
 
Notulen van de plenaire vergadering (20) 
Datum en tijd: 03-02-2017, 11:00-13:00 uur.   
Locatie: REC C3.04 
 
Aanwezig: Aldert van Dam, Eva Verschuur, Jorrit Kruithof, Isene Boudrie (notulist), Ilvy van 
der Steen, Dirkje Schoon, Sam Selling, Dora Weijers. 
 
Afwezig (met bericht): Racquelle Bannink, Sophie van Gentevoort, Sacha Palies, Farah 
Ouazizi. 
 
Afwezig (zonder bericht): Bing Gagliardi. 
  
1. Opening  
Aldert opent de vergadering om 11.07 uur. 
 
2. Post 
20170203-1: Aldert mailt de raad de memo student assessor. 
20170203-2: PR pakt UvA start up challenge op. 
20170203-3: PR pakt het valentijnsontbijt voor de schoonmakers op. 
 

• 30/1 CSR: Contactgegevens partijen studentenraadverkiezingen 2017. Is al 
teruggemaild. 

• 31/1 Marlise Huijser: Memo student assessor (mist hier de bijlage?). Aldert stuurt de 
bijlage door. 

• 31/1 Shiwa Nizak: UvA Startup Challenge. PR pakt dit op. 
• 01/2 CSR: Inwerktraject en inwerkweekend CSR - belangrijke data. Wordt in de PV 

besproken. 
• 02/2 Lianne Hooijmans: Studiesucces Dossierhoudersoverleg (doodle invullen). 

Wordt in de PV besproken. 
• Aldert heeft mail gehad over valentijnsontbijt voor de schoonmakers. PR pakt dit op. 

3. Vaststellen notulen PV 19 
De notulen zijn vastgesteld. 

4. 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 24 uur van tevoren verstuurd worden. Dit punt is gewijzigd. 
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, op maandag 
doen we een ‘Frisse start’ die gaat over de PV (met datum en tijd). Dit punt is gewijzigd. 
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, als 
dit van toepassing is. Dit punt is gewijzigd. 
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. 
 
5. Mededelingen 
Sacha machtigt Aldert, Farah machtigt Eva, Sophie machtigt Sam. 

Ilvy en Isene moeten om 1 uur weg. 

Mensen hebben het vergaderstuk EC’s niet gelezen. 



 
6. Vaststellen agenda 
Vergaderstuk EC’s wordt verwijderd. Verkiezingen en instellingstoets worden omgewisseld. 

De agenda is vastgesteld. 

7. Update voorzitter 
Ik ben deze week redelijk veel bezig geweest met OER'en en heb gesprekken met Sterre en 
mensen van OPB. Daarnaast ben ik ook samen met Jorrit naar de FMG heidag geweest, het 
verslag daarvan hebben jullie donderdagavond ontvangen. Veel kleine klusjes en taakjes. 
 
8. Update G&T 
Masterselectie:  We hebben het weer even gehad over masterselectie. De dossierhouders gaan 
inventariseren hoe de selectie bij SW zit. Daarnaast gaan zij zich waarschijnlijk focussen op 
dat informatie rondom masterselectie beter beschikbaar wordt in het advies.  
Facultair Overleg: In de vorige CV hadden we het naar aanleiding van de invoering van de 
WvB en het OER proces dat begonnen is al gehad over het opzetten van een Facultair 
Overleg. Dit overleg zou een oplossing/vervanging kunnen zijn voor de vele bijeenkomsten 
waar OC's voor worden uitgenodigd en geen zin hebben om heen te gaan.   
Honours: Er is geïnventariseerd wat voor opties er allemaal zijn voor studenten m.b.t. 
honours- en excellentietrajecten. Per domein zijn er dus verschillende 
excellentie/talentprogramma's. Op UvA-VU-AMC niveau is er het honoursprogramma. Er 
was discussie over of het wenselijk is dat studenten als ingangseis een 7 moeten hebben en 
uitgangseis een halfpunt hoger. Daarnaast zijn honoursvakken vaak ook nuttig voor normale 
studenten en is het jammer dat deze niet toegankelijk zijn voor hen.  
 
Facultaire overleggen zouden aan het begin van het jaar al in het inwerkdocument van de 
OC’s opgenomen worden. Voor dit jaar is het nog een beetje ambitieus, maar voor de 
toekomst zeker een goed idee. We gaan eraan werken bij WIM. 
 
9. Update O&R 
Diversiteit: gehad over vergaderstuk over gesprek decaan. Daarnaast ook gehad over UvA 
Aspire, wat blijkbaar alleen op de FMG is en cursussen biedt aan statushouders die studenten 
zijn of willen zijn (onduidelijk?). We wisten er weinig van, ook weinig informatie over op de 
UvA site en onduidelijkheid over wat die cursussen precies inhouden. komt volgende week 
een vergaderstuk over. 
 
Evenementen: gemaild over your voice your choice, Eva gaat naar de fv-fmg vergadering en 
gaat vragen waarvoor ze het willen gebruiken enzo. Ook moeten we nadenken wat we precies 
willen als 'tegenprestatie', onze naam op de poster? banner?? etc. 
 
CROHO-labels: de vraag is waarom gaat dit gebeuren? Aldert zoekt dit uit. Aldert mailt ook 
naar Jacobijn van ILO hierover, en vraagt naar OER proces ook. Hoe kunnen we onze 
instemming beste formuleren?  
 



 
PR: druk, bijna klaar met wc-krant 
MH: bezig met gesprek opzetten, gemaild naar studentendecanen en gevraagd aan 
studieadviseurs of ze mee willen doen. Ook zijn we aan het kijken hoe mentoren voor vooral 
eerstejaars werkt.  
 
Huisvesting/samenvatting oplegnotitie:  
medewerkers vinden kamers delen en flexwerken niet altijd fijn, gaat ten koste van de 
kwaliteit van individuele taken etc. Ze willen meer werkplekken maar de bezettingsgraad van 
werkplekken is laag (omdat medewerkers liever thuis geconcentreerd werken zonder geluid 
van studenten en collega's) --> grote hechting aan eigen werkplek. Mapiq wordt ook 
aangeboden als oplossing voor het betere gebruik van ruimtes. probleem: 
informatieachterstand van medewerkers waarom bepaalde huisvestingsdingen zo gebeuren, 
leidt tot onbegrip. Het pand vinden mensen wel fijn, alleen is er veel segregatie tussen 
studenten en medewerkers en afdelingen onderling.  
Er zijn ook veel niet nuttige meters bij liften enzo, maar daar worden in focusgroepen 
oplossingen voor bedacht.  
 
we zijn nu nog vooral bezig met het facultaire deel door te spitten en OC-adviezen binnen te 
krijgen. Volgende week willen we beginnen aan de daadwerkelijke voorlopige 
instemmingsbesluiten (in andere woorden onze adviezen). Dit zijn de onderwerpen waar we 
ons tot nu toe op focussen. (OC-adviezen zijn hierin nog niet meegenomen) 
 
OER update 
Nakijktermijn: dit willen ze veranderen naar 20 werkdagen. Beter voor docenten, niet beter 
voor studenten. Dit zorgt voor problemen bij inschrijftermijnen en te laat gekregen feedback. 
(Het onderliggende probleem is eigenlijk het 8-8-4 systeem).  
 
Herkansing: nu wordt er een vage term gebruikt "herkansing worden in een redelijke termijn 
gepland". wat is een redelijke termijn? moeten we niet een maximum/ minimum stellen? 
(natuurlijk plus uitzonderingen) 
 
Flexstuderen: staat nog niet in alle OER'en van de opleidingen die dit gaan doen. Dat moet er 
wel instaan als het doorgaat, want je moet regels hierover hebben.  
 
Functiebeperking: er staat dat de geldigheidsduur 1 jaar is, wat betekent dat je elk jaar 
opnieuw moet aangeven wat je functiebeperking is. Dit is veel werk en vaak ook niet echt 
nuttig. En dit verschilt ook nog eens per opleiding. 
 
Numerus Fixus: betreft wat Sterre/decaan zei tijdens OV. Sacha kan hier goed om 
schreeuwen. Het is raar en vaag en er wordt achter aan gegaan. Tot nu toe dus niet veel 
informatie over. 
 



 
Geldigheidsduur vakken: wordt nu per opleiding anders verwoordt. We blijven opletten dat 
dit ook goed en duidelijk wordt verwoord maar tot nu toe geen echte problemen hiermee 
gezien in de OER'en.  
 
10. Update afgevaardigde 
- GV: UvA-VU: we hebben ons instemmen met de begroting uitgesteld totdat we 
instemmingsrecht krijgen op de plannen voor de verhuizing van bepaalde opleidingen bij de 
FNWI naar de Zuidas (die in dat gebouw met de VU gaan zitten). Want: het is lastig om nu 
zonder instemmingsrecht de gehele plannen in te zien en antwoord te krijgen op de onderwijs-
gerelateerde-ongeruste vragen. Het ziet er op zich nu wel rooskleurig uit: men heeft 
vertrouwen dat we ooit instemmingsrecht krijgen. Maar de tijd dringt, want, 1 april = no 
begroting = no monniez. 
- GV: UvA - Hva: de reden waarom ik niet op de PV ben. We hebben sinds het vorige 
afstemmen meer info gekregen en meer duidelijkheid. We hebben een uitvoeringsplan een 
samenwerkingsovereenkomst gekregen. Hier is al veel duidelijker geworden echter zijn er 
nog onbeantwoorde fiscale vragen en rondom de dienstenmedewerker. Een GV + GOV zal 
ons verder moeten helpen door het UvA-HvA-moeras.  
- GV: Voorinvesteringen: we hebben dan ein-de-lijk het uiteindelijk instemmingsverzoek 
gekregen. Ik ga in de desbetreffende commissie (ik + Piet Rodenburg) een advies schrijven 
over de procedure en dan kunnen we ook hopelijk dit dossier eens tot een einde breien. Wat 
moet de GV nou nog doen: de 'procedure' toetsen, zoals wij ooit mee hebben ingestemd 
ergens in september.  
- Profileringsfonds: ik ben druk bezig met de herziening hiervan en heb dit gepresenteerd bij 
de AKVV. Wel redelijk goed ontvangen, weinig kritiek maar misschien komt dit door de 
onwetendheid + incompetentie van die lui daar. CSR reageerde over het algemeen wel 
positief, wel erg kritisch over het bureaucratische gehalte: ik heb voor alles allemaal 
procedures en regels ontworpen en dat kan wellicht wel strikt overkomen.  
- Collegegeldvrij besturen: dit is een regeling die ook in het WvB te vinden is. Regeling die er 
voor zorgt dat je wel ingeschreven bent, maar voor een voltijdsbestuur/raadsfunctie ipv een 
beurs kans kan maken op het 'niet betalen van collegegeld'. Beetje dubbele regeling dus, en 
voor de UvA administratief minder leuk. Maar ja komt wel een wet over dus we moeten er 
iets mee. CSR is er nog niet uit. Ik ook niet.  
- Onderwijsvisie: die hele leuke gesprekjes waar Aldert stoer over doet en waar Farah ook 
mee aan wil doen zijn besproken. Alleen de CSR had een beetje kritiek op de 'ietwat hier en 
daar racistische' stellingen. 'etnische' diversiteit enzo. Aldi en Farah: jullie merken het wel.  
- m-OER: procedure is voorbij gekomen. Iedereen zat 'sociologisch'/'op z'n moelmans' te 
zeuren op de 5,1/5,9 regel. En toen kwam ook de decentrale wens om m-OERen af te schaffen 
voorbij. De procedure is nu: naar FSR'en luisteren en dan zeuren op de m-OER. Dus jongelui: 
laten we gaan zeuren! 
- Flexstuderen: volgende week gaan we instemmen.  Consensus is (volgens mij) een beetje: 
als de slachtoffers het niet héél erg vinden dan maar gewoon doen. Maar ja OC POW die er 
dan nog helemaal niet van heeft gehoord gooit zo wel een beetje wat 'smakelijk' roet in het 
eten. 



 
 
11. Update penningmeester  
De UvA heeft geld op de FSR rekening gestort! Isene gaat door met alles declareren zodat de 
rekening wordt aangevuld. 

12. Onderwerp 1: OER 
20170203-4: Eva mailt naar Manouk over de m-OER en wat de plannen van de FSR hiermee 
zijn met de OC’s. 

Toelichting van Aldert: Farah noemt een kleine sidenote, mar dit is meer dan een sidenote, dit 
is echt heftig als het zou gebeuren. Stel het gaat naar het facultair regelement, dan krijgt deel 
A van de OER meer inspraak. De beslissing over 5,1 en 5,9 wordt dan een heel politiek 
standpunt, wat dus per opleiding kan gaan verschillen. Het grootste deel van onze OC’s wil 
dat het liever niet afgerond wordt. 

Eva stelt dat in de m-OER wordt bepaald dat alle cijfers worden afgerond op 1 cijfer achter de 
komma, dus dan is het nog steeds hetzelfde op alle opleidingen. Het gaat er dus om of het op 
facultair niveau wordt bepaald of centraal. 

Er klinkt vanuit de raad dat de meesten willen dat cijfers niet worden afgerond naar 5 of 6. 
Maar wil hij dat gaan uitvechten op facultair niveau? Want dan wordt deze strijd wellicht elk 
jaar opnieuw gevoerd. Dit onderwerp is best een persoonlijk. Als de raad het facultair houdt, 
wordt het terug bij de OC’s gelegd. 

Sommigen willen het op een eerlijke manier becijferen, anderen zeggen dat sommige OC’s er 
geen probleem van maken. Er kunnen ook problemen ontstaan bij studenten met hun GPA’s 
(Grade Point Average, cijfergemiddelde waarmee je bijvoorbeeld kunt vergelijken met 
studenten in bijvoorbeeld Engeland). 

Voorstel: De FSR vraagt de OC’s die hier problemen mee hebben naar hun mening en de raad 
inventariseert wat de OC’s vinden. Er wordt teruggemaild naar Manouk dat de FSR vindt dat 
het niet afgerond moet worden, maar dat hij het eerst wil voorleggen aan de OC’s, kijken wat 
hun mening hierover is. Eva gaat dit doen. 

We gaan in de OC vergaderingen peilen wat de OC’s ervan vinden. Als er al vergaderingen 
geweest zijn, dan mailen we ze met de vraag. 

13. Onderwerp 2: Internationalisering 
20170203-5: Farah neemt contact op met FEB over internationalisering. 
20170203-6: Aldert mailt Els of Farah mee mag naar het gesprekje met de decaan om te 
vragen over internationalisering. 
20170203-7: Jorrit schrijft op zijn lijstje voor de overdracht: geef door aan volgende FSR dat 
dingen meer in het Engels moeten (beleidsplan bijvoorbeeld). 
 
Aan het begin van het jaar leek dit geen groot dossier te worden, maar er is echt veel gaande. 



 
Mieke Sillekens zit in de werkgroep die de randvoorwaarden van internationalisering 
bespreekt. Er is veel onduidelijk over die werkgroep, dat gaat worden uitgezocht. De FSR wil 
toenadering zoeken tot de internationale studenten, om de positie van de raad te versterken. 

Farah wil daarnaast nog contact gaan opnemen met de FEB, omdat zij al 
ervaringsdeskundigen zijn. 

Ook denken we dat volgend jaar de FSR meer in het Engels moet gaan doen! We wilden dit 
jaar ons beleidsplan (deels) vertalen, dit is niet gebeurd. Dit gaan we doorgeven aan de 
volgende FSR! 

Vervolg: De FSR wil een advies hierover schrijven aan de decaan, eventueel in het Engels. 
Farah neemt contact op met FEB. 

14. Onderwerp 3: Diversiteit 
Opmerking van Aldert: Hans doet niet graag toezeggingen in een informeel gesprek, hou hier 
rekening mee. 

In de CV hebben we het gehad over ‘sociale mobiliteit’ als goede term om te gebruiken, dit is 
minder beladen dan ‘diversiteit’. We willen dat erin gooien in het gesprek. We denken dat 
Hans dit zal waarderen. 

UvA Aspire is begeleiding van statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). Ze 
doen 3 dingen: kijken of ze al genoeg opleiding hebben uit hun thuisland om hier meteen te 
gaan werken, kijken of ze wellicht nog een vooropleiding of schakeltraject nodig hebben om 
hier verder te studeren, of dat dat allemaal niet kan. Ze hebben ook workshops gegeven, hier 
wist de FSR niets van dus daar willen de raadsleden meer info over vergaren en ze willen 
weten of de decaan hier wel iets van wist. De raadsleden hebben het idee dat deze workshops 
een beetje stil worden gehouden, en UvA Aspire in het geheel. Vergelijkbaar met het 
referendum. Ze hebben bijvoorbeeld een website die niet online mag worden gezet enzo. Het 
is een bottom up initiatief. 

Ilvy en Farah gaan samen nog het gesprek even goed voorbereiden. 

15. Onderwerp 4: Mapiq 
Klankbordgroep was gister, dit gaat waarschijnlijk eens per kwartaal plaatsvinden.   

Je spreekt Mapiq uit als ‘Meppik’, NIET ‘mep-ai-kjoe’. 

Eva heeft een aantal van onze klachten genoemd. Privacy vindt FGw ook belangrijk. Live 
data willen ze heel erg doorvoeren, zodat je ook je locatie kunt delen met je vrienden en kunt 
zien of de koffieautomaat niet werkt. Dora vindt dat het best kan dat je al die dingen gebruikt, 
maar iedereen die het gebruikt moet er wel van op de hoogte zijn welke info je dan deelt en 
welke info er van je wordt verzameld. Wees duidelijk over de data die verzameld wordt. Dan 
leg je de keuze bij iemand zelf of je hiervan gebruik wilt maken of niet. Misschien kan er bij 
elke optie specifiek worden gekeken of je bepaalde data deelt of niet. 



 
Soms zijn lokalen dubbel geboekt omdat Mapiq en Webroom booking (het systeem dat de AS 
en docenten gebruiken om lokalen te boeken) allebei dezelfde lokalen kunnen boeken. 

Vervolg: de raad wo; sowieso eerst weten wat er gebeurt met al die data. Zodra er meer over 
bekend is, zal de raad hierover verder vergaderen. 

16. Onderwerp 5: Vakevaluaties  
20170203-8: Dirkje mailt naar strategie en informatie. 

Vanwaar de nadruk op het AMC? Docenten vinden UvA-Q niet zo fijn, willen liever 
focusgroepen. Probleem hiermee: er komt niemand in die focusgroepen. Dus hebben ze nu op 
het AMC jaarvertegenwoordigers. Deze studenten moeten nominaal studeren en zij hebben 
bijeenkomsten om te bespreken over hoe het gaat in hun jaar. Per werkgroep is er 
bijvoorbeeld 1 vertegenwoordiger, die vraagt aan zijn/haar vrienden en klasgenoten wat ze 
ervan vinden en dit wordt in een soort jaarvertegenwoordigers-focusgroep gedeeld. 

Sophie en Sam gaan een jaarvertegenwoordiger van het AMC interviewen. 

Dit systeem van jaarvertegenwoordigers zou minder druk op OC’s geven. 

Zelfs in de instellingstoets staat dat OC’s jaarlijkse evaluaties moeten houden, terwijl die dus 
niet overal gedaan worden. 

UvA-Q wordt gezien als ‘brandalarm’: als ze erg negatief zijn, is duidelijk dat er iets niet 
goed gaat in het vak, maar niet wát! Om daar achter te komen zijn de focusgroepen nodig. 

‘Evicence-based-teaching’ is een buzz-word: dit willen ze heel graag zien overal. Aldert denkt 
dat dit het beste behaald kan worden door met studenten te overleggen en in gesprek te gaan. 
Maar mensen doen vaak moeilijk over dat dat moeilijk te coderen is voor in de NSE, ze zijn te 
veel gefocust op kwantitatieve data. 

De dossierhouders gaan hiermee verder en houden de raad op de hoogte. 

17. Onderwerp 7: Studiesucces 
20170203-9: Sam gaat de stukken uit studiesucces 2.0 lezen, wat daarin staat over 
masterselectie. 
20170203-10: Aldert vult de doodle Studiesucces in en delegeert taken naar relevante 
dossierhouders. 
20170203-11: Iedereen die door Aldert taken toegewezen krijgt voor het dossier 
Studiesucces, ziet deze taak als een prioriteit. 
 
Rond 2009 is hier beleid over gemaakt; hoe verhogen we het rendement van studeren etc. Er 
komt binnenkort een dossierhoudersoverleg Studiesucces. Lianne Hooijmans (CSR) heeft dit 
georganiseerd. 



 
Verschil tussen 1.0 en 2.0: in Studiesucces 2.0 staat wat er goed en niet goed ging in 
Studiesucces 1.0. Dit stuk is vooral munitie: je ziet in dit stuk dit en dit, dus waarom doen we 
niet dat en dat? 

De raad is het erover eens dat niet één persoon dit dossier kan doen. Het dossier raakt aan veel 
andere dossiers (masterselectie, mental health, etc.).  

Er is nog iets wat uitgezocht moet worden in studiesucces 2.0 over masterselectie. Sam gaat 
dit doen. 

Er is weinig enthousiasme in de raad over wie de hoofddossierhouder wil worden van dit 
dossier (er zijn ook veel afwezigen). Voor nu vult Aldert de doodle in, het wordt nu een 
‘raadsdossier’: Aldert delegeert taken naar de relevante dossierhouders en deze moeten dit 
zien als prioriteit! 

18. Onderwerp 8: Instellingstoets 
20170203-12: Iedereen kijkt goed in Studiesucces en Instellingstoets wat ervan gebruikt of 
geproblematiseerd kan worden voor de eigen dossiers. 

Dit zijn allemaal brondossiers: kijk hierin wat er relevant is voor je dossiers! Het is munitie. 

19. Onderwerp 9: Verkiezingen 
20170203-13: Jorrit schrijft een vergaderstuk over hoe we het percentage stemmers bij de 
verkiezingen omhoog gaan krijgen. 

Willen de huidige raadsleden gaan vertellen wat raadswerk inhoudt? Dus zich meer mengen 
met de partijen en het proces van nieuwe mensen inlichten? 

Partijen mogen best noemen dat ze zich hard hebben gemaakt voor een bepaalde zaak in de 
raad van dit jaar. 

Heeft de huidige raad een taak in het “ronselen” van mensen die volgend jaar in de raad 
komen? Wellicht niet heel hard campagne te voeren, maar wel vrienden en kennissen die je 
geschikt lijken hierop attenderen. We kunnen ook Facebook hiervoor gebruiken, om mensen 
te attenderen dat ze zich verkiesbaar kunnen stellen. 

Aspirant raadsleden 
De raad kan meeloopdagen aanbieden om te laten zien wat het raadswerk inhoudt. Aspirant 
opvolgers al voor de verkiezingen mee laten lopen. Het gevoel binnen de huidige raad is dat 
de meeste raadsleden geen idee hadden waar ze aan begonnen. Koffiegesprekjes zou ook 
kunnen in plaats van een meeloopdag, het laatste zou namelijk ook een raar beeld kunnen 
geven. Het kan ook überhaupt alleen koffiedrinken zijn of een PV bijwonen. 

Er wordt geopperd om een evenement te organiseren om het raadswerk te laten zien. Vorig 
jaar was hier een soort van informatiebijeenkomst over, maar die werd niet heel enthousiast 
bezocht. Wellicht kan dit in combinatie met DSS? Dus met een thema, zoals eerder al eens 
besproken. 



 
De raad vindt dat het werven van leden aan de partijen is. De raad vindt wel dat de opvolgers 
goed ingelicht moeten zijn, al vanaf het moment dat ze zich aanmelden op de partijlijsten. 
Hiervoor moeten wel nauw samen gewerkt worden met de partijen. Deze twee punten zijn 
soms wel moeilijk te combineren. 

De raad is al goed bezig met naar buiten brengen wat hij aan het doen is, bijvoorbeeld door 
het ‘Hey, want to participate?’-stukje in de WC-krant. 

Over het debat (idee CSR): de raad vindt dit niet echt een goed idee. Er zijn maar 2 partijen, 
dus een debat tussen twee spelers lijkt een beetje onnuttig. De partijen kunnen dit zelf 
bepalen.  

Volgende week wordt dit verder besproken. 

20. Aandachtspunten voor centraal  
Geen. 

21. PR Update 
WC-krant hangt volgende week. Pennen komen volgende week een voorbeeldje van. 

22. W.v.t.t.k. 
Geen. 

23. Rondvraag en sluiting 
Sam kan niet bij PV zijn volgende week. 

Common Room zoekt barpersoneel. Goede mogelijkheid om te vertellen over de FSR. 

Er komt een datumprikker voor de Dag van de Afgezanten. 

O&R vindt het prima dat OC-mail gedeeld wordt met hen. 

Er komt een mail met een draaiboek van het evaluatieweekend. 

CROHO-labels: er zijn nog 5 weken voor instemmingsverzoek en Aldert gaat met Jacobijn 
praten (ILO). 
 
Aldert sluit de vergadering om 13:00. 
 
Actielijst 
20170110-10: Aldert kijkt hoe onze voorgangers uit 2010 hun HR hebben gedaan en zoekt 
met hen contact.  
20170124-8: Jorrit schrijft een vergaderstuk met een plan voor een studentenpartijen debat 
van de FSR.  
20170203-1: Aldert mailt de raad de memo student assessor. 
20170203-2: PR pakt UvA start up challenge op. 
20170203-3: PR pakt het valentijnsontbijt voor de schoonmakers op. 



 
20170203-4: Eva mailt naar Manouk over de m-OER en wat de plannen van de FSR hiermee 
zijn met de OC’s. 
20170203-5: Farah neemt contact op met FEB over internationalisering. 
20170203-6: Aldert mailt Els of Farah mee mag naar het gesprekje met de decaan om te 
vragen over internationalisering. 
20170203-7: Jorrit schrijft op zijn lijstje voor de overdracht: geef door aan volgende FSR dat 
dingen meer in het Engels moeten (beleidsplan bijvoorbeeld). 
20170203-8: Dirkje mailt naar strategie en informatie. 
20170203-9: Sam gaat de stukken uit studiesucces 2.0 lezen, wat daarin staat over 

masterselectie. 
20170203-10: Aldert vult de doodle Studiesucces in en delegeert taken naar relevante 
dossierhouders. 
20170203-11: Iedereen die door Aldert taken toegewezen krijgt voor het dossier 
Studiesucces, ziet deze taak als een prioriteit. 
20170203-12: Iedereen kijkt goed in Studiesucces en Instellingstoets wat ervan gebruikt of 
geproblematiseerd kan worden voor de eigen dossiers. 
20170203-13: Jorrit schrijft een vergaderstuk over hoe we het percentage stemmers bij de 
verkiezingen omhoog gaan krijgen. 
 
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 24 uur van tevoren 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, op maandag 
doen we een ‘Frisse start’ die gaat over de PV (met datum en tijd).  
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, als 
dit van toepassing is.   
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. 
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