
 
Notulen van de plenaire vergadering (40) 
Datum en tijd: 16 juni 2017 11:00-13:00 
Locatie: REC B2.06 
 
Aanwezig: Aldert van Dam, Eva Verschuur, Jorrit Kruithof, Ilvy van der Steen, Farah 
Ouazizi, Bing Gagliardi, Dirkje Schoon, Racquelle Bannink, Sacha Palies. 
 
Afwezig: Sophie van Gentevoort, Sam Selling, Isene Boudrie. 
 
1. Opening  
Aldert opent de vergadering om 11:04. 

2. Post 
20170616-1: PR verspreidt de vacature voor ASVA voorzitter. 
20170616-2: Sacha pakt de mail ‘Handreiking Opleidingscommissies Feedbackronde’ op. 
20170616-3: Ilvy mailt Tom Zeeuwe over zijn contactformulier 
‘Vakaanmelding/herinschrijving’ terug. 
20170616-4: O&R bespreekt de reactie van het CvB op de brief Mental Health.  

o 12/06 Sterre Minkes: wijzigingen decaan notulen. Wordt later in de PV besproken. 
o 12/06 CSR: Inwerktraject FSR/CSR (deadline CSR-afgevaardigde is 26 juni). Nieuwe 

raad is op de hoogte. 
o 12/06 Lianne Hooijmans: Powerpoint Start Day Student Councils + other events (23 

June 10-13h in REC C2.02). De nieuwe raad is op de hoogte. 
o 12/06: Lianne Hooijmans: Allocatiemodel update + vervolg (samen zitten en 

voorbereiden?). 
o 13/06 ASVA: Vacature ASVA Voorzitter 17|18. PR pakt dit op. 
o 14/06 Tjapko Noort: Campusvooroverleg (22 Jun 2017 3pm – 4pm). Eva gaat. 
o 14/06 Tjapko Noort: Overleg Toekomst campusoverleg (21 Jun 2017 3:05pm – 5pm). 

Eva gaat. 
o 14/06 Mark Dzoljic: Handreiking Opleidingscommissies Feedbackronde (input FSR 

voor zaterdag 12:00). Sacha kijkt hier naar. 
o 14/06 Els van Drimmelen: Strategische OWI overleg (wie nieuwe en oude raad). 

Wordt besproken in de rondvraag. 
o 15/06 Tom Zeeuwe: Contactformulier "Vakaanmelding/herinschrijving". O&R pakt 

dit op, Ilvy mailt terug. 
o 15/06 Sterre Minkes: actiepunten. Wordt later in de PV besproken. 
o 15/06 Secretariaat-bestuursstaf: Student Mental Health. O&R bespreekt dit. 

3. Vaststellen notulen PV 38 
Na een paar wijzigingen van Aldert zijn de notulen vastgesteld. 



 
4. Actielijst 
20170413-6: Iedereen kopieert de stukjes uit de afgelopen OC mails die betrekking hebben 
op zijn/haar dossiers in apart dossier document op de Drive, zodat dossierhouders weten wat 
er speelt op gebied van dat dossier in alle OC's. Zorg dat je een apart mapje hebt in je drive-
mapje van je dossier. 
20161122-10: De FSR maakt afspraken over wie er bereikbaar zijn in de zomer en laat dit 
voor de zomer aan het faculteitsbureau weten. Iedereen vult het schema in de drive in voor 1 
juni! 
20170517-10: Racquelle maakt een AS mapje met informatie over haar verdeling van uren en 
het contract van de opnames. 
20170523-4: PR schrijft in het overdrachtsdossier over de voertaal van de WC krant met oog 
op internationale studenten.  
20170530-3: Jorrit kijkt op welke afdelingen bordjes hebben met: studenten niet welkom. 
20170530-4: Jorrit vraagt aan Johan Post wanneer de volgende BSW vergadering is. 
20170530-5: Aldert update Isene over het dossier Flexstuderen. 
20170608-1: Jorrit maakt een datumprikker OV voorbereiding.  
20170608-2: Aldert schrijft een vergaderstuk over studiesuccesmaatregelen op de FMG. 

5. Mededelingen 
Isene heeft Farah gemachtigd, Sophie heeft niemand gemachtigd. Sam is afwezig zonder 
bericht.  

Thom ter Borg, Mitchel Sluis en Thijs Barendrecht van de nieuwe FSR zijn aanwezig. 

6. Vaststellen agenda 
De OV notulen en actiepunten worden aan de agenda toegevoegd. De agenda is vastgesteld.  

7. Update voorzitter  
Gesprek gehad met Karen Maex over het functioneren van Hans Brug, hier heb ik gezegd dat 
Hans op zich een prima decaan is, maar dat de faculteit niet erg helpt met het zijn van een 
goede decaan. Daarnaast hadden we het ook nog even over het onderscheid tussen de 
beleidsmedewerkers en de decaan zelf. 

8. Update G&T 
Vakevaluaties: Willen een brief sturen naar de OC's met daarin gebruikte praktijken en de 
voor- en nadelen hiervan. Vooral informatief. Discussie is nog hoe en wanneer de brief 
verstuurd wordt. 

Masterselectie: dossierhouders hadden een gesprek dat best oké was, het schijnt zo te zijn dat 
UvA-studenten niet alles hoeven aan te leveren, maar dit is dus niet duidelijk.  

TOF: FMG eindigt dus in de min. Er zal bezuinigd moeten worden. Discussie rond het 
allocatiemodel gaat door, maar ligt nu even stil en gaat nog wel flink worden. 

9. Update O&R 
20170616-5: Farah en Eva mailen Thijmen omtrent duurzaamheid.  



 
Examencommissies: langzaam komen reacties binnen. HB heeft geluncht met voorzitters van 
EC's.  
 
Internationalisering: Farah en Sam hebben gesprek met decaan gehad over 
Internationalisering. HB heeft gezegd dat ze bezig zijn met een handout op facultair niveau, 
ze gaan kijken naar een optie om in UvAQ aan te kunnen geven of je internationale student 
bent, zodat er cijfers over deze groep komen die we misschien wel kunnen gebruiken voor 
verbetering van faciliteiten. Voor een uitgebreidere update zie het komende verslag van Farah 
en Sam.  

10. Update afgevaardigde 
Nazending. 

11. Update PR  
Facebookpromotie: afgelopen weken druk bezig geweest met de vacature verspreiden, zowel 
via Facebook als via de liftkrant. Verder is de start van de vakaanmelding verspreid. Deze zal 
volgende week nogmaals worden verspreid. Ook het Summer Festival en de enquête 
functiebeperking komen nog voorbij. 

Website: bezig met nieuwe dossiers toevoegen en de laatste website-check. 

(Evaluatie)vergadering: volgende week vergadert taakgroep PR om te kijken naar de puntjes 
van de i rondom PR zaken en om de tips & tops van dit jaar te bespreken die we mee kunnen 
geven aan onze opvolgers. Heb jij nog punten die we mee kunnen nemen? Let us know. 

12. Onderwerp 1: WIM  
Geschreven stuk n.a.v. commissie vergadering. Er lijkt veel te gebeuren met de werkgroep, 
waardoor er onduidelijkheid was in de CV, dit stuk is ter verduidelijking over waar het heen 
gaat met de werkgroep. De raadsleden vinden het nu duidelijker. De voorstellen worden nog 
met de decaan besproken, van de OC’s is nog geen reactie.  

Kiesdistrict 
Dit heeft betrekking op de eerder besproken deelraden. Een van de ideeën is ook om de 
domeinen los te laten in de kiesdistricten. De voorstellen zijn nu nog vaag. Eva vindt 
kiesdistricten wel interessant, maar deelraden niet zo.  

Marlise en Aldert hebben er hard voor gevochten om de structuren van de zeggenschap te 
veranderen, maar dit blijkt zeer moeilijk. Er moet dus binnen huidige zeggenschapsstructuren 
moet op zoek gegaan worden naar een nieuwe vorm van medezeggenschap.  

OR: 
Er zijn ook voorstellen om de rol van de OR aan te passen. OR wordt dan meer een regie 
orgaan, meer lokaal en met ruimte om per domein dit verschillend in te delen. Inspraak van de 
OR zal dan o.bv. behoefte zijn, het domein kiest dan dus zelf welke kleur model (bijv. groen) 
ze willen. OR richt zich dan dus meer op het proces van besluiten van decentrale organen en 



 
toetst of het proces goed is verlopen. Staat ver af van afdelingen, weinig contact. Veel leden 
zitten lang. In advies komen aanbevelingen.  

Aldert en Sacha krijgen mandaat om door te gaan met de deelraden. Eva vraagt ze om ook 
wat meer outside-the-box van de huidige structuren te denken.  

13. Onderwerp 2: Vakevaluaties 
Dit betreft het verspreiden van best practices van de vakevaluaties die OC's doen.  

De FSR wil aan de OC’s een brief sturen ter informatie, over hoe het nu bij de verschillende 
domeinen wordt gedaan. Eind augustus wil de FSR dit versturen, dan kan het meegenomen 
worden voor de inwerkperiode.  

14. Onderwerp 3: Honours 
Het nieuwe stuk van FNWI, als vervolg op vorige week. 

Discussie: 
Deel B - studenten met een migratieachtergrond; dit is niet beargumenteerd, er moet een bron 
bij of het moet er eruit. Taalkundig zit de brief niet goed in elkaar, vinden de raadsleden.  

Aldert en Sacha vinden dat punten B en D erg inhoudelijk zijn, waardoor punt F ontkracht 
wordt. De brief is helemaal tegen de Honourscommissie, wat in punt F aan bod komt, terwijl 
in punt B en D wel inhoudelijk doorgegaan wordt op het advies. De raadsleden willen dat er 
bij punt B en D bijgezet wordt dat voor al die punten de honourscommissie niet nodig is, 
waardoor gezorgd wordt dat het advies zichzelf niet tegenspreekt. 

Temperaturecheck met wijzigingen van de FSR: positief. 

15. Onderwerp 4: Jaarverslag 
20170615-6: De taakgroep overdracht mailt de raadsleden over het proces van het jaarverslag 
en wat ze verwachten van de raadsleden. 

De FSR is volgens het facultair regelement verplicht om een verslag te doen van de 
werkzaamheden van dit jaar.  

Dit is in de taakgroep overdracht besproken, Ilvy en Farah nemen dit op zich. Iedereen schrijft 
over zijn/haar eigen dossiers en Ilvy en Farah maken er een geheel van. Taakgroep overdracht 
bespreekt dit nog. De deadline voor het jaarverslag is 1 juli.  

16. Onderwerp 5: Wijzigingen van de decaan op de OV notulen 
20170616-7: Aldert zoekt in het rapport van Babeliowsky uit of het operationeel overleg met 
opleidings- én onderwijsdirecteuren is.  

De FSR bespreekt de wijzigingen van de decaan op de notulen van de OER OV van 20 april 
en de notulen van de OV van 9 mei. 



 
17. Onderwerp 6: Werkwijze vakantie 
Eva gaat vandaag aan Sterre doorgeven welke raadsleden er wanneer beschikbaar zijn, zodat 
het faculteitsbureau weet waar de verantwoordelijkheden liggen in de zomer. 

Opties: 
1. Volledig mandaat voor deze mensen. Niet wenselijk i.v.m. instemmingsverzoeken. 
2. Niet volledig mandaat, maar emailstemmingen. Meest wenselijk. 
3. Of zij doen niets en besluiten als we bij elkaar zijn. Niet wenselijk i.v.m. 
instemmingsverzoeken. 

18. Aandachtspunten voor centraal  
• Roeterseilandcomplex: Sacha stuurt Bing het stuk hierover. 
• Volgende week komt BSA brief 

19. W.v.t.t.k. 
20170616-8: Aldert mailt de voorzitters van de FSR FEB en FSR FdR over de bevindingen 
van de FSR FMG over de kosten van het Summerfestival. 

Summerfestival: 
Bing en Aldert in muziekcommissie. Bing heeft een vergaderstuk geschreven over de kosten 
die er mee gemoeid gaan, vooral betreffende het logo. Bing vindt het logo niet mooi, maar er 
is veel geld voor gevraagd. Om het logo aan te passen voor shirts et cetera, moet nog meer 
betaald worden. Bing heeft bij 5 designers een second opinion gevraagd over deze kosten.  

Het was moeilijk om de begroting in te zien. Bing vindt dat er heel veel geld uitgegeven is 
met weinig resultaat. Hij is ook erg kritisch over de promotie en flyers van het festival. 

Proces: Aldert stuurt dit door naar voorzitters van de FSR FEB en FdR. Het ligt nu bij Erik 
Boels. De FSR zal op de OV bij de rondvraag vragen wie verantwoordelijk is.  

20. Rondvraag en sluiting 
Jorrit: we mogen bij BSW vergadering zijn. Heeft FSR onderwerpen? Diversiteit, 
internationalisering, selectie, OER (specifiek ook raam-OER). 

De laatste PV voor de zomer is 30 juni. Na de laatste PV gaat de huidige FSR het kantoor 
opruimen. 

Sacha: dinsdag programmagroep vergadering gehad van huisvesting, Sacha schrijft een 
update. 

Ilvy: volgende week is het FV FMG overleg en vraagt Thom ter Borg om de functiebeperking 
enquête te verspreiden.  

Aldert: wie gaat naar strategisch OWI-overleg op 11 juli van 11:00-13:00? Sacha en Aldert. 
Aldert stuurt nog een mail naar nieuwe raad met dezelfde vraag. 



 
Aldert heeft 4 juli voorzittersoverleg met rector magnificus voorzitter CvB. Onderwerpen 
vanuit de FSR? Studentbetrokkenheid en de senaat.  

Aldert sluit de vergadering om 12:40. 

 
Actielijst 
20170413-6: Iedereen kopieert de stukjes uit de afgelopen OC mails die betrekking hebben 
op zijn/haar dossiers in apart dossier document op de Drive, zodat dossierhouders weten wat 
er speelt op gebied van dat dossier in alle OC's. Zorg dat je een apart mapje hebt in je drive-
mapje van je dossier. 
20161122-10: De FSR maakt afspraken over wie er bereikbaar zijn in de zomer en laat dit 
voor de zomer aan het faculteitsbureau weten. Iedereen vult het schema in de drive in voor 1 
juni! 
20170517-10: Racquelle maakt een AS mapje met informatie over haar verdeling van uren en 
het contract van de opnames. 
20170608-2: Aldert schrijft een vergaderstuk over studiesuccesmaatregelen op de FMG. 
20170616-1: PR verspreidt de vacature voor ASVA voorzitter. 
20170616-2: Sacha pakt de mail ‘Handreiking Opleidingscommissies Feedbackronde’ op. 
20170616-3: Ilvy mailt Tom Zeeuwe over zijn contactformulier 
‘Vakaanmelding/herinschrijving’ terug. 
20170616-4: O&R bespreekt de reactie van het CvB op de brief Mental Health. 
20170616-5: Farah en Eva mailen Thijmen omtrent duurzaamheid.  
20170616-7: Aldert zoekt in het rapport van Babeliowsky uit of het operationeel overleg met 
opleidings- én onderwijsdirecteuren is.  
20170616-8: Aldert mailt de voorzitters van de FSR FEB en FSR FdR over de bevindingen 
van de FSR FMG over de kosten van het Summerfestival. 

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 geef je dat door.       



 
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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