
 
Notulen van de plenaire vergadering (29) 
Datum en tijd: 04 april 2017 09:00-11:00  
Locatie: C3.05 
 
Aanwezig: Aldert van Dam, Eva Verschuur, Jorrit Kruithof, Sacha Palies, Bing Gagliardi, 
Racquelle Bannink, Farah Ouazizi, Isene Boudrie. 
 
Afwezig: Dirkje Schoon, Ilvy van der Steen, Sophie van Gentevoort, Sam Selling,    
  
1. Opening  
Aldert opent de vergadering om 09:06. 
 
2. Post  
20170404-1: PR pakt de mail van Maarten Albers over ‘onderzoek 
studentenraadsverkiezingen’ op.  

• 31/03 CSR: Kandidaatstelling studentenraadsverkiezingen: 3 t/m 10 april 2017. 
• 31/03 Steven de Jong: Doodle career meeting (20 april 12:00). Isene en Sacha gaan 

erheen. 
• 03/04 Maarten Albers: Onderzoek studentenraadsverkiezingen (onderzoek opkomst 

studentenraadsverkiezingen verspreiden). PR pakt dit op. 
 

3. Vaststellen notulen PV 28 
De notulen van 30 maart 2017 zijn vastgesteld.  
 
4. Actielijst 
20170323-4: PR verspreidt de info over het ICTS onderhoud op 22/23 april en Sam 
informeert de studieverenigingen hierover. 
20170323-5: Ilvy zet de TAQT trainingen voor OC’s op Facebook. 
20170323-12: Eva en Sam schrijven met FSR FNWI een brief aan centraal over Cormet. 
20170330-1: Ilvy en Sophie pakken de mail op van Tijmen de Vos over groot onderhoud ICT 
volgend jaar. Isene checkt dit. 
20170330-2: Racquelle mailt de raadsleden of ze naar de LOF bijeenkomst kunnen 6 april. 
Niemand kan. 
20170330-3: Eva mailt de OC’s SW over het domein-breed trekken van de regeling over 
toetsmomenten.  
20170330-4: Ilvy vraagt na of de EC POWL beslist over herkansingen in augustus. 
20170330-5: Sam regelt dat de DvdA borrel bij CREA is. Vandaag FB event maken! 
20170330-6: De dossierhouders mailen de stukjes voor de WC-krant zondag vóór 18:00 aan 
Ilvy. 



 
20170330-7: Aldert mailt Tom Verhoek over de koffieautomaten. Eva vraagt nog hoe het zit 
met contact student/docent. 
 
Pro Memorie   
20160302-5: Iedereen geeft maximaal een dag 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.  
 
5. Mededelingen  
Ilvy en Sam zijn afwezig zonder bericht. Sophie en Dirkje zijn afwezig met bericht. 
Ilvy machtigt Farah, Sam machtigt Jorrit.  
 
6. Vaststellen agenda 
Isene wil in het vervolg de PR update na de andere updates hebben, de penningmeester update 
kan onderaan de agenda. De raad is akkoord.  
 
De agenda is vastgesteld. 
 
7. Update voorzitter 
Concept instemmingsbesluit en donderdag heb ik gesprek met Hans Brug, denk even na over 
of ik nog iets spannends moet vragen/wat ik moet zeggen. Ik wil zelf praten over diversiteit en 
gasten bij de OV.  



 
Aanvulling: Er is discussie over wie er is uitgenodigd voor het afdelingsoverleg over D&D. 
Dit wordt in G&T besproken en opgepakt. Kwakiutl en VSPA blijken niet te zijn uitgenodigd. 
Pegasus en Sarphati zijn via de OC uitgenodigd, niet direct. De andere studieverenigingen 
wel. Jorrit gaat dit met de afdelingsvoorzitters bespreken.  

8. Update G&T 
Geen. 

9. Update O&R 
Geen. 

10. Update afgevaardigde  
- Duurzaamheid: De CSR besluit om het CvB op te roepen een brief te schrijven aan het 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) om niet meer te investeren in de fossiele industrie, 
met hierin de aanvulling dat het belangrijk is dat het College een duurzaamheidsbeleid 
ontwikkelt. Er is verder besloten om op langere termijn het treasury probleem aan te kaarten 
bij het CvB, maar nog niet op de volgende OV. Er komt wss wel een bankenbijeenkomst waar 
FSR'n voor zijn uitgenodigd. Informatie volgt. 
- GV: er is een korte GV geweest deze vrijdag. De profielschets van RvT-lid met speciaal 
vertrouwen is besproken, UvA HvA antwoord op de brief gekregen waar we niet heel blij mee 
zijn, en Msc Math Science wordt afgeschaft, en ergens anders bijgevoegd. 
- Universitair Initiatief: De CSR heeft een brief verstuurd naar het CvB waarin we graag dit 
willen. 
- Kwantitatieve draagvlakbinding: Er is besproken om dit in de universiteitsreglement op te 
nemen. Er was veel discussie over de bindendheid. 
- Schakeltrajecten: iedereen is nog steeds voor het oprekken van de bekostiging voor 
schakeltrajecten van 60 studiepunten. 
- Rol van RvT: er is een notitie opgesteld over de rol van de raad v toezicht denk aan de dp: 
Verhouding tot bestuurder, Verhouding tot medezeggenschap, Verhouding tot academische 
gemeenschap en maatschappij, Mogelijke convenantafspraken. 
- Definitie contactuur: de definitie is door Lianne opgesteld en besproken. Deze hebben jullie 
ook ontvangen. 
- Senaat: het document is weer besproken. Er waren wat vragen en verhelderingen. 
- Huisvesting: jullie kennen het verhaal (van mij). Het is weer besproken, en men wil 
campusoverleg verhevenen tot gebruikersraad. 
- Onderwijsvisie: In juni krijgt de UvA een nieuwe Onderwijsvisie. Zodra deze is vastgesteld 
wordt de Onderwijsvisie ter advies aan de CSR voorgelegd. Vanuit het Maagdenhuis is er een 
clubje bezig met deze in elkaar te zetten.  
- BSA: Ong iedereen is voor een (gedeeltelijke) afschaffing of hervorming van het BSA. Men 
gaat verder met het formuleren van alternatieven. 
 
11. Update PR 
WC-krant: willen we deze week mee gaan beginnen.  
DSS: Bing, Jorrit, Eva, Farah en Sam moeten het schema nog compleet invullen.  



 
Pennen: worden deze week tijdens vergadering besteld want het logo is binnen.  
Promotie: deze week promoten we het UvA ASPIRE evenement en het summer festival 
(vrijwilligers are needed!) 
Website: zoals bij de vorige update is gezegd, is de website ge-update. Aanstaande PR 
vergadering gaan we alles langslopen en de puntjes op de i zetten. 
Onderhoud Blackboard 22/23 april: mailcontact met Esther gehad. Er wordt gezorgd voor een 
slide en een liftkrant. 
Faculteitsblad Babel: ik ben zojuist op Facebook benaderd door het Faculteitsblad Babel. 
Aldert ook als het goed is. Ze vragen of iemand geïnteresseerd is in een tof interview die ons 
even in the picture kan zetten? Dan kan ik terug mailen! Sacha is geïnteresseerd, maar Aldert 
is officieel woordvoerder van de FSR. 
 
Aanvulling: PR vraagt de raad zich beter te houden aan deadlines voor het inleveren van 
stukjes en inschrijven voor DSS. 
 
12. Onderwerp 1: OV notulen 
20170404-2: Racquelle verwerkt de opmerkingen van de raad op de OV notulen en verstuurd 
deze uiterlijk maandag 10 april.  

De raad bespreekt zijn wijzigingen op de concept notulen van de OV van 20 maart.  

Sacha doet een procedurevoorstel: in het vervolg wordt er strakker per pagina naar de notulen 
gekeken om het proces sneller te laten verlopen.  

13. Onderwerp 2: Instemmingsverzoek Onderwijskunde 
Een aantal raadsleden vinden de instemmingsbrief een beetje wollig geschreven. Aldert zegt 
toe het simpeler op te schrijven. De FSR stemt in met het de naamsverandering van 
Onderwijskunde naar onderwijswetenschappen omdat het beter aansluit bij het academische 
karakter van de opleiding. 

De FSR FMG '16-'17 besluit per acclamatie in te stemmen met het opsturen van het 
instemmingsbesluit aan de decaan later vandaag, indien de tekst door Aldert wordt aangepast. 

14. Onderwerp 3: D&D: Decaanbenoeming 
20170404-3: Sacha geeft de mening van de raad over decaanbenoeming door aan Lianne.  
 
De FSR bespreekt een vergaderstuk van de CSR, deze vraagt om een standpunt van de FSR 
op de voorstellen.  
 
Een voorstel is het creeren van een precommissie, bestaande uit ongeveer 6 personen uit de 
medezeggenschap, welke zal besluiten over de procedure van decaanbenoeming die er 
gevolgd zal worden. De raad is hiermee akkoord. 
 
Eva stelt dat verkiezingen dramatisch verlopen op deze faculteit en snapt deze keuze niet. 
Volgens Sacha moet er een democratische cultuur gecreëerd worden en heeft dit ook een 



 
goede uitwerking op decanen. Deze voelen dan een verantwoordelijkheid naar studenten en 
niet alleen naar het CvB. Dit dwingt de faculteit om een visie te ontwikkelen; waar ga je heen 
met faculteit voor komende jaren.  
Bing stelt dat dit alleen werkt als de verkiezingen periodiek zijn en beleid 'afgestraft' kan 
worden. De raad is het ermee eens dat er termijnen gehanteerd moeten worden. Iemand moet 
er echt voor de studenten zijn, daarmee creëer je democratische cultuur. Sacha geeft dit door 
aan Lianne.  
 
Eva is voorstander van een presentatie van de kandidaat decaan/decanen, waarbij het publiek 
kritische vragen mag stellen en vervolgens mag stemmen. Het publiek wordt gekozen door 
middel van een open loting op de faculteit.  
Volgens Aldert houdt alles de bestaande hiërarchie in stand, behalve de loting van Eva. Het 
doel is om te doorbreken dat steeds dezelfde organen en personen hierover spreken. Aldert 
vraagt wie er campagne lopen voor de verkiezingen. Mogen studentpartijen kleur kiezen en 
campagne lopen voor een kandidaat? De FSR vindt van wel, dat is aan de partijen.  
 
Samenvatting: De FSR vindt verkiezingen met termijnen relevant en het voeren van een 
gesprek tussen decaan en publiek, gekozen door loting, met kritische vragen aan de kandidaat. 

15. Onderwerp 4: D&D: Kwantitatieve draagvlakmeting 
Volgens Sacha is adviesrecht is belangrijk, met een bepaald aantal handtekeningen kan een 
onderwerp bij het CvB worden geagendeerd en moet er een reactie worden gegeven. Alle 
soorten gremia hebben de ruimte hebben om iets over dat stukje te kunnen zeggen.  

De FSR vindt dat iedereen een initiatief mag doen voor een kwalitatieve draagvlakmeting, 
ook over UvA brede zaken. Sacha en Eva vinden dat deze meting voor de raad bindend moet 
zijn. Sacha legt uit dat bindendheid dwingt tot het creëren van draagvlak, het is een beetje de 
macht overdragen naar het 'volk'. Echter het kan per faculteit ook erg verschillen wat mensen 
vinden, hoe wordt daar mee omgegaan? De raad vindt het belangrijk om rekening te houden 
met deze verschillen.  

16. Onderwerp 6: D&D: Universitair initiatief 
Dit is anders dan draagvlakmeting, het kan complementair zijn. Het precieze verschil tussen 
draagvlak meting en initiatief niet helemaal duidelijke voor de raad. Volgens Sacha kan een 
initiatief bijvoorbeeld de vraag om toelichting op een beleidsstuk zijn. Dan heeft het CvB 3 
weken voor reactie, daarna kan er een draagvlakmeting worden gedaan, welke bindend kan 
zijn.  

De raad vindt het een goed plan en wil dat het mogelijk is dat iedereen een initiatief mag 
doen. 

Het afgelopen D&D referendum is een voorbeeld van een draagvlakmeting: meting wat iets 
zegt over hoe ergens over wordt gedacht op de universiteit. De raad is in discussie over hoe 
diepgaand een dergelijk onderzoek moet zijn. Met ja/nee antwoorden of diepgaander. De raad 
is er nog niet over uit of hij wil dat een draagvlakmeting altijd bindend is.  



 
17. Aandachtspunten voor centraal 
Geen.  

Sacha is bezig de relatie studentdecanen - OER uit te zoeken.  

18. Update penningmeester 
Geen. 

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

20. Rondvraag en sluiting 
Bing: gaan we nog een raadassistent aannemen? Dit weet de raad nog niet.  

Eva is volgende week een half uur later. Uitje: geitenboerderij of etentje? Eva zet een poll of 
Facebook. 
 
Isene is er volgende week misschien niet. 
 
Aldert sluit de vergadering om 11:06. 
 
Actielijst 
20170323-12: Eva en Sam schrijven met FSR FNWI een brief aan centraal over Cormet. 
20170404-1: PR pakt de mail van Maarten Albers over ‘onderzoek 
studentenraadsverkiezingen’ op.  
20170404-2: Racquelle verwerkt de opmerkingen van de raad op de OV notulen en verstuurd 
deze uiterlijk maandag 10 april.  
20170404-3: Sacha geeft de mening van de raad over decaanbenoeming door aan Lianne.  
 
 
Pro Memorie   
20160302-5: Iedereen geeft maximaal een dag 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.    
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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