
 
Notulen van de plenaire vergadering (19) 

Datum en tijd: 24-01-2017, 15:00-17:00 uur.   

Locatie: REC C3.01 

 

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

Ilvy van der Steen, Farah Ouazizi, Dirkje Schoon, Sophie van Gentevoort, Dora Weijers, 

Sacha Palies, Racquelle Bannink. 

  

Afwezig: Sam Selling.  

  

1. Opening  

Aldert opent de vergadering om 15.07. 

 

2. Post 

20170124-1: De AS beantwoordt iedere mail dat het bericht wordt doorgespeeld aan de 

dossierhouder(s) en deze hierop zal/zullen antwoorden. (Pro memorie)  

20170124-2: Iedereen zet de AS in de Cc met terugmailen. (Pro memorie)  

20170124: Eva mailt Manouk Schippers terug over OER & M-OER. 

 

 18/01 Shiwa Nizak (UvA): UvA/FMG eventkalender. 

 10/01 Daan Doeleman (CSR): Debat Studentenraadspartijen (heeft iemand hierop 

geantwoord?).Jorrit heeft teruggemaild. 

 21/01 Manouk Schippers: OER & M-OER (drie vragen). Eva mailt terug. 

 23/01 Commissie D&D: Uitnodiging presentatie uitslagen D&D Referendum 

(woensdag 25 jan., 13:00, theaterzaal CREA). De meeste raadsleden zullen er zijn. 

 23/01 CSR: Uitnodiging trainingsdag 1 februari 2017 (ISO trainingen). Een aantal 

raadsleden gaan hierheen, pr naar de promotie training en oer-taakgroep naar oer 

training. 

 

3. Vaststellen notulen PV 18 

De 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. Nieuw AP 20170124-

4: PR maakt een schema waarop iedereen (max. 3 per keer) zich kan inschrijven voor DSS.   

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

20170117-2: Eva schrijft vergaderstuk over MAPIQ. Komt volgende week. 

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. 

de week en daarna. 

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. 

 

5. Mededelingen 

Sam is afwezig met bericht. 

 

6. Vaststellen agenda 

Vaststellen OV notulen, na OV Actiepunten. 

 

7. Update voorzitter 

Woensdag had ik dus het voorzittersoverleg (VZO), een verslag hiervan is al gestuurd, als ik 

de notulen en andere stukken heb komt dat ook jullie kant uit. Verder bezig geweest met OV 

voorbereiding en studiesucces. Ik hoop jullie ook, via de CV van OR en een vergaderstuk, 

z.s.m. in te kunnen lichten over de instellingstoets. Lopende zaken dus vooral.  

 

Aanvulling voorzittersoverleg: Aldert vraagt of de raad ok is met het delen van zijn adviezen 

met andere FSR'en. Het is bedoeld om dubbel werk voorkomen. De raad stemt in. 

 

8. Update G&T 

OV maart: We hebben het in het kader van de OV in maart alweer gehad over van welke 

dossiers we vanuit ons weer een advies kunnen verwachten. Dat bleken er best een hoop. 



 

 

WvB en OER:  We hebben het even gehad over de WvB en wat dit voor een veranderingen 

gaat brengen voor ons OER proces. Er is een WvB mapje aangemaakt op de Drive met daarin 

alle belangrijke en informatieve WvB documenten die Sacha en Dora vanuit de Werkgroep 

Inrichting Medezeggenschap (WIM) hebben verkregen.Vanuit de commissie leek het ons met 

het oog op de toekomst een goed idee om te proberen een structureel Facultair Overleg te 

gaan plannen waarbij zowel OC's als FSR aanwezig zijn. Voor de synchronisatie tijdens het 

OER proces zou dit zeer nuttig zijn maar ook buiten het OER-proces om een goed moment 

om OC's te spreken. Het zal dus echt een vergadersetting hebben. Verder hebben we het ook 

gehad over hoe wij ons als Governance commissie  verhouden tot de OER taakgroep. Immers, 

wij verzamelen de informatie vanuit de OC's structureel maar OER mensen moeten eigenlijk 

alleen bij de OC's zijn voor het OER-proces. Het ideaal is dus dat er zowel iemand bij zit van 

G&T als iemand van de OER-taakgroep (natuurlijk helemaal top als dit dezelfde persoon kan 

zijn, wellicht iets om rekening mee te houden met de verdeling van de OER'en).  

 

Day of Student Say: We hebben kort de DSS geëvalueerd. Het was leuk maar een ander 

tijdstip (meer tijdens de lunch) is misschien iets om te overwegen.  

 

WIM: Dinsdag is de tweede bijeenkomst van de werkgroep inrichting medezeggenschap 

(vanaf nu te noemen WIM). Dit hebben we kort voorbesproken.  

 

9. Update O&R 

Functiebeperking: vergaderstuk over dyslexie! Dit wordt dus vaag per opleiding geregeld en 

klinkt allemaal erg onhandig, wellicht iets voor de OER-taakgroep om naar te kijken.Verder 

hebben we contact met Marjan Kuiper, die een centraal functiebeperkingsbeleid aan het 

maken is. Er is iets raars met de invalidetoiletten, maar dat zijn we aan het uitzoeken. 

 

Vluchtelingen: project Aspire; er komt een meeting met de mensen die dit regelen. Renske 

van FNWI doet hier veel mee en daar hebben we ook contact mee. Hier is nog niet iets 

concreets uitgekomen, maar we wachten de meeting af.  

 

Examencommissies: vergaderstuk!! Analyse is moeilijker dan gedacht maar we komen er 

langzamerhand uit. We gaan dieper kijken naar hoe het werkt als je een verzoek doet bij de 

EC en de docent van het desbetreffende vak er ook in zit. Wat voor gevolgen heeft dit?  

 

Instellingsplan: Aldert's nieuwe dossier. Hier komt volgende week een vergaderstuk over. 

 

MapIQ: hier komt ook volgende week een vergaderstuk over. Dit gaat over een 

klankbordsessie over MapIQ en wat deze dienst allemaal kan aanbieden. 

 

10. Update afgevaardigde 

- Profileringsfonds: we zijn nu druk bezig met het herinrichten van het profileringsfonds. Hier 

zijn jullie al vast wel van op de hoogte, want hier gooi ik jullie mee dood. Het gaat over het 



 

categoriseren van de verenigingen / stichtingen en aan die categorieën waarden koppelen waar 

je weer de hoogte van de beurzen (deels) afhankelijk kan laten zijn. 

 

- UvA-HvA: er zijn informatiebijeenkomsten geweest, waar mensen uit het Maagdenhuis de 

Gezamenlijke Vergadering te woord heeft gestaan en de vragen van de COR en de CSR 

hebben beantwoord.  

 

- Collegegeldvrij besturen: We kennen allemaal de standaarddingen in het WvB. Wat we niet 

weten: er staat ook een dingetje in over collegegeldvrij besturen. Dit houdt in dat, als je een 

voltijd bestuur/raadsjaar doet, je aanspraak kan maken op collegegeldvrij besturen. Echter, 

dan komt de vragende reactie die iedereen altijd geeft terwijl hij/zij aan zijn hoofd krabt: 

''Maar we hebben toch een profileringsfonds?" Yes. En dáárom is het ook zo'n rare regeling, 

die misschien bij universiteiten met een laag profileringsfonds zou helpen, maar in ieder geval 

niet bij ons, want bij ons zouden studenten er lager uitkomen.  

 

- D&D uitslagen: deze woensdag zijn er de uitslagen + interpretatie van de commissie. 

Komen allen. En lees niet de reacties van reaguurder "Robin" op Folia. Gewoon een tip. 

 

- Studiesucces: we hebben de OV gehad, maar nu gaan we dóór, 1) meer inzetten op 

docentprofessionalisering, 2) flexibilisering van de uniforme jaarindeling 3) meer werk maken 

van studie engagement. 

 

- Verder hebben we dit weekend evaluatieweekend gehad. 

 

Aanvulling campusoverleg: er zijn in de kelder van REC B/C onderwijsruimtes, die worden 

nu niet gebruikt. Tom Verhoek wil dat deze worden gebruikt. Bezig met studielandschappen, 

planten, lampen, etc. Willen studenten hierbij betrekken.  

 

11. Update penningmeester  

Er is geen  update deze week.  

 

12. Onderwerp 1: Functiebeperking (diversiteit)  

Hoe dit is geregeld is allemaal nog best wel vaag. Het is aan de EC om dyslexie te erkennen 

en maatregelen te treffen voor de student. Hoe dit in zijn werk gaat verschilt per opleiding.  

Artikel A 6.4 van de OER.  

 

No show check: vindt de raad op zich oké. Maar dat de student zelf achter extra 

voorzieningen, zoals meer tijd bij tentamens, aan moet vindt de raad kwalijk. 

 

Vervolg: De dossierhouders hebben Marjan Kuiper gemaild (de dossierhouder en 

studentendecaan), ze heeft nog niet teruggemaild. De dossierhouders gaan een afspraak 

maken. 

 



 

13. Onderwerp 2: Examencommissies  

20160124-5: Bing schrijft een inhoudelijk vergaderstuk over de vroege resultaten van de 

survey EC en zoekt uit wie hem kan helpen met het verwerken van de data per opleiding. 

Het werken met SPSS en de survey is soms moeilijk, het blijkt lastig voor de dossierhouder 

om de data te splitsen per opleiding. Dit is nodig omdat iedere opleiding een eigen 

examencommissie heeft en er per examencommissie gekeken wordt hoe zij functioneren. 

Iedereen is het ermee eens dat de data gesplitst moet worden op opleiding. 

Vroege resultaten: 

Er is al wel te zien dat er veel mensen meer dan 6 weken wachten op antwoord van de EC, 

meer dus dan de termijn. Bing gaat kijken hoe dit per opleiding verschilt. Er gaan dus 

gedeelten goed, en gedeelten niet goed. Er moet goed worden gekeken naar punten die niet 

goed gaan.  

Bing gaat uitzoeken wie hem kan helpen met de data splitsen per opleiding/EC. Dora stelt 

voor om een docent vragen om te helpen met het verwerken van de data. Er moet ook 

gekeken worden naar de kwalitatieve data (ingevoerd bij, anders:…).  

De OC POW wil de data van de survey EC's. De raad besluit om de data niet te verstrekken, 

maar alleen de resultaten. Als het verslag er is stuurt Bing dit naar Sacha, hij stuurt het door 

naar de OC POW.  

Vervolg:  

Volgende week komt er een inhoudelijker vergaderstuk gebaseerd op deze stukken, over de 

tevredenheid van studenten met de examencommissie en waarom. Bing gaat kijken hoe de 

data per opleiding gespecificeerd kan worden. Bing houdt de EC's op de hoogte waar de raad 

in het proces is. Uiteindelijk wordt dit terug gerapporteerd naar de EC. De resultaten kunnen 

vervolgens ook naar de OC's gestuurd worden, maar het is volgens de raadsleden goed om 

eerst aan de EC's te vragen of ze willen dat dit naar de OC's gaat.  

14. Onderwerp 3: OV Actiepunten 

20170124-6: Eva mailt Esther terug met OC email adressen en vraagt of zij de uitnodiging 

stuurt.  

 

De raad bespreekt nogmaals de actielijst van de vorige OV. 

 

Voorstellen FSR:  

Informele activiteit 20151116-6: FSR gaat nadenken over een nieuwe bewoording en 

invulling hiervan. 

 

Personeelstrainingen 20160316-6: De FSR gaat kijken hoe de personeelstrainingen aan de 

FMG ingericht kunnen worden, in afwachting van het gesprek met de decaan over diversiteit. 

 



 

Begroting 20161122-8: Michel Telkamp informeert de FSR over de uitkomsten van de 

analyse van Tom Verhoek. De OR en FSR worden actief in het evaluatieproces van de 

begroting betrokken. Er is een gesprek geweest met Michel Telkamp op 12 januari met Aldert 

en Sacha. Er moet nog een terugkoppeling komen van de resultaten van de analyse.  

 

Governance 20161122-13:  

De FSR agendeert de verschillen en overeenkomsten tussen de functies BoS student en 

Ombudsstudent in de werkgroep Inrichting medezeggenschap FMG. De FSR is ermee bezig, 

hij heeft een facultair assessoren overleg gepland op dinsdag 31 januari. 

 

Vakevaluaties 20161122-16: De FSR inventariseert de mogelijkheden om de zichtbaarheid 

van de OC’s te vergroten en maakt voor de werkgroep Inrichting medezeggenschap FMG een 

wenselijke planning voor de zichtbaarheid OC's of kondigt in de werkgroep aan dat zij 

hiermee zullen komen. De FSR is met Esther van Boghoven hier mee bezig. 

Deze punten worden op de OV nog kort toegelicht.    

 

15. Onderwerp 4: OV notulen 

Pagina 3: Pro memorie opmerking: niet geaccepteerd. Van deze afspraak wordt gebruik 

gemaakt, zoals ook aangegeven in de OV. 

Pagina 5: OEREN: niet geaccepteerd. Vorig jaar is afgesproken om de term OER'en te 

gebruiken. 

Alle andere opmerkingen zijn geaccepteerd. 

16. Onderwerp 6: OV - 20 maart 

De OV van 16 maart is verplaatst naar maandag 20 maart van 13:00-15:00 in C3.06. In de 

rondvraag zal een raadslid benoemen dat het in het vervolg fijn zou zijn om dit in overleg te 

doen.  

17. Aandachtspunten voor centraal  

De website van de UvA wordt vernieuwd, maar dat is heel centraal en er is weinig over 

duidelijk.  

18. PR Update & WC krant 

Vergaderstuk en wc-krant. Iedereen eens met de 5 genoemde punten? Mening over de wc-

krant? 

Stukje over de OER komt er nog in. De wc-krant wordt de The Toilet Times gedoopt. Er 

komen nog wat style aanpassingen op de Times. Het OER stuk komt in het Engels, zodat niet 

alleen het participate stukje in het Engels is.   

19. W.v.t.t.k.  

Geen. 



 

20. Rondvraag en sluiting 

20170124-7: Bing mailt naar FV FMG of de organisatie van Your voice, you choice! nog 

geld nodig hebben in ruil voor promotie. 

20170124-8: Jorrit schrijft een vergaderstuk met een plan voor een studentenpartijen debat 

van de FSR. 

 FB berichtje: wie gaat reageren? Isene reageert op Iris Kooreman's Facebook bericht 

dat de stukken van de OV na de OV online komen. Op de OV gaan we het hebben 

over het openbaar maken van de stukken.  

 Evenementenpotje: gebeurt hier iets mee, kunnen we iets sponsoren? Bing mailt naar 

FV FMG voor organiseren Your voice, you choice! Of ze nog geld nodig hebben. 

 Doet de raad mee aan een debat tussen partijen? Daan (CSR) wil dat sneller 

organiseren, om onderscheid tussen partijen te laten zien voor de studenten die zich 

verkiesbaar willen stellen voor de studentenraad volgend jaar. In februari, kijken of de 

raad wil meedoen. Het is een debat tussen raadsleden over een punt waarop zij 

verschillen. Er is gemengde interesse binnen de raad, er is nog veel onduidelijkheid 

over het plan. De FSR kan ook zelf de invulling doen en het zelf organiseren. De raad 

stemt vooralsnog positief, totdat het uitgewerkt is. Jorrit pakt dit op en bedenkt een 

invulling.  

 Wanneer is volgende week de PV? Vrijdag van 11:00-13:00. 

Aldert sluit de vergadering om 17.09. 

 

Actielijst 

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

met hen contact. 

20170117-2: Eva schrijft vergaderstuk over MAPIQ. Komt volgende week. 

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

20170124-1: De AS beantwoordt iedere mail dat het bericht wordt doorgespeeld aan de 

dossierhouder(s) en deze hierop zal/zullen antwoorden. (Pro memorie)  

20170124-2: Iedereen zet de AS in de Cc met terugmailen. (Pro memorie)  

20170124-3: Eva mailt Manouk Schippers terug over OER & M-OER. 

20170124-4: PR maakt een schema waarop iedereen (max. 3 per keer) zich kan inschrijven 

voor DSS.    

20160124-5: Bing schrijft een inhoudelijk vergaderstuk over de vroege resultaten van de 

survey EC en zoekt uit wie hem kan helpen met het verwerken van de data per opleiding. 

20170124-6: Eva mailt Esther terug met OC email adressen en vraagt of zij de uitnodiging 

stuurt.  

20170124-7: Bing mailt naar FV FMG of de organisatie van Your voice, you choice! nog 

geld nodig hebben in ruil voor promotie. 

20170124-8: Jorrit schrijft een vergaderstuk met een plan voor een studentenpartijen debat 

van de FSR. 

  

 



 

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. 

20170117-8: Iedereen let op het feit dat OC’s soms deels Engels zijn en dus alle 

communicatie met hen in het Nederlands én Engels moet.  

20170124-1: De AS beantwoordt iedere mail dat het wordt doorgespeeld aan de 

dossierhouder en deze hierop zal antwoorden.  

20170124-2: Iedereen zet Racquelle in de CC met terugmailen. 


