
 
Notulen van de plenaire vergadering (27) 
Datum en tijd: 16 maart 2017 13:00-15:00  
Locatie: B3.01 
 
Aanwezig: Aldert van Dam, Eva Verschuur, Jorrit Kruithof, Isene Boudrie, Ilvy van der 
Steen, Sophie van Gentevoort, Sacha Palies, Farah Ouazizi, Bing Gagliardi, Sam Selling, 
Racquelle Bannink. 
 
Afwezig (met bericht): Dirkje Schoon. 
  
1. Opening  
Aldert opent de vergadering om 13:05. 
 
2. Post  
20170323-1: Eva pakt de mail ‘Campusoverleg’ van Tjapko van Noort op.   
20170323-2: PR post op Facebook dat de looproute B/C wijzigt. 
20170323-3: Bing pakt als coördinator de organisatie Summerfestival op en mailt Shiwa 
Nizak terug. 
20170323-4: PR verspreidt de info over het ICTS onderhoud op 22/23 april en Sam 
informeert de studieverenigingen hierover. 
20170323-5: G&T pakt de mail van de CSR over de TAQT trainingen voor OC’s op. 
 

• 16/03 Tjapko van Noort: Campusoverleg - Jullie input op het studielandschap [i.c. 
naamgeving]. Eva pakt dit op. 

• 20/03 Omgevingsmanager Roeterseiland: Looproute naar B/C wijzigt. PR pakt dit op. 
• 21/03 Shiwa Nizak: Deelnemen organisatie summerfestival. Bing pakt dit op. 
• 21/03 Tijmen de Vos: Groot onderhoudsvenster ICTS (22 & 23 april, het weekend 

voor tentamenweek, PR verspreiden). Sam communiceert naar sv’s. Ilvy mailt Esther, 
lift krant en PR pakt dit op. 

• 21/03 Gerwin Wezelman: FAQ Flexstuderen. 
• 22/03 Daan Doeleman: Informatie Kieskompas & Datumprikker stellingenconferentie. 

Volgende week bespreken op de PV. 
• 23/03 CSR: Sterke opleidingscommissies met TAQT. G&T pakt dit op. 

 
3. Vaststellen notulen PV 26  
Na een aantal wijzigingen zijn de notulen van 16 maart 2017 vastgesteld.  
 



 
4. Actielijst 
20170209-3: Bing anonimiseert de data van de EC survey en maakt zo snel mogelijk 
afspraken met de EC's voor de terugkoppeling.  
20170216-3: Farah mailt Carolien Bouw (Cc Gerben) van Sociologie over 
internationalisering op de opleiding.  
20170316-1: Sacha reageert op de mail van Hontze Lont.  
20170316-2: G&T pakt de mail op van Steven de Jong over het career event. 
20170316-3: Bing stuurt de rapporten die hij naar de EC’s wil sturen vanavond naar de 
raad. 20170316-4: Iedereen leest de brief Mental Health en mailt Eva op- en aanmerkingen. 
20170316-5: Eva en Ilvy sturen een mail naar de andere FSR’en dat de brief Mental Health 
een week wordt uitgesteld.  
20170316-6: Sam vraagt aan FV FMG of ze zijn uitgenodigd voor de afdelingsvergadering 
over D&D. 
20170316-6: Eva mailt de raad de top 3 docenten van het jaar. 
 
5. Mededelingen  
Dirkje is afwezig, zij is er misschien volgende week ook niet. 

Marlise (BoS student CSW) vertelt kort waar zij mee bezig is geweest: dinsdag was er een 
speciale ODO vergadering voor het bespreken van de verhouding opleidingsdirecteur en 
onderwijsdirecteur van bachelors. Daarnaast komt er een werkgroep diversiteit, waar de FSR 
voor wordt uitgenodigd.  

6. Vaststellen agenda 
Huisvesting wordt toegevoegd onderaan de agenda. De agenda is vastgesteld. 

7. Update voorzitter 
CROHO: Hier ben ik inderdaad mee bezig om andere faculteiten te benaderen, daarnaast ben 
ik ook in mailconversatie met de VZ van de FGw hierover. 
 
D&D: Een afspraak over D&D zal half mei/april gepland worden, hierbij gaan vooral de 
afdelingen bij zitten waar meer voorkeur voor alternatieve bestuursvormen heerst, de 
domeinbestuurders ook bij zijn, en zal het CvB dus aanschuiven. Wij worden ook 
uitgenodigd.  
 
De gesprekken op afdelingsniveau zijn grotendeels al gevoerd de SV's waren ook aanwezig. 
 
8. Update G&T 
- OC's: Eva vult het gat op als toehoorder van de OC sociologie. Dank je Eva.  
 
- D&D: Met betrekking tot de afdelingsoverleggen nagevraagd welke studieverenigingen 
uitgenodigd waren, ten tijde van de G&T vergadering waren Kwakiutl, VSPA en Pegasus niet 
op de hoogte gesteld. Sarphati wist het alleen via de OC. 
 



 
- Studieverenigingen: Zijn aan het kijken naar een kortingsregeling voor de kantine voor de 
besturen. Aan de ene kant is dit wat ze willen, maar aan de andere kant is dit niet het 
ideaalbeeld. Willen eigenlijk dat ze daar eten zelf kunnen regelen. We gaan een balletje 
opgooien bij de Common Room en studieverenigingen om te kijken of er een brief kan komen 
dat ze dit willen. 
 
- Nabespreking OV: studentassistenten ging snel, maar op zich een goed resultaat. 
Masterselectie was lastig, maar wel fijn dat er nog met de decaan doorgepraat gaat worden. 
Waren na de OV voorbereiding nog een aantal dingen veranderd en dit zorgde ervoor dat er 
enige onduidelijkheid was over de tactiek. Maar uiteindelijk wel tevredenheid over t resultaat. 
 
- Schakeltrajecten: Cijfers van Telkamp geven aan dat de aantallen afnemen, kosten zijn 
onduidelijk (ook voor Telkamp). De financiering binnen de faculteiten is geagendeerd voor 
een overleg met Telkamp. We gaan nog kijken hoe precies zit met contractstudenten op de 
FMG, daarnaast is er nog het landelijke niveau. Maar dat is lastig. 
 Daarnaast speelt het natuurlijk vooral op landelijk niveau.  
 
- Loopbaanoriëntatie: Zit deels in dossier mental health, niemand zat te springen om dit op 
zich te nemen en om naar het evenement te gaan. Fijn dat O&R dit oppakt.  
 
Volgende week gaan we door met schakeltrajecten, honours en waarschijnlijk ook D&D en 
vakevaluaties. 
  
9. Update O&R 
Mental Health: bezig met de brief en onszelf herpakken aangezien de grootste motivatie van 
Dora kwam. We kijken ook naar het advies wat we wilde sturen naar de volgende OV en wat 
we daarmee willen doen. 
 
CROHO: Aldert is er nog even mee bezig, vooral met andere faculteiten en informatie 
uitwisselen daartussen.  
 
OV evaluatie: het ging goed, Farah heeft het goed gedaan. De sfeer was prettig, maar we 
hadden wat meer toezeggingen kunnen krijgen bij meerdere adviezen. 
 
Internationalisering: Mieke (die bij de OV was) heeft meteen met Farah contact gehad over 
een afspraak en over de werkgroep internationalisering.  
 
Uniforme Jaarindeling en Studiesucces: Gaat over het 8-8-4-systeem en het soepeler omgaan 
daarmee. Aldert vindt de brief van de CSR niet radicaal genoeg, de rest van de commissie 
vindt het wel een goede brief. Studenten kunnen het misschien verwarrend vinden als er totaal 
geen vaste structuur is tussen faculteiten/opleidingen etc.? 
 



 
Docent v/h Jaar: ik heb al de nummer 1 verrast met de studievereniging en dat was erg cute. 
Deze week gaan we de rest verrassen :)  
  
10. Update afgevaardigde  
20170323-6: Sacha stuurt de raad de brief diversiteit. 

- Burgerinitiatief: De CSR is aan het nadenken over de mogelijkheid van een 'burger' 
initiatief. Dit houdt in dat studenten/medewerkers/etc. (wordt nog over nagedacht) zelf d.m.v. 
Het verzamelen van handtekeningen zelf iets bij 'het bestuur' kunnen aandragen. De CSR is 
overwegend positief voor dit beleid.  
- Duurzaamheid: De CSR gaat waarschijnlijk de volgende OV de UvA oproepen om niet 
meer indirect te investeren via ABP in fossiele industrie. We gaan daarvoor Kees van Ast 
uitnodigen. Daarnaast gaan we nog bespreken of we ook treasury (de banken waar de UvA 
zit) gaan bespreken.  
- DO Diversity: De CSR gaat een brief sturen ter goedkeuring advies voor het profielschets 
van de DO. We hebben wel wat aanmerkingen, en die zijn verwerkt in de brief. Wil je weten 
wat precies de aanmerkingen zijn? Laat het me weten, of vraag even Annabel. 
- mOER: de CSR heeft ingestemd met de ontheffing van de bindendheid van art 4.6.2 (uit 
mijn hoofd) omtrent de cijfers tussen de 5.1 en 5.9. De bindendheid van de rest wordt 
volgende week besproken, de decentrale zijn uiteraard tegen, maar er zijn wat UvA-socialers 
en vrije studenten die wel artikelen bindend willen.  
- Kwantitatieve draagvlakmeting: de CSR is aan het nadenken over 'kwantitatieve 
draagvlakmatingen'. Is dit een ander woord voor referenda? Blijkbaar aan de UvA wel. De 
CSR is aan het nadenken, Lianne heeft een vergaderstuk met allemaal verschillende vormen 
opgestuurd, en men is positief.  
- Commoning UvA: er wordt een deliberatief D&D evenement georganiseerd met 
Commoning UvA. Annabel is hier mee bezig. Beetje in de trant van 'nadenken over je doel 
etc.'. Moet niet té abstract worden, want dan wordt het een beetje te vaag.  
- Mental Health: de CSR was erg ontevreden over de huidige brief. Juist ook omdat nu MH 
wordt omschreven als 'het oplossen van MH' om juist uiteindelijk beter en productiever te 
werken. Het wordt dus een beetje vermeld alsof het bij de student ligt, terwijl de CSR vindt 
dat de 'productievere sfeer' moet worden veranderd (masterselectie / studiesucces / etc.). CSR 
verwacht dat er meer FSR'en zijn met deze kritiek en zal dan ook even de meeting van vrijdag 
afwachten. 
- Schakeltrajecten: de landelijke discussie is op zich al geweest, en dus is er een angst binnen 
de CSR dat we een beetje 'te laat zijn'. Toch vinden we het een goede quick win om in Den 
Haag met het CvB hiervoor te pleiten. Daarnaast, worden nu schakeltrajecten tot 30 punten 
bekostigd, en wij willen dit oprekken naar de 60 punten, want er zijn niet heel veel 30 punten 
schakeltrajecten. 
- Rol van de RvT: de CSR gaat een notitie bespreken waarin de rol van de RvT beter wordt 
besproken en zodat we de discussie een beetje gaan starten. Dit stond ook in de profielschets 
van de RvT. Ik heb met OCW gebeld en zij zeiden dat het idee was dat de discussie eigenlijk 



 
over alle centrale organen ging, en dus dat we daar ook over na moeten denken. We nemen dit 
mee. 
- Decaanbenoeming: Lianne is bezig met het opstellen van uniforme wijzen om een decaan te 
benoemen, zodat oa de FSR een beetje verzekerd is van een plekje. Hier staan heel veel 
voorstellen in, zoals oa, verkiezing.  
- Voorjaarsreces: de CSR houdt een 'voorjaarsreces': 12 april is er geen PV. 
- Contactuur definitie: er was een discussie over de definitie van een contactuur. Als er een te 
strakke definitie is, kunnen docenten beperkt worden in de manieren waarop zij onderwijs 
geven. Als er een te losse definitie is loopt men het risico dat docenten niet langer klassiek 
onderwijs geven maar ervoor kiezen om online hoorcolleges met discussiefora te 
programmeren in plaats van werkgroepen of bijvoorbeeld alle tijd aan goede studenten 
besteden in persoonlijke feedbackgesprekken. 
- UvA-HvA: Door het CvB is aan de GV om advies gevraagd over de opdrachtformulering 
van het uitvoeringsplan. Hier zullen we dus op een bepaalde manier als GV op moeten 
reageren en het liefst zo snel mogelijk. Daarom is dit vergaderstuk er om jullie te informatie te 
verschaffen over het uitvoeringsplan en om een discussie hierover te houden. 
 
11. Update penningmeester 
Geen. 

12. Onderwerp 1: Interne structuur  
G&T 
Omdat Dora is gestopt is Jorrit tijdelijk voorzitter van G&T geweest. Jorrit vindt het prima 
om G&T voor te blijven zitten, het is voor hem weinig extra werk. De raad is hiermee 
akkoord, Jorrit wordt de nieuwe voorzitter G&T. 
 
DB: 
Al een aantal weken is er een driekoppig bestuur. Er is daardoor misschien minder kennis en 
misschien ook grotere kenniskloof tussen DB en de raad. Het DB vindt zelf dat dit goed gaat. 
De raad ziet ook nog geen problemen, maar wil wel dat het DB ervoor waakt dat het niet 
teveel wordt voor hen. Mochten er problemen voorkomen, kan dit opnieuw worden 
bediscussieerd.  
 
Dora is ermee gestopt. Jorrit is tijdelijk voorzitter G&T. Blijft dit zo? Wat gaat er gebeuren? 
 
G&T intern: 
Jorrit vindt het prima om G&T voor te blijven zitten, voor hem weinig extra werk. Lijkt hem 
de beste oplossing om dit voort te zetten. Schakel, D&D, verkiezingen, overdracht zijn nu zijn 
dossiers, heeft ook scriptie. De raad is hiermee akkoord.  
 
DB: 
Al een aantal weken is er maar een driekoppig bestuur. Minder kennis, en misschien grotere 
kenniskloof. Eva vindt het prima gaan, Aldert ook. Wat vindt de raad hiervan? Ervoor waken 



 
dat het niet hiermee ook fout gaat en teveel wordt. Proefperiode van twee weken, kijken hoe 
het loopt? Mocht het DB bepalen dat het toch niet werkt, kan de discussie gewoon weer 
opengegooid worden.  
 
Sacha stelt voor om de raadsstructuur een beetje om te gooien en PR een taakgroep te maken 
en eventueel iemand van PR in het DB. De raad is er niet over uit of dit een goed idee is. 
 
Raadsassistent: 
Dora: loopbaanorientatie, Mental Health en WIM.  
Deze dossiers worden al opgepakt door anderen. Raadsassistent inwerken kost heel veel 
werk. Alleen is het wel wenselijk als iemand is die volgend jaar ook in de raad wil. Farah 
gaat naar OC ILO en POW. Isene is bang dat de rest van de raad zich teveel op de hals gaat 
halen. Nog even afwachten en kijken hoe het gaat, in de commissies wordt het nog eens 
bespreken hoe zij dit graag zien.  
 
Volgende week bespreken we het verder. 
 
13. Onderwerp 2: OV nabespreking 
Sfeer was gemoedelijk was prettig, de raad is op zich tevreden over de OV. Niet alle beoogde 
toezeggingen zijn behaald. De raad was minder tevreden over de manier waarop het gesprek 
met de genodigde gasten verliep. Het was vaak niet inhoudelijk, duurde erg lang en niet alle 
punten van de adviezen zijn benoemd. Dit is een leerpunt voor alle dossierhouders: blijf de 
inhoud benadrukken en blijf dicht bij het advies.  
 
De decaan geeft aan dat er inderdaad dingen fout zijn gegaan in de informatie voorzieningen 
en het proces rond de aanstelling van de nieuwe directeur van GSSS. Daar is de raad blij mee 
 
Zijn de beoogde toezeggingen behaald? 
Voor internationalisering en Aspire niet, dat was meer een gesprek en er zijn geen 
toezeggingen gedaan. Later bedacht dat Farah bij de avo wilde zijn.  
Masterselectie: over het algemeen tevreden, maar over wet kwamen we niet uit. Numerus 
fixus mag niet bij master, raar. Raad vragen om alternatief, hadden duidelijk moeten maken 
dat dit niet taak raad is of iig niet het moment. Decaan wel eindelijk erkend dat het een ding 
is en dat er over nagedacht moet worden, nu eindelijk serieus gespreksonderwerp.  
 
Gasten 
Hoe gaan we om met gasten? Dit was vooral een verdediging, wat is het nut op deze manier? 
Dit is niet hoe de raad graag een OV inricht. Ook decaan nam dingen aan die niet waar 
waren, heeft invloed op hoe hij het advies ziet en hierop zal antwoorden.  
Sophie: gesprek had korter gekund, Mieke voelde zich heel erg aangevallen, daar ging veel 
tijd in zitten. Niet eens alle punten afgelopen van het advies, omdat het steeds een discussie 
bleef. Leerpunt: voor dossierhouders, blijf on point op de inhoud. “Zullen we de punten 
afgaan?”. Het was geen inhoudelijk en prettig gesprek.   



 
 
Afspraken 
Tussen de OV voorbereiding en de OV was nog best wat tijd: de strategie was veranderd n 
dat was niet goed gecommuniceerd naar  de raad. Stond in de vorige PV notulen niet 
duidelijk als AP, dat moet beter, maar ook dossierhouders moeten beter lezen en weten wat zij 
hebben beloofd.  
 
14. Onderwerp 3: OV Actielijst 
De OV actielijst wordt besproken. Deze wordt vanmiddag naar de decaan verstuurd.   
 
15. Onderwerp 4: OER 
20170323-7: Eva vraagt bij de andere SW OC’s hoe zij denken over een uitzondering op de 
40% regel voor eerstejaars GPIO studenten. 
20170323-8: Farah formuleert voor de OER vergadering een zin over dat studenten per 
situatie kunnen aangeven of zij een mondeling tentamens willen laten opnemen. 
20170323-9: Eva mailt de taakgroep voor alle OER stukjes. 
20170323-10: Eva mailt Sterre over de positie van studentendecanen en de OER. 
 
Dit is het informatieve en oordeelvormende vergaderstuk. De punten waar geen discussie over 
zijn, staan niet in het vergaderstuk.  
 
CW: 
Deel B: kalenderdagen willen ze wel veranderen maar komt soms met kerstreces slecht uit. 
De formulering zou worden veranderd. De raad is ermee akkoord. 
 
SW: 
Zij willen zoveel mogelijk toetsen en minder herkansingen. SW-brede regeling dat alles 
boven 40% herkansbaar moet zijn. De OC wil dit verlagen naar 30% zodat meer toetsen 
herkanst kunnen worden. Dit is een discussie over meerdere pogingen om een cijfer te 
verhogen door meerdere toetsmomenten versus het verbeteren van een cijfer met 
herkansingen.  
Dit is een lastige kwestie. GPIO heeft volgend jaar vooral 12 puntsvakken in eerste jaar. De 
OER taakgroep kan voor deze groep vragen om een uitzondering, in verband met het BSA. 
Eva vraagt bij de andere SW OC’s hoe zij hierover denken. De FSR gaat alsnog strijden voor 
30% regeling. 
 
Politicologie: 
Politicologie wil de OER alleen in het Engels omdat er maar 1 versie rechtsgeldig kan zijn. 
Met oog op de Engelse track gaat politicologie de Engelse OER het rechtsgeldigheidsproces 
insturen. Hier gaat de OC bezwaar op maken, zij willen een Nederlandse en Engelse OER. 
Ook de FSR wil er twee en stelt voor om bij de Nederlandse te vermelden dat de Engelse 
versie rechtsgeldig en hiernaar te verwijzen. De raad is akkoord. 
 



 
Politicologie: 
Maximaal 30 personen per track in de OER maakt masterselectie mogelijk. Dit jaar is daar 
niet echt iets aan doen, wel gaat de FSR benoemen at hij masterselectie problematisch vindt. 
Hij wil dat Politicologie elk jaar kijkt naar uitbreidingsmogelijkheden. De andere optie is niet 
instemmen, maar in de OER van dit jaar staat het ook dus dat zal niets veranderen, bovendien 
is de selectie voor volgend jaar al aan de gang. Een opmerking plaatsen verandert  niets, maar 
maakt wel een punt. Volgende week komen wordt dit verder besproken.   

Deel A: 
Mondeling afleggen tentamens: er is discussie in de raad over dat mondelinge tentamens altijd 
moeten worden opgenomen. Volgens sommigen is dit is in het belang van de student. Maar er 
zijn bureaucratie en privacy overwegingen, bovendien kan de student er tegen zijn. De 
opleiding gaf aan dat het geen problemen geeft. 3 raadsleden willen dat altijd alles wordt 
opgenomen. Een andere optie is dat per situatie een student kan aangeven dat zij een opname 
willen, bijvoorbeeld met een disclaimer. Farah gaat iets formuleren voor de OER vergadering. 
Dit is geen breekpunt voor de raad.  

Tentamenaangelegenheden: Ieder domein doet dit maar niet ieder domein op dezelfde manier. 
Bewoording nu raar, moet anders. De OER taakgroep gaat hierover nadenken. AP: Eva mailt 
taakgroep voor alle stukjes. 

Chronische beperking: komt erin. Dit moet centraal worden opgepakt, de decaan stuurt niet de 
studentendecanen aan. Hierdoor lijkt het alsof studentendecanen zich niet te hoeven te houden 
aan de OER? Eva mailt naar Sterre. Door privacy overwegingen is er geen maillijst met 
studenten met functiebeperking. 

Volgende week een besluitvormend stuk: eindadviezen. 3 april moeten de adviezen worden 
ingeleverd. 

16. Onderwerp 5: Mental Health 
Brief behandeld en doorgestuurd gekregen. Reacties op gegeven. Wat vindt de raad? 

De brief is bedoeld om opnieuw de problematiek aan te kaarten, maar nu in het Engels. In de 
brief ligt de focus op studiesucces. De raad vindt het wel krachtig om samen met alle FSR’en 
een brief te schrijven, maar het is een andere brief geworden dan volgens de dossierhouders 
de bedoeling was. De raad vindt dat studiesucces een probleem is voor mental health, niet 
andersom.  

Meerderheid van de raad staat niet achter dit stuk, dus de brief wordt niet verstuurd. Maar de 
raad staat wel achter het idee van een gezamenlijke brief aan decanen en CvB.  

17. Onderwerp 6: Honours 
Wat vindt de raad van de enquête? 



 
De raad vraagt de dossierhouders om toelichting boxjes toe te voegen. Ook is handig om 
vragen toe te voegen over hoe zwaar de vakken in het algemeen zijn en wat betreft werkdruk, 
en ook hier om toelichting te vragen. Eventueel kan ook de OC vermeld worden.  

Nog toevoegen voor geen-honours: wat zou je anders willen zien aan het honoursprogramma. 
En wil je nog iets kwijt?  

De enquête komt zo snel mogelijk online, vanmiddag al. PR zal deze via Facebook en mail 
verspreiden en eventueel via de studieverenigingen.  

18. Onderwerp 7: OC klankbordgroep 
Dit onderwerp is naar aanleiding van mailcorrespondentie hierover. Wil de FSR in de 
klankbordgroep? Ja. Wie gaat erin? Sacha.  

De FSR FMG ’16-’17 besluit per acclamatie om Sacha zitting te laten nemen namens de FSR 
in de OC klankbordgroep van de programmagroep versterking opleidingscommissies.  

19. Onderwerp 8: Uniforme jaarindeling 
20170323-11: Aldert mailt Lianne de mening van de raad over de brief ‘ Uniforme 
jaarindeling’.  

Vergaderstuk van de CSR. Soepeler omgaan met jaarindeling. Gebeurt grotendeels al, maar 
nu vastleggen. Of is dat overbodig als het al gebeurt?  

Aldert en een aantal anderen vindt de brief niet radicaal genoeg, aangezien het nu niets 
verandert. Zij willen aanraden om onderwijs leidend te laten zijn; kijk eerst naar wat je wil 
vertellen en daarna hoe je dat wil doen. Aldert mailt Lianne dit. 

20. Onderwerp 9: Senaat  
Dit is informatief niet oordeelvormend, verkennend wat de raadsleden vinden. Wat vinden de 
raadsleden van de senaat?  

De decaan is niet heel erg voor, hij ziet overlap met andere organen. Volgens Aldert bestaat 
dat beeld omdat er nog geen taakbeschrijving is voor de senaat. Er wordt nog gewerkt aan de 
invulling. Misschien kan de senaat nieuwe stijl de bestaande senaat vervangen? 

Voor de nieuwe senaat kan bijvoorbeeld loting plaatsvinden. Samen met alle verschillende 
leden kan de senaat heel goed nadenken over de lange termijn visie van de UvA. Niet op 
inhoud en concreet faculteiten zaken opleggen, maar echt gericht op visie stukken schrijven. 
De raad is het hiermee eens. 

Raad gaat het sowieso promoten. De raad vindt het een goed idee, maar heeft nog wel vragen.  

21. Onderwerp 10: Huisvesting 
Update van het verhaal van de OV dat Sacha benoemde. Dit wordt een punt op de volgende 
OV van de CSR. Waarschijnlijk moeten zij gaan nadenken over nieuwe manier om gebruikers 
bij huisvesting te betrekken. Door middel van gebruikersraden bijvoorbeeld. Iedereen moet 



 
hierin worden vertegenwoordigd: docenten, studenten, medewerkers, facility services, etc. De 
decaan is niet de vertegenwoordiger van de faculteit hierin. Hij heeft een dubbele positie, hij 
is gebruiker maar is ook verantwoordelijk.  

Mail Sacha met extra punten en opmerkingen. 

22. Aandachtspunten voor centraal 
Geen.  

23. PR Update  
WC-krant: komende weken gaan we hiermee aan de slag. Iedereen moet even nagaan bij 
zijn/haar dossiers welke onderwerpen hij/zij graag in de april-mei editie terugziet. Interesse in 
de raad, eventueel senaat, survey, Aspire (Engels), huisvesting, problemen met 
masteraanmelding ?. Volgende PV wil PR de stukken hebben. 
Facebook: komende PR vergadering gaan we kijken hoe we meer likes kunnen krijgen op 
Facebook.  
Ook wordt er deze week nog een post geplaatst over de veranderingen van de campus bij B/C.  
 
24. W.v.t.t.k. 
Voorjaarsreces.  

De CSR doet een voorjaarsreces, is in der FSR ook behoefte aan een reces? 

Er zijn gemengde reacties. Voorstel: iedereen denkt erover na, het wordt nog een keer 
besproken. 

25. Rondvraag en sluiting 
20170323-12: Eva en Sam schrijven met FSR FNWI een brief aan centraal over Cormet. 
 
PV datumprikker is ingevuld. Er zijn twee opties: maandag van 13:00-15:00 of dinsdag van 
9:00-11:00. Discussie over te laat komen versus werken in het weekend. Dirkje moet dinsdag 
altijd eerder weg. PV wordt, ook met oog op alle feestdagen die komen, op dinsdag. Nu 
kunnen de cv’s worden gepland.  
 
Zoveel mogelijk mensen bij Aspire kick-off op 10 April (van 16:00-19:30). Er is een film en 
er zijn hapjes. Farah is er volgende week niet, misschien de week erna ook niet.  
 
Loopbaanoriëntatie bijeenkomst: Isene gaat er heen. Dit is tijdens de OER OV. Het betreft 
praten over career events op de UvA.  
 
Aldert: Sarphati wil een extern soco lid. Wie heeft interesse? Farah misschien. Speelt pas over 
twee weken.  
 
Aldert is ooit door Esther van FNWI gevraagd of hij geïnteresseerd was in het organiseren 
van een Lustrum collegereeks om te praten en kritische vragen te stellen over andere 



 
domeinen. Wie wil helpen organiseren etc?. Bing wil helpen. Ze kunnen ook sv’s en asva 
vragen.  
 
Sam: er is veel gedoe over Cormet. Ze vraagt of de raad samen met FSR FNWI een brief wil 
schrijven aan centraal. Eva en Sam pakken dit op.  
 
Day of Student’s say: vorige week was er niemand. Wat te doen? PR pakt dit op en zal in de 
update mail mensen aanwijzen.  
 
Aldert sluit de vergadering om 15.25. 
 
Actielijst 
20170316-1: Sacha reageert op de mail van Hontze Lont.  
20170323-1: Eva pakt de mail ‘Campusoverleg’ van Tjapko van Noort op.   
20170323-2: PR post op Facebook dat de looproute B/C wijzigt. 
20170323-3: Bing pakt als coördinator de organisatie Summerfestival op en mailt Shiwa 
Nizak terug. 
20170323-4: PR verspreidt de info over het ICTS onderhoud op 22/23 april en Sam 
informeert de studieverenigingen hierover. 
20170323-5: G&T pakt de mail van de CSR over de TAQT trainingen voor OC’s op. 
20170323-6: Sacha stuurt de raad de brief diversiteit. 
20170323-7: Eva vraagt bij de andere SW OC’s hoe zij denken over een uitzondering op de 
40% regel voor eerstejaars GPIO studenten. 
20170323-8: Farah formuleert voor de OER vergadering een zin over dat studenten per 
situatie kunnen aangeven of zij een mondeling tentamens willen laten opnemen. 
20170323-9: Eva mailt de taakgroep voor alle OER stukjes. 
20170323-10: Eva mailt Sterre over de positie van studentendecanen en de OER. 
20170323-11: Aldert mailt Lianne de mening van de raad over de brief ‘ Uniforme 
jaarindeling’.  
20170323-12: Eva en Sam schrijven met FSR FNWI een brief aan centraal over Cormet. 
 
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 met een mail aan het 
DB.     



 
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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