(personen, inloop 8:30-18:00, Restaurant Leeuwenburg op Weesperzijde 190). Sam en 
Jorrit gaan hier samen heen. Jorrit stuurt een mail om ze aan te melden. 

• 07/11 Stijn Fischer: Boekenleverancier. Gaan we niet op antwoorden. 
 
3. Vaststellen notulen PV 9 
Na een aantal opmerkingen zijn de notulen van PV 9 vastgesteld. 
 
4. Actielijst 
20160929-3: Aldert beluistert de opnames van de OV van 13 juli. Racquelle gaat met hem 
zitten voor de OV wijzigingen. Nagaan met Racquelle moet nog gebeuren. 
20161013-3: Iedereen denkt na over een tijdspad van zijn/haar dossiers en bespreekt deze in 
de CV's. Pro memorie van maken! 
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 Sam schrijven een conceptadvies ‘studentassistenten’. Is uitgesteld. 
20161020-12: Jorrit zet het verslag van het informele overleg van het DB met de decaan op 
drive en mailt het.  
20161020-14: Sacha denkt na over een ontwerp voor de banner. Iedereen denkt na over het 
ontwerp van de banner.  



 
20161027-6: G&T denkt na over een campagne plan voor het referendum D&D en schrijft 
hier een vergaderstuk over. Zij zijn bezig het plan te concretiseren.  
20161102-1: Isene mailt de FSR FNWI terug over 'Bijdrage aan filmpje voor D&D'.  
20161102-2: Aldert regelt dat er een FSR delegatie aanwezig is bij de LOF bijeenkomst op 
11 november.  
20161102-3: Jorrit en Eva gaan er achter aan dat de FSR de printer kan gebruiken. Zie 
rondvraag/wvttk 
20161102-4: Isene zoekt uit hoe het zit met onkostenvergoeding en mailt wanneer ze erover 
uit is.  
20161102-5: Aldert past het advies 'Werkafspraken decaan' aan.  
20161102-6: Aldert mailt Guinevere om naar de volgende PV te komen. 
20161102-7: O&R schrijft voor de volgende PV een oordeelvormend vergaderstuk over de 
spoedadviesaanvraag.  
 
5. Mededelingen 
Guinevere zal om 16.15 aanschuiven. Geertje Hulzebos (BoS) is aanwezig. Racquelle en 
Sophie zijn afwezig met bericht. 
 
Jorrit zal het vergaderstuk werkafspraken voorzitten omdat Aldert hier een sterke mening over 
heeft. 
 
POWL heeft Community of Learners, Geertje vraagt of de FSR het leuk vindt om hierbij 
aanwezig te zijn. Ze denken over onderwijs en hoe het leuk te maken e.d. Hier is animo voor 
binnen de raad. Geertje mailt informatie hierover naar de raad. 
 
6. Vaststellen agenda 
Het onderwerp OV wordt verschoven naar het begin, nog voor de updates.  
Agenda is vastgesteld. 
 
7. Onderwerp 1: OV 
Voor de OV nodigt de FSR de decaan uit. Hiervoor hebben we een technisch voorzitter nodig 
die van de UvA veel weet e.d. De raad heeft daarom Guinevere gevraagd, zij was vorig jaar 
commissievoorzitter O&O van de CSR. 
 
Het vooroverleg van de OV is op vrijdag 18 november om 10 uur. Guinevere zal hier ook bij 
aanwezig zijn.  
 
Guinevere stelt zichzelf voor. Ze voelt zich erg vereerd dat zij is gevraagd om technisch 
voorzitter te zijn. Ze is tijdens de vergadering volledig onpartijdig. Het is belangrijk om te 
weten wat de FSR eruit wil halen en het is fijn dat zij weet wat er gaande is. Ze wil graag 
weten hoe vaak het wenselijk is om samen te vatten. Ook is het verstandig om een systeem te 
bedenken waarmee aangegeven wordt wie als eerste een punt mag maken bij meerdere 



 
handen. Tot slot vraagt ze zich nog af, wat de zware punten zijn en hoe er gezorgd wordt dat 
de sfeer prettig blijft? Ook belangrijk: wat wil de FSR van Guinevere? 
Dora lijkt het in ieder geval prettig als de technisch voorzitter de tijd aangeeft (“we hebben 
nog 5 minuten voor dit punt” bijvoorbeeld). 
 
Vervolg: Het DB heeft maandag agendaoverleg met de decaan, over de volgorde en 
afwisseling. Het doel is om toezeggingen eruit te krijgen. “Strikte actiepunten voor de 
decaan” dus. De agenda en stukken worden doorgestuurd naar Guinevere zodat zij zich kan 
inlezen. Bij het vooroverleg wordt besproken wat er in het agendaoverleg is gezegd. 
 
8. Update voorzitter 
Donderdag ben ik nog even op de 6e langs geweest om te praten over de begroting en wat er 
al van ons advies is meegenomen.  Vrijdag heb ik gesproken met Ed Peelen over AAGS 
(Amsterdam Advanced Graduate School) dit is nog niet relevant voor ons, maar het kan een 
interessante kant op gaan, dus ik ben er ook voorstander van dat we ons hiermee bezig blijven 
houden. Verder vrijdag vooral gezeten aan het opsturen van alle stukken voor de OV en het 
OWI overleg met Jorrit. Ik heb gezeten aan het allocatiemodel, en ben afspraken aan het 
maken met OWI communicatie en POWL. Dinsdag was ik ook nog even naar het FV-FMG 
overleg om te praten over het referendum D&D, wat ik hoorde is dat alle SV's die het erover 
gehad hebben wel willen promoten, het filmpje online zetten en dingen delen in 
nieuwsbrieven en op facebook. Ze kiezen allen echter geen kleur. 
 
Woensdag avond heb ik voorzitters overleg, dus graag hoor ik nog van jullie waar jullie 
tegenaan lopen.  
 
9. Update G&T 
In G&T hebben we deze week weer de voorinvestering bijeenkomsten besproken. De eerste 
bijeenkomst vindt morgen (woensdag 9 november) plaats. De commissie is bang dat niet veel 
OC's zullen komen opdagen op het 'inloopspreekuur' gezien we nauwelijks respons hebben 
gehad. Na deze bijeenkomst gaan we bepalen of we het nuttig vinden om nog een bijeenkomst 
te houden. Daarnaast hebben we voor het eerst de Dag van de Afgezanten op het programma 
gehad. We willen deze dag niet te lang laten duren omdat studieverenigingen en OC's daar 
waarschijnlijk geen trek in hebben. Eén van de thema's die we willen bespreken is 
internationalisering, gezien alle OC's daar veel mee bezig zijn. Ook willen we qua inhoud nog 
ideeën putten uit de OC's zelf, die gaan de commissieleden in de OC vergaderingen 
inventariseren. Daarnaast hebben we nog geruime tijd besteed aan evaluatie van dossiers en 
persoonlijke verwachtingen. De gehele commissie evaluatie zullen we volgende week pas 
doen gezien Sacha en Sophie niet bij de vergadering aanwezig konden zijn deze week. Op 
basis van de evaluatie hebben we ook gepraat over de planning van blok 2 en de OV op 24 
januari. De adviesdeadline is al kort na de kerstvakantie dus het liefst zijn de adviezen voor de 
kerstvakantie af. Iedereen gaat een lange termijn planning maken voor het nieuwe blok met 
zijn mededossierhouders. Als laatste hebben we besloten dat we commissie uitje en misschien 
wel geheel raadsuitje willen plannen.  



 
 
Aanvulling: het is fijn als er dossiernamen zijn met daarachter info. Er is besloten dat DB-
leden dit voortaan doen. 
Toelichting over de OC bijeenkomst: er waren maar 2 OC’s. Het ging over voorinvesteringen, 
de raad wilde uitleg geven. De aanwezige OC's waren hier helemaal niet van op de hoogte. 
Het gaat in het bijzonder om studentleden, zij zijn nieuw zij de OC's en hebben nog maar 2 
vergaderingen gehad. Ook hebben zij het waarschijnlijk niet goed overgedragen gekregen. De 
FSR gaat hard zijn best doen zoveel mogelijk kennis door te geven aan de OC's voor 30 
november. De raad stuurt alle stukken door. 
 
10. Update O&R 
Wij hebben de survey naar alle examencommissies gestuurd. Ook hebben we aan de 
studieverenigingen gevraagd of zij interesse hebben om deze survey te verspreiden. Wij 
willen het dossier participatie gaan oppakken: Wat zijn de beoordelingseisen voor een bepaald 
cijfer voor participatie? 
Blended Learning: we willen vragen aan de stuurgroep waar ze nou het geld aan willen 
uitgeven. Er zijn vele grassrootsprojects, maar die zijn erg opleidingsspecifiek.  
Diversiteit: gehad over een profielschets voor de diversity officer. Wat is er allemaal nodig 
om het werk van diversity officer goed uit te voeren? 
Huisvesting: aankomende donderdag het Campusvooroverleg (met alleen 
studentenbelanghebbenden). Daar willen we vragen over de verhuizing van de FDR, hoe de 
catering eruit gaat zien en de toegenomen drukte op Roeterseiland.  
We hebben hiernaast ook lang ge-evalueerd. Dat was fijn en zorgde voor meer duidelijkheid 
en begrip.  
 
11. Update afgevaardigde 
De GOV en de GV zijn geweest. Belangrijk is om te weten dat er nog niet is ingestemd met 
de begroting aangezien we nog een conceptbegroting hebben gekregen en nog geen 
definitieve begroting hadden. Als de definitieve begroting komt dan zal er over twee weken 
weer een GV komen en zal er over worden gestemd. 
 
Huisvesting is besproken: 1) de verhuizing van de FdR gaat rommelig (FSR wordt niet 
betrokken) 2) de FGw gaat verhuizen naar BSC en 3) er is veel gedoe op het Science Park met 
een verhuizing van de VU.  
 
Flexstuderen: we zijn allemaal erover geinformeerd. Hier wordt gezegd; in principe als je niet 
mee wilt doen hoef je niet mee te doen. HvA gaat officieel niet mee doen. Het is een erg 
chaotische werkgroep, er wordt bijvoorbeeld nog niet goed nagedacht over het 'leven na de 
pilot'. De UCO heeft nu ook bezwaren aangekaart tegen het flexstuderen.  
 
Er is een werkgroep bezig met de herziening van het profileringsfonds. Hierin wordt er 
gekeken naar de visie achter het profileringsfonds en waar deze toe zou moeten dienen (loon? 
vergoeding voor vertraging?). Als je nog belangrijke dingen hebt kun je bij mij zijn. 



 
 
Er is ingestemd met de visie van de CSR over Blended Learning (zie vorige update). Er 
worden nu vervolgstappen gemaakt om met het CvB en medezeggenschappers hier over te 
informeren en actie te ondernemen. 
 
Er is een voorgenomen besluit betreffende de splitsing UvA HvA. Dit is aan ons voorgelegd 
met de vraag of wij hiermee kunnen instemmen. Dit gebeurt op de GV, dus samen met de 
COR. De CSR bediscussieert hierover, zoals over zaken als Huisvesting Ontwikkeling moet 
worden ontvlecht. 
 
Diversiteit: De CSR heeft ingestemd met eigenlijk alle beleidspunten. De CSR gaat nu verder 
aansporen op betere communicatie met de FSR'n over dit onderwerp. 
 
Daarnaast is de CSR geïnformeerd over de verschrikkelijkheden die nu gaande zijn op het 
Science Park met de samenwerking met de VU. 
 
Er is een OC-dag, daar zal ik en Aldert aanwezig zijn volgende week woensdag. 
 
Aanvulling: BSC betekent Binnenstadscampus. 
De UCO (Universitaire Commissie Onderwijs) heeft de bezwaren die iedereen al heeft 
opnieuw aangekaart. Verandering van het hele onderwijs e.d. 
De CSR gaat over Blended Learning andere medezeggenschappen informeren, het is een goed 
idee als de FSR ook even mailt.  
 
12. Update penningmeester 
Isene is bij het ING-kantoor geweest vandaag en er wordt een nieuwe pinpas opgestuurd. Als 
die er is moet zij opnieuw naar het kantoor om internetbankieren te activeren en dan kan de 
raad eindelijk geld overmaken, pinnen, etc. 
 
Er is nu duidelijk waar het D&D geld naar overgemaakt kan worden, dus dat zal Isene dan als 
eerste doen. Daarna kunnen mensen bonnetjes inleveren voor declaraties. Zodra het zover is, 
laat Isene het weten. 
 
13. Onderwerp 2: Begroting 
20161109-1: Isene zoekt uit bij Eurest hoe veel het kost om koffie, thee en water te hebben op 
de OV. 
20161109-2: Isene past begroting aan, in PV 11 zal de raad stemmen over de begroting. 
20161109-3: Aldert bestelt voice recorder. 
 
De PR groep moet laten weten wat het precieze bedrag was voor de sweaters, zodat deze kan 
worden aangepast in de begroting.  
 
Evenementen: Dag van Afgezanten, er komen er 2 in het gehele collegejaar. 



 
Relaties: CoBo cadeaus kan veel minder worden, ongeveer 20 euro. 
 
Er zijn nu kerstpakketten, kerstactie en kerstkaarten begroot. Is dit te veel? Noot: 
kerstpakketten zijn relatiegeschenken voor SV’s en OWI’s enzo. Er is besloten dat de 
kerstactie wordt geschrapt, maar dat dit geld bij PR blijft. Pakketten en kaarten worden samen 
begroot voor 250 euro. 
 
Eten en drinken OV: Eurest vragen om drinken, koekjes halen we zelf bij de supermarkt. 
Onderzoek doen naar kosten van Eurest. 
 
14. Onderwerp 3: OWI overleg 
Els heeft zelf onze puntjes samengevat, hier gaan we het nog over hebben. Aldert en Dora 
willen graag advies van de FSR over hun aanwezigheid bij het OWI-overleg.  
 
Wat zijn de belangrijkste punten om te bespreken?  
Wat Els heeft gezegd over masterselectie, is niet wat wij belangrijk vinden. Het gaat de raad 
om de definitie. Dora wil bij de rondvraag vragen of de FSR voortaan zelf een samenvatting 
mag schrijven van de adviezen. Bij vakevaluaties haalt Els de FNWI erbij, dat is jammer want 
dan kunnen de OWI's zeggen dat de FSR FMG de FNWI niet zijn. 
 
Wat voor “toezeggingen” wil de raad die kunnen bereikt worden in dat kwartier? De 
raadsleden vinden dat de prioriteit in het OWI-overleg moet liggen bij Masterselectie en 
Governance.  
 
15. Onderwerp 4: Evalueren 
Er worden interne en externe evaluaties besproken. 
 
16. Onderwerp 5: Spoedadviesaanvraag OER'en 
20161109-4: Aldert met Karin Schiffner of de specialisatie nog wel aan bepaalde dingen is 
verbonden. 
20161109-5: Aldert vraagt aan Sterre er een apart stuk moeten komen over de aanpassing van 
de Politicologie OER, of dat de raad gewoon kan zeggen dat hij het ermee eens is of niet. 
 
De wijzigingen zijn geen veranderingen in de praktijk, maar de opleiding Politicologie wil de 
OER nu juist aanpassen aan de praktijk. De OC en EC zijn het eens met de wijzigingen. In de 
raad heeft, vooralsnog, ook niemand bezwaar. 
 
Het is onduidelijk of de specialisatie nog wel aan bepaalde dingen verbonden is. Dit gaat 
Aldert met Karin Schiffner bespreken. 
 
Volgende week komt er een besluitvormend stuk hierover en Aldert hoopt dan ook Karin 
gesproken te hebben. 
 



 
17. Onderwerp 6: Werkafspraken FSR 
Er worden interne werkafspraken besproken.  

 
18. PR Update 
20161109-6: Ilvy kijkt voor iets leuks voor de banner. 
20161109-7: PR stuurt het beleidsplan naar Folia.  
20161109-8: Bing en Isene sturen survey naar Tom Terborg 
 

• Voorstel: zullen we bij 1551 Facebook like iets leuks gaan doen? Graag laten weten 
aan de PR groep als men een goed idee heeft, bijvoorbeeld taart eten in de kamer. 

• Als je iets weet voor de narrowcasting, laat het weten. 
• De PR-groep wil met Valentijnsdag iets leuks doen: speeddaten met de raadsleden. 
• Examencommissie-survey online zetten, studieverenigingen willen hem delen.   

 
Sacha wil iets doen met de schoonmakers actie. Met de CSR was er bijvoorbeeld een foto 
gemaakt met handschoenen aan. 
  
FNWI had hun beleidsplan gestuurd naar Folia en kregen toen een artikel, misschien kan de 
FSR FMG dit ook doen. Bestuursstructuur en communicatie binnen de faculteit springen eruit 
in het beleidsplan. De PR groep stuurt het beleidsplan naar Folia. 
De organogram van de Faculteit gaat er ook ooit komen, deze komt dan op Facebook. 
 
Aldert wil een smoelenboek van de FSR FMG. Hiervoor moet een apart document gemaakt 
worden met foto, naam en dossiers. 
 
19. Wvvttk  
Geen. 
 
20. Rondvraag en sluiting 
20161109-11: Jorrit maakt een datumprikker voor de PV die tegelijk valt met de Dag van de 
Afgezanten. 
20161109-12: Ilvy werkt de dossierhouders bij in de drive. 
20161109-13: Aldert mailt Mark over wat er van hem wordt verwacht op de OC dag. 
20161109-14: Sacha schrijft vergaderstuk over quick wins D&D. 
 
Dora: dag van de Afgezanten is tegelijkertijd met de PV, dus de laatstgenoemde moet worden 
verplaatst. Jorrit maakt een datumprikker hiervoor. 
 
Dora stelt voor om te gaan lasergamen als raadsuitje. Volgende week wordt het raadsuitje (in 
het algemeen) besproken. 
Isene wil een raadsetentje houden bij haar thuis. Zij heeft een datumprikker gemaakt. 
 



 
Sacha wil dat de raad nadenkt over livestreamen van vergaderingen voor de openbaarheid. HIj 
schrijft hier een vergaderstuk over. 
 
Aldert wil een vergaderstuk over de quick wins van D&D. Sacha neemt dit op zich. 
 
Actielijst 
20160929-3: Racquelle gaat met Aldert zitten voor de wijzigingen op de OV notulen.  
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. 
20161020-14: Sacha denkt na over een ontwerp voor de banner. Iedereen denkt na over het 
ontwerp van de banner.  
20161027-6: G&T denkt na over een campagne plan voor het referendum D&D en schrijft 
hier een vergaderstuk over. Zij zijn bezig het plan te concretiseren.  
20161102-3: Jorrit en Eva gaan er achter aan dat de FSR de printer kan gebruiken. Zie 
rondvraag/wvttk 
20161102-4: Isene zoekt uit hoe het zit met onkostenvergoeding en mailt wanneer ze erover 
uit is. 
20161109-1: Aldert met Karin Schiffner of de specialisatie nog wel aan bepaalde dingen is 
verbonden. 
20161109-2: Aldert vraagt aan Sterre er een apart stuk moeten komen over de aanpassing van 
de Politicologie OER, of dat de raad gewoon kan zeggen dat hij het ermee eens is of niet. 
20161109-1: Isene zoekt uit bij Eurest hoe veel het kost om koffie, thee en water te hebben op 
de OV. 
20161109-2: Isene past begroting aan, in PV 11 zal de raad stemmen over de begroting. 
20161109-3: Aldert bestelt voice recorder. 
20161109-4: Aldert met Karin Schiffner of de specialisatie nog wel aan bepaalde dingen is 
verbonden. 
20161109-5: Aldert vraagt aan Sterre er een apart stuk moeten komen over de aanpassing van 
de Politicologie OER, of dat de raad gewoon kan zeggen dat hij het ermee eens is of niet 
20161109-6: Ilvy kijkt voor iets leuks voor de banner. 
20161109-7: PR stuurt het beleidsplan naar Folia.  
20161109-8: Bing en Isene sturen survey naar Tom Terborg. 
20161109-9: Bing mailt over de stuurgroep BL. 
20161109-10: Sacha stuurt Farah ingestemde beleidsvoorstellen. 
20161109-11: Jorrit maakt een datumprikker voor de PV die tegelijk valt met de Dag van de 
Afgezanten. 
20161109-12: Ilvy werkt de dossierhouders bij in de drive. 
20161109-13: Aldert mailt Mark over wat er van hem wordt verwacht op de OC dag. 
20161109-14: Sacha schrijft vergaderstuk over quick wins D&D 
 
 



 
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. 
20161013-3: Iedereen denkt na over een tijdspad van zijn/haar dossiers en bespreekt deze in 
de CV's. 
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