
 
Notulen van de plenaire vergadering (14) 
Datum en tijd: 09-12-2016, 11:00-13:00 uur.   
Locatie: REC-JK 3.50 
 
Aanwezig: Aldert van Dam, Dora Weijers, Eva Verschuur, Bing Gagliardi, Isene Boudrie, 
Ilvy van Steen, Farah Ouazizi, Jorrit Kruithof, Dirkje Schoon, Racquelle Bannink, Sophie van 
Gentevoort, Sacha Palies, Sam Selling. 
  
Afwezig: Geen. 
  
1. Opening  
Aldert opent de vergadering om 11:10. 
 
2. Post 

• 05/12 Proeftuinonderwijs-fs: Herinnering 2e Presentatie uitslag enquête Inrichting 
Innovatieve Onderwijsomgeving (Onderwijsruimte). 

• 06/12 FSR FNWI: Eindejaarsborrel FSR 23 december 2016! 
• 07/12 Eveline Zandvliet: Masterselectie Psychologie 2018 en verder (di 13. dec 2016 

13:00 – 15:00 in REC G1.22). Sophie en Dirkje gaan erheen.  
 
3. Vaststellen notulen PV 13 
Na een aantal wijzigingen zijn de notulen van 30 november 2016 vastgesteld. 
 
4. Actielijst 
20161020-14: Iedereen (PR expliciet) denkt na over het ontwerp van de banner.  
20161116-7: Aldert zoekt het huishoudelijk regelement uit en schrijft een nieuw vergaderstuk 
'Werkafspraken'.  
20161116-8: Isene past voor volgende PV de begroting aan. 
20161116-14: Jorrit schrijft een vergaderstuk op basis van de belangrijkste punten van het 
Quick Wins rapport, geselecteerd door G&T.  
20161116-15: Sacha stelt een brief op naar Psychologie over de voorinvesteringen, Aldert 
maakt hem af. 
20161123-8: Iedereen kijkt naar zijn eigen planning/tijdspad om te kijken of hij/zij in de 
OER taakgroep kan.  
20161123-9: Iedereen zoekt uit of zijn/haar adviezen voor de volgende OV langs de OWI's 
moeten. Jorrit maakt een lijst van adviezen welke naar de OWI's moeten en welke niet.  
20151123-10: Iedereen deelt in de FB van zijn/haar studie jaarlaag de survey 
examencommissies. 
20161123-11: Sacha mailt Karen Maex over de tegenwerking van de promotie van het D&D 
referendum van de FSR.  



 
20161123-12: Aldert gaat met de decaan de zetelverdeling van de werkgroep 
bestuursstructuur bespreken. 
20161130-1: Ilvy mailt Anouck Pijpstra terug 
20161130-2: Eva gaat verder met de ideeën rond de "docent van het jaar;' en benadert 
studieverenigingen voor de promotie.  
20161130-3: Bing en Aldert hebben open vacatures gezien en mailen deze naar Dirkje.  
20161130-4: Dirkje maakt een overzicht wat er gedaan moet worden, de rest van de raad 
helpt haar met deze lijst afwerken. 
20161130-5: Iedereen vraagt nog eens rond voor studentassistenten die kunnen meedoen aan 
het onderzoek. 
20161130-6: Jorrit vertaalt het Nederlandse stuk over de DVDA en zet het op de Engelse 
Facebook pagina. 
20161130-7: Ilvy maakt een Facebook event aan voor de DVDA en nodigt de 
studieverenigingen, OC's, Ombudsstudenten en BoS studenten hiervoor uit.  
20161130-8: Farah schrijft een brief naar Mark van de CSR over UvA-Matching.  
20161130-9: Eva mailt alle raadsleden of zij in de OER taakgroep willen 

20161130-10: Farah en Ilvy schrijven een besluitvormend vergaderstuk over diversiteit. 
20161130-11: Iedereen kijkt of ze vrijdag en maandag niet-misbare werkgroepen/colleges 
hebben in blok 4. --> Iedereen mailt voor maandag naar Jorrit of zij 
donderdag/vrijdag/maandag colleges of werkgroepen hebben in blok 4. 
20161130-12: Isene vraagt aan de raadsleden wie een rijbewijs heeft en wie er beschikking 
heeft over een auto voor het evaluatieweekend.  
20161130-13: PR zet de brief aan de decanen op Facebook en de website. 
20161130-14: Iedereen schrijft zich in voor het centrale D&D promotie rooster en gaat 
flyeren. 
 
 
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.  --> als je er niet bent, 
dan mandateer je standaard iemand.  
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. 
20161116-1: Sacha stuurt een appje in de zakelijke app als hij zijn update heeft verstuurd.  
 
5. Mededelingen 
Volgende week woensdag heeft Aldert een voorzittersoverleg en dinsdag een informeel 
overleg met de decaan.  

6. Vaststellen agenda 
De agenda is vastgesteld. 
 
7. Update voorzitter 
Woensdag avond nog verder gewerkt aan, en gebeld over de brief naar de decanen, die is 
verzonden op donderdag ochtend. Vervolgens zat ik donderdag middag bij de decaan op 
kantoor, een verslag hiervan hebben jullie al mogen ontvangen.  
 
Maandag gesproken met de OR FMG over begroting en medezeggenschap. Sacha en Dora 
zijn dus maandagmiddag naar de decaan gegaan en daardoor hebben we dus twee plekken 
gekregen in de werkgroep.  
Over voorinvesteringen was ik nog aan het mailen met Sterre om het advies te verduidelijken. 
 
Verder ben ik me deze week verder aan het inlezen/dingen aan het uitpluizen over de WHW, 
het facultair regelement en de HR van de FSR. 
 
8. Update G&T 
Dag van de Afgezanten: Maandag hebben we vooral de laatste voorbereidingen voor de DvdA 
doorgenomen. Ik denk dat de dag uiteindelijk erg geslaagd was, er waren genoeg mensen 
aanwezig en het gros vond het interessant en leuk. De rest van de DvdA wordt nog 
geëvalueerd in de CV.  
 
Reacties decaan: Verder hebben we in de CV de reacties van de decaan besproken op de 
dossiers vakevaluaties, governance, masterselectie besproken. De dossierhouders gaan een 
reactie formuleren op de reacties van de decaan.  
 
Quick Wins D&D: We hebben kort de Quick Wins van D&D besproken en kwamen tot de 
conclusie dat alle Quick Wins wel belangrijk waren. We vonden dat we de punten gericht aan 
de medezeggenschap zelf serieus moesten nemen (bijvoorbeeld gebruik van digitale middelen 
voor de transparantie en zichtbaarheid). 
 
9. Update O&R 
We hebben het ook over dag v/d afgezanten gehad en wat we wilde vertellen. Ik vond het iig 
erg geslaagd en nuttig.  
 



 
De nieuwe DLO is volgens onze expert Bing chill, makkelijk en overzichtelijk.  
 
EC's: er komt een voorzichtige analyse over de mogelijk problemen, meeste respondenten 
waren positief. We willen de resultaten sowieso bespreken met de Ec's zelf en een globaal 
plaatje sturen naar de studenten, zodat die ook terugkoppeling krijgen. wel oppassen dat we 
de Ec's niet afzeiken. 
 
Duurzaamheid: komt volgende week een vergaderstuk, maar we hebben het gehad over wat 
wij als fsr/uva nou moeten doen en kunnen doen en of we dit dossier wel überhaupt willen 
opstarten. 
 
10. Update afgevaardigde 
- Profileringsfonds: we zijn in de werkgroep druk bezig met de herziening van het 
profileringsfonds. Volgende week gaat de CSR stemmen over een visie. 
 
- Studiesucces: er is een werkgroep die gaat over het concept 'studiesucces'. Deze werkgroep 
evalueert dit concept en de gevolgen, Lianne, Guinevere en Mark (van CSR vorig jaar) zitten 
hierin. Hier komt volgende week de eerste versie van het rapport van. 
 
- Studentenstatuut: we hadden wijzigingen, en daar heeft het CvB iets mee gedaan. We 
hebben er mee ingestemd.  
 
- Nieuwjaarsborrel: er komt een nieuwjaarsborrel aan. Superleuk. FSR kom allen. 
 
Aanvulling: Sacha heeft een gesprek gehad over de instellingstoets, de nieuwe accreditatie. Er 
moet worden gekeken of de UvA zich aan het instellingsplan houdt. Het wordt een aardig 
project met allerlei deelprojecten (examencommissies, blended learning, etc.) dat niet mag 
falen. De CSR wil de FSR'en bij dit proces betrekken. Meestal verloopt dit proces heel 
centraal maar nu willen ze het decentraler maken.  
Sacha heeft ook de lunch met de rector gehad, het was heel leuk. Sacha stuurt er nog een 
verslag van.  
 
11. Update penningmeester  
Van iedereen zijn de formulieren binnen. 

12. Onderwerp 1: OV notulen 
20161209-1: Iedereen stuurt zijn/haar opmerkingen op de OV notulen uiterlijk dinsdag voor 
12:00 naar de AS. 
 
De raad bespreekt zijn opmerkingen op de concept notulen van de OV van 22 november. 
 



 
13. Onderwerp 2: Evenementen 
Bing heeft een vergaderstuk geschreven, waarin hij twee sponsor modellen uitlegt. Hij stelt 
een actief en passief model voor en wil weten van de raad welke hij prefereert.  
  
Er is discussie in de raad over het wel of niet organiseren van evenementen. Sommige 
raadsleden denken dat organiseren beter is dan alleen sponsoren, levert ook meer 
zichtbaarheid op. Echter, deze modellen zijn alleen gericht op sponsoring niet op het 
organiseren van evenementen. 

Op zich is raad wel voor een sponsorpotje als handreiking naar studenten met goede ideeën 
voor een maatschappelijk evenement. Het geld is bedoeld voor alle evenementen die 
betekenisvol zijn voor de FSR. Er is discussie of de 300 dat Bing ervoor heeft begroot niet te 
weinig is.  
 
Voorstel: een potje maken van 500 euro voor 2 evenementen vanuit studenten.   
 
14. Onderwerp 3: Begroting 
Wordt verplaatst naar volgende week. 
 
15. Onderwerp 4: Day of the Student's Say 
De raad vindt het een heel goed idee.  
De voorgestelde data zijn wel erg snel, maar de meerderheid denkt dat het wel kan lukken. 
  
Vervolg: De dossierhouders gaan hier verder mee.  
 
16. Onderwerp 5: Werkgroep medezeggenschap 
Er mag een extra persoon van de FSR plaatsnemen in de werkgroep.Vandaag wordt besloten 
wie naast Dora plaats zal nemen in de werkgroep. Volgende week maandag is de eerste 
bijeenkomst. De werkgroep loopt tot september 2017. Er moet nog worden besproken hoe dit 
gaat met de raadswissel. 
 
Doelstelling werkgroep: 
De WVB gaat over meer instemming van de medezeggenschap, de werkgroep is gebaseerd op 
het herinrichten van de medezeggenschap. In de OV kwamen ook nog een aantal 
onderwerpen naar voren die volgens de decaan en Sterre in de werkgroep hoorden. 
Bijvoorbeeld Vakevaluaties, de rol van BoS studenten en Ombudsstudenten. De raad ziet er 
gevaar in dat er teveel bijgehaald wordt en dat de werkgroep niet meer zinvol is. 
 
Voorbereiding en terugkoppeling: 
De raad discussieert hoe de voorbereiding en terugkoppeling er uit moet zien. Voor de 
bijeenkomsten moeten de standpunten van de FSR bepaald worden. Wil de raad dat de 
werkgroep bijeenkomsten worden in G&T worden voorbereid? Hoe wordt de raad op de 



 
hoogte gehouden? De raadsleden vinden dat alles langs de PV moet, het is niet de bedoeling 
dat G&T alle besluiten maakt. 
 
Voorstel: G&T zal de discussiepunten opstellen en deze naar de PV brengen om te bespreken.  
Op het resultaat van de werkgroep heeft de FSR adviesrecht.  
 
Wie gaat er in de werkgroep? 
Sacha, Aldert en Sophie willen hieraan deelnemen. 
De raad discussieert over wie de tweede deelnemer aan de werkgroep wordt. 
  
Besluit: Sacha gaat deelnemen aan de werkgroep inrichting medezeggenschap FMG. 
 
17. Onderwerp 6: Examencommissies 
Informerend vergaderstuk. De dossierhouders kijken of er meer responses kunnen komen 
voor de EC met maar 4 responses. In eerste instantie worden de resultaten bij de EC's 
neergelegd, de raadsleden vinden dat zij voorzichtig moeten zijn met de terugkoppeling van 
de resultaten naar studenten. Verder is de raad heel tevreden met de voortgang. 
 
18. Onderwerp 7: Mental Health 
Dit betreft een informatief vergaderstuk. In de aankomende OV van januari willen zij een 
beeld geven van hoe het nu is geregeld. De dossierhouders willen bij de decaan de problemen 
van studentpsychogen aankaarten. Het deel over loopbaanoriëntatie komt in de OV van maart 
een advies over. 
   
Studentpsychologen  
Studentpsychologen zijn heel centraal. De dossierhouders hebben gemaild met centraal om te 
vragen hoe de FMG kan helpen op dit gebied. Het advies van maart zal zich richten op de 
aanvullingen die mogelijk zijn vanuit de faculteit op centraal niveau. 
  
19. Onderwerp 8: Blended Learning  
De notulen van de DvdA worden gemaild en worden volgende week in de PV besproken. Dan 
wordt bepaald hoe de uitkomsten ervan zullen worden gebruikt. 19 december is er een 
gesprek met van der Wurff.  
 
20. Onderwerp 9: Studieverenigingen en OWI 
Dit betreft een gevraagd advies van de decaan. De dossierhouders lopen er tegenaan dat de 
decaan waarschijnlijk weinig zal kunnen veranderen aan de faciliteiten van 
studieverenigingen. De FSR is het eens met het vergaderstuk.  
 
Vervolg: 
Volgende week komt er een conceptadvies.  
 



 
21. Aandachtspunten voor centraal  

• Mental health (HvA/UvA) 
 

22. PR Update 
• WC krant: Alex (FSR FEB) wil de raad wel hun format sturen, dan kan de raad deze 

gewoon invullen. De FSR moet deze wel zelf ophangen, maar dit vindt hij geen 
probleem. In de kerstvakantie wordt dit geregeld.  

 
23. Wvttk 
PR vraagt of zij de adviezen en officiële reacties online mogen zetten. Volgende week komt 
hier een vergaderstuk over. 
 
Sacha wil verbeterpunten voor governance en zijn positie in de werkgroep en vraagt iedereen 
hem feedback te mailen. 
 
24. Rondvraag en sluiting 
Aldert sluit de vergadering om 12:59. 
 
 
Actielijst 
20161020-14: Iedereen (PR expliciet) denkt na over het ontwerp van de banner.  
20161116-7: Aldert zoekt het huishoudelijk regelement uit en schrijft een nieuw vergaderstuk 
'Werkafspraken'.  
20161116-15: Sacha stelt een brief op naar Psychologie over de voorinvesteringen, Aldert 
maakt hem af. 
20161123-9: Iedereen zoekt uit of zijn/haar adviezen voor de volgende OV langs de OWI's 
moeten. Jorrit maakt een lijst van adviezen welke naar de OWI's moeten en welke niet.  
20161130-10: Farah en Ilvy schrijven een besluitvormend vergaderstuk over diversiteit. 
20161130-11: Iedereen mailt voor maandag naar Jorrit of zij in blok 4 
donderdag/vrijdag/maandag colleges of werkgroepen hebben. 
20161209-1: Iedereen stuurt zijn/haar opmerkingen op de OV notulen uiterlijk dinsdag voor 
12:00 naar de AS. 
 
Pro Memorie 
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: Iedereen mandateert iemand als zij afwezig zijn bij de PV.  



 
20161013-3: Iedereen denkt na over een tijdspad van zijn/haar dossiers en bespreekt deze in 
de CV's. 
20161116-1: Sacha stuurt een appje in de zakelijke app als hij zijn update heeft verstuurd.  
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