
 
Notulen van de plenaire vergadering (18) 

Datum en tijd: 17-01-2017, 15:00-17:00 uur.   

Locatie: REC JK B.58 

 

Aanwezig: Aldert van Dam, Eva Verschuur, Jorrit Kruithof, Bing Gagliardi, Isene Boudrie 

(notulist), Ilvy van der Steen, Farah Ouazizi, Dirkje Schoon, Sophie van Gentevoort, Sam 

Selling, Dora Weijers, Sacha Palies. 

  

Afwezig (met bericht): Racquelle Bannink. 

  

1. Opening  

Aldert opent de vergadering om 15.08 uur. 

 

2. Post 

 Daan Doeleman (CSR): Debat Studentenraadspartijen. Jorrit wordt 

hoofddossierhouder. Aldert is ook geïnteresseerd.  

 David Quainoo: Klankbordgroep MAPIQ. Eva schrijft vergaderstuk hierover. 

 Secretariaat-fmg: FSR OV (OV van 16 maart verplaatst naar 20 maart 13:00-15:00) 

We willen dit liever in overleg, dit gaan we komende OV wel zeggen! 

 Karen Schiffner: Afscheidsborrel Mark Rutgers | 26 januari, 17 uur | Common Room 

C0.003. 

 Ali Yurtseven (CSR): Voorbereidingen Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) 2019 

(vraag om de aanbevelingen door te nemen met de decaan). Naar wvttk. 

 Ali Yurtseven (CSR): Dossierhoudersoverleg Internationalisering.  

 

3. Vaststellen notulen PV 16 

Notulen zijn vastgesteld. 

 

4. Actielijst 

20161221-8: De dossierhouders Day of the Student’s Say schijven een nieuw vergaderstuk 

over het nieuwe (wekelijkse) concept van de Day of the Student’s Say.  

20170110-1: Farah mailt het LOF of ze een verslagje kan ontvangen van de LOF 

bijeenkomst.  

20170110-2: Sacha maakt banner, stuurt deze naar iedereen op ter controle en bestelt de 

banner voor de Day of the Students Say.  

20170110-3: Iedereen reageert voor vrijdag 12.00 uur op het ontwerp voor de banner. 

20170110-4: Jorrit stuurt datumprikker rond over PV voor blok 4. Iedereen vult deze z.s.m. 

in. Voor vrijdag invullen!! 

20170110-5: DB stuurt nieuwe datum PV blok 4 via officiële kanalen (sowieso via de mail). 



 

20170110-6: G&T gaat bekijken op welke manieren OC’s beter zichtbaar kunnen worden. 

20170110-7: Jorrit stuurt een datumprikker voor de voorbespreking van OV 2 met 

Guinevere. 

20170110-8: Isene regelt koffie en thee voor OV 2. 

20170110-9: PR gaat vergaderpunten delen via facebook, op een leuke manier. Zij vullen dit 

in naar eigen inzicht. 

20170110-10: Aldert kijkt hoe onze voorgangers uit 2010 hun HR hebben gedaan en zoekt 

met hen contact. 

20170110-11: Aldert voegt een punt toe over de deadline van het indienen van een tekst en 

de deadline van het reageren hierop. Deze deadlines moeten duidelijk en haalbaar zijn. 

20170110-12: Sophie en Isene boeken morgen een huisje voor het evaluatieweekend. 

20170110-13: Aldert voegt iets toe aan de werkafspraken: samenwerken met de organen (niet 

schrijven over hen, maar met hen). 

20170110-14: Iedereen bespreekt volgende week hoe we een pro memorie gaan maken van 

het feit dat OC’s soms deels Engels zijn en dus alle communicatie met hen in het Engels 

moet. Indien nodig, communicatie in het Engels. Dus ook brieven enzo. Pro memorie van 

maken. 

20170110-15: Jorrit stuurt datumprikker voor de PV van 31 januari, vanwege problemen 

door beleidsdag. 

 

5. Mededelingen 

Geen. 

6. Vaststellen agenda 

Het Raadsuitje wordt aan de agenda toegevoegd na Onderwerp 5: DSS. 

 

7. Update voorzitter 

Ik ben deze week bezig geweest met OER'en en de taakgroep daaromtrent, nog niet alles is 

me duidelijk, maar ik spreek Sterre morgen samen met Eva. 

 

Donderdag was ik naar de eerste presentatie van de evaluatie Huisvesting met Sacha, de 

stukken heb ik jullie doorgestuurd, de belangrijkste bevinding is mijns inziens dat er behoefte 

is aan informeel contact tussen studenten en docenten, en dat er een trillema is van 1, mensen 

zitten niet graag op kantoor omdat ze daar met z'n tweeën zitten en dus niet chill kunnen 

werken, 2 de bezettingsgraad is erg laag, wat problematisch is, 3, er is een gebrek aan échte 

werkplekken. 

 

Ergens deze week ontvangen wij een Stuk waar meer instaat, het proces en de rol van de MZ 

is me nog niet duidelijk. 

 

Het agenda- en het OWI overleg komen verslagen over. 

 



 

8. Update G&T 

Planning semester 2: Iedereen is weer bezig met zijn dossier opstarten. In de commissie is 

afgesproken dat iedereen opnieuw met zijn mededossierhouders gaat zitten om een lange 

termijn planning te maken voor het aankomende semester.  

 

Zichtbaarheid OC's: Uit de PV van vorige week kwam de wens naar voren dat G&T zou 

bespreken hoe de FSR de OC's kan ondersteunen in het verbeteren van hun zichtbaarheid. Er 

is afgesproken dat we gaan inventariseren in hoeverre elke OC bezig is met zijn/haar 

zichtbaarheid verbeteren en dat er aan de OC's wordt doorgegeven dat zij gebruik kunnen 

maken van de narrowcasting en dat ze bijvoorbeeld een facebookpagina kunnen oprichten.  

 

9. Update O&R 

Diversiteit/Functiebeperking: dossierhouders (Farah & Ilvy) hebben rondgemaild naar 

onderwijsbalies met betrekking tot dyslexie. Het is namelijk vaag hoe vaak je moet melden 

dat je dyslexie hebt en meer tijd nodig hebt bij tentamens en essays etc. Sommige studenten 

moeten dit elke keer doen, anderen eens per jaar... Ook nog gekeken naar het onderwerp 

vluchtelingen: gemaild maar nog niks teruggekregen van de persoon die ons hierover had 

gemaild --> hier wordt achteraan gegaan. 

 

Huisvesting: er was een evaluatie vergadering waarin de punten vanuit elk domein ter 

verbetering van de huisvesting zijn besproken. Dit is naar iedereen toegestuurd geloof ik, 

maar kort zijn dit de punten: Te weinig contact tussen studenten en medewerkers maar dit is 

lastig want als studenten vaker gaan studeren op plekken waar docenten werken wordt het 

luidruchtig. Dit zorgt ervoor dat docenten weer thuis gaan werken om zich goed te 

concentreren. Ook is er een onderbezetting van werkplekken, wat geld kost. En de sfeer op 

campus wordt niet erg positief beoordeeld. We mogen reageren op mogelijke oplossingen, 

maar hoe kunnen we dit doen in officiële zin? Punt ter discussie nog. 

 

Blended Learning: delicate kwestie. Van der Wurff is bezig met een notitie, wordt volgens 

mij besproken op het OWI overleg?  

 

Internationalisering: er is een concept/startnotitie hierover. Dit wordt nu besproken met de 

verschillende gremia op de FMG (info uit het agendaoverleg). Als er iets meer officieels is 

wordt het naar ons toegestuurd om te medezeggenschappen, maar de decaan staat open voor 

suggesties nu al in het proces. Dit wordt ook besproken tijdens het OWI overleg en op de 

beleidsdag.  

 

Eva geeft nog een extra update over het campusoverleg. Tom Verhoek, Cormet en anderen 

waren niet aanwezig, dit was erg vervelend (dat vonden de SV’s ook). Dit gaan we zeggen in 

de rondvraag in de OV. 

 



 

10. Update afgevaardigde 

- GV: Begroting: met zekere mogelijkheid gaat informatiewetenschappen met de VU in een 

gebouw zitten. Dit omdat onderzoekers dat echt súperchill vinden, terwijl er dan niet echt 

wordt nagedacht over hoe ontzettend complex dat voor het onderwijs wordt. En die 

opleidingen gaan nu op het moment écht best wel lekker. GV doet mee met boos zijn, dus dat 

is fijn.  

- GV: UvA-HvA: we gaan nieuwe reeksen organiseren waarin we informatie krijgen van het 

CvB. En we gaan een wéér een GOV organiseren (GV mét het CvB). 

- UvA-VU debat: er komt een debat omtrent UvA-VU. Echt superleuk voor een raadsuitje. 

- OV: Studiesucces: alle punten die we hadden hebben we besproken dus (zie vorige updates) 

en ze reageerden hier positief en begrijpelijk op, en waren dus wel van plan om het mee te 

nemen in de discussie. 

- OV: Masterselectie: ze waren op zich hier ook wel positief en begrijpelijk. Dus dat is mooi, 

en kunnen we met hen de discussie aangaan. 

- D&D: op 25 januari is de D&D presentatie / interpretatie van de resultaten. Hun statement 

gaan ze met ons afstemmen. 

Aanvulling: Sacha gaat vanaf nu OR- en BoS-updates sturen op het moment dat hij daar 

informatie over heeft. Deze staan voortaan ook op de Google drive. 

 

11. Update penningmeester  

20170117-5: Isene gaat uitzoeken hoe we geld op de UvA rekening krijgen. 

 

De FSR rekening is bijna leeg. Hoe bonnetjes gedeclareerd moeten worden, is heel 

onduidelijk. Isene gaat hier achteraan. 

 

12. Onderwerp 1: Werkafspraken 

Aldert heeft een paar kleine wijzigingen die hij nog wil maken. 

Eva vindt dat raadsleden wel betrokken mogen zijn bij partijen, ook op de voorgrond. Zij 

vindt punt H3 wel goed, maar H1 en H2 mogen wel weg. 

 

Over het op tijd opsturen van vergaderstukken: dit moet 48 uur van tevoren worden gestuurd 

(want 48 uur van tevoren wordt de agenda gestuurd). Hierna kunnen nog wel nazendingen 

gestuurd worden. Wat gebeurt er als je het niet op tijd verstuurt? Het kan zijn dat het 

vergaderstuk niet behandeld wordt vanwege tijdgebrek. 

 

13. Onderwerp 2: Handgebaren 

We gebruiken de gebaren: kort punt, punt, technisch punt, positieve reactie in stilte, negatieve 

reactie in stilte, niet positief en niet negatief in stilte, en clarification. Aldert vindt dit handig 

om te gebruiken, dus doe dat vooral. Bij temperature check dan vraagt Aldert dus in stilte 

naar of je positief of negatief bent. 

 



 

14. Onderwerp 3: Promotie 

20170117-6: Farah regelt dat De Brug wordt geregeld op woensdag van 13:00 tot 15:00 

voor volgende week en daarna. 

 

Plan 1: de raad is hier positief over. De raad is positief over het plakken van een thema. 

 

Plan 2: er zijn een paar twijfelende raadsleden. We kunnen ook een DSS Valentijns editie 

doen in die week. Dit is het verlengde van het eerste plan, maar dan met een specifiek thema. 

Het plan wordt nog uitgewerkt. 

 

Proces: eerst moet de ruimte worden geregeld, dan kijken wie van de raad aanwezig kan zijn. 

Echter, misschien is het goed om niet altijd op hetzelfde moment ergens zitten, omdat dan 

telkens alleen de mensen die op dat tijdstip op de UvA zijn worden bereikt.  

De FSR wil een pilot doen op de Brug voor een aantal weken het liefst van 13:00 tot 15:00, 

want dan zijn er veel mensen die komen lunchen. 

 

15. Onderwerp 4: Internationalisering 

Het is allemaal nog een beetje vaag, omdat de raad niet weet hoe het proces vanaf nu verder 

gaat. Op zich ook wel prettig, omdat dit de FSR in staat stelt om met concrete ideeën te 

komen. Alle raadsleden wordt gevraagd ideeën naar Farah te mailen. Hans Brug heeft ook 

gezegd dat de raad altijd met ideeën mag komen. 

Hoe de raad ervoor kan zorgen dat er interactie is tussen allerlei soorten mensen, is iets waar 

de raadsleden over kunnen sparren. 

De notitie strookt niet heel erg met het idee van toegankelijkheid dat de FSR uitdraagt, omdat 

de UvA alleen de allerbeste diverse studenten ter wereld wil hebben. 

Praktische zaken: hierbij kunnen de raad iets leren van CW die hier al druk mee bezig zijn. 

16. Onderwerp 5: DSS 

Iedereen die kan, komt langs. 

De stickers met de namen en functies erop moeten mee! 

 

17. Raadsuitje 

20170117-9: Dora reserveert dingen voor ons raadsuitje: De Roeter om 6 uur en lasergamen 

bij Centraal om 9 uur. 

 

Dirkje moet naar de OC ILO, tijd hiervan is nog niet helemaal duidelijk. Ze komt misschien 

later. De raad gaat eerst eten bij De Roeter en daarna om half 9 lasergamen. Dora gaat dit 

reserveren. 

 

18. Aandachtspunten voor centraal  

Geen. 

 



 

19. PR Update 

20170117-8: PR gaat kijken naar of we nieuwe pennen kunnen laten maken met het FSR logo. 

20170117-10: Iedereen stuurt stukjes voor in de WC-krant voor a.s. zaterdag. 

 

WC-krant heeft uitloop. Eva is bezig met een stukje over OER. Aldert heeft een stukje 

geschreven over hoe studenten actief kunnen worden en een stukje over de Wet Versterking 

Bestuurskracht (WVB) en D&D. Er komt ook een stuk over Mental Health. Verder zal de 

krant gaan vragen de ervaring van studenten met Internationalisering: hoe is jullie ervaring 

met international classrooms? 

 

Via Facebook wordt er een poll uitgezet of mensen behoefte hebben aan kluisjes. Voor het 

campusgevoel zou dit goed zijn. Op FNWI wordt hier veel gebruik van gemaakt. 

 

20. Wvttk 

20170117-11: Iedereen met OV onderwerpen schrijft een stuk voor de OV voorbereiding, De 

rest denkt hierover mee. 

20170117-12: Jorrit laat Guinevere weten wanneer het OV vooroverleg is. 

 

 Post Ali Yurtseven (CSR): Voorbereidingen Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) 

2019. De midterm review van de UvA komt volgend jaar, aan de hand daarvan 

worden werkgroepen opgezet om bepaalde doelstellingen te behalen voor het 

volgende review moment. Als de universiteit niet goed geaccrediteerd wordt, is dat 

echt een probleem. 

 

 OV-voorbereiding het is het belangrijkst dat alle dossierhouders van de 

vergaderstukken erbij zijn. Woensdag 25 januari van 15:00 tot 17:00 vindt de OV-

voorbereiding plaats. 

 

21. Rondvraag en sluiting 

Sacha vindt dat de volgorde van de agenda prettiger mag: inhoudelijke punten aan het begin 

en luchtigere zaken aan het einde. 

 

Veel OC vergaderingen gaan nu over de OER’en dus het is handig als daar iemand van de 

OER taakgroep bij zit. 

 

Aldert sluit de vergadering om 17.01 uur. 

 

Actielijst 

20161221-8: De dossierhouders Day of the Student’s Say schijven een nieuw vergaderstuk 

over het nieuwe (wekelijkse) concept van de Day of the Student’s Say.  

20170110-5: DB stuurt nieuwe datum PV blok 4 via officiële kanalen (sowieso via de mail). 

20170110-8: Isene regelt koffie en thee voor OV 2. 



 

20170110-9: PR gaat vergaderpunten delen via facebook, op een leuke manier. Zij vullen dit 

in naar eigen inzicht. 

20170110-10: Aldert kijkt hoe onze voorgangers uit 2010 hun HR hebben gedaan en zoekt 

met hen contact. 

20170110-14: Iedereen bespreekt volgende week hoe we een pro memorie gaan maken van 

het feit dat OC’s soms deels Engels zijn en dus alle communicatie met hen in het Engels 

moet. Indien nodig, communicatie in het Engels. Dus ook brieven enzo. Pro memorie van 

maken. 

20170117-1: Dirkje bespreekt de verkiezingen in FV FMG. 

20170117-2: Eva schrijft vergaderstuk over MAPIQ. 

20170117-3: Isene geeft 25 euro aan het zusje van Bing voor ontwerp truien en banner. 

20170117-4:Eva zegt in OV bij de rondvraag dat er maar weinig belangrijke mensen 

aanwezig waren bij het campusoverleg. 

20170117-5: Isene gaat uitzoeken hoe we geld op de UvA rekening krijgen. 

20170117-6: Farah regelt dat De Brug wordt geregeld op woensdag van 13:00 tot 15:00 voor 

volgende week en daarna. 

20170117-7: Sam mailt de naam van een mevrouw die bij CW veel heeft gewerkt aan de 

Engelse bachelor, naar Farah. 

20170117-8: PR gaat kijken naar of we nieuwe pennen kunnen laten maken met ons logo. 

20170117-9: Dora reserveert dingen voor ons raadsuitje: De Roeter om 6 uur en lasergamen 

bij Centraal om 9 uur. 

20170117-10: Iedereen stuurt stukjes voor in de WC-krant voor a.s. zaterdag. 

20170117-11: Iedereen met OV onderwerpen schrijft een stuk voor de OV voorbereiding, 

De rest denkt hierover mee. 

20170117-12: Jorrit laat Guinevere weten wanneer het OV vooroverleg is. 

 

 

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 machtigt 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.  

20162112: Als de FSR-FMG iets bespreekt met onderwijsdirecteuren dat relevant is voor het 

domein, moet dat worden gecommuniceerd naar de desbetreffende OC.  

20162112: Ook als je geen opmerkingen hebt over een stuk wordt dat doorgegeven 

 



 

Iedereen let op het feit dat OC’s soms deels Engels zijn en dus alle communicatie met hen in 

het Engels moet. Indien nodig, communicatie in het Engels. Dus ook brieven enzo. 


