
Notulen van de plenaire vergadering (3)
Datum en tijd: 8 september 2017 17:00-19:00  
Locatie: C2.07

Aanwezig: Geertje Hulzebos, Luca Coster, Mitchel Sluis, Loraine Smith, Thijs Barendrecht, 
Thom ter Borg, Marnix Gerding, Iris Kingma, Judith Pietersma.

Afwezig (met bericht): Mark Dzoljic.
 
1. Opening 
Geertje opent de vergadering om 17:03.

2. Post
  12/09 LOF: 13 sept: LOF student representative training day.

 13/09 Nora Rodenburg: UvA Create a Course Challenge | deadline 29 september. PR 

pakt dit op.
 14/09 Chantal Kok: UvA Buitenlandmanifestatie za. 7 oktober 2017. PR pakt dit op.

3. Actielijst 
20170815-1: Iedereen vraagt mensen om te solliciteren voor de FSR. Hier wordt aan 
gewerkt!
20170901-1: Iedereen meldt zich aan voor het Medezeggenschapsweekend.
20170901-2: Racquelle mailt Sterre of de mails van de FSR aan de OWI's nog zullen worden 
besproken op het OWI-overleg.
20170901-8: Iedereen denkt na over een technisch voorzitter voor de OV's. Iris en Geertje 
hebben beide potentiele kandidaten gevonden, er wordt ook nog verder gezocht.
20160908-1: Loraine en Judith maken een afspraak met Larissa Kolstein van Marketing en 
Communicatie. 
20160908-2: Loraine, Judith en Thijs pakken dit op. Loraine mailt Sebastian terug.
20170908-3: Racquelle mailt Sterre de dossierverdeling.
20170908-4: Iris schrijft een verslag van de BSW vergadering studentbetrokkenheid.
20170908-5: Mark schrijft een voorstel voor de indeling en opmaak van het beleidsplan.
20170908-6: Judith maakt een samenwerkdocument voor het beleidsplan op de drive.
20170908-7: Judith maakt een overzicht van de beschikbaarheid van de raadsleden in een 
Excel sheet. 
20170908-8: Mark schrijft een reactie op het voorstel masterselectie 2018 en stuurt dit 
uiterlijk maandag aan de raad, past dit aan en verstuurt dit woensdag. 
20170908-9: Iedereen reageert uiterlijk dinsdag op de reactie op voorstel masterselectie 2018.
20170908-10: Judith maakt een datumprikker voor de cobo. Judith regelt de Havelaar.
20170908-11: Mitchel maakt een selfie met Duisenberg.
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4. Mededelingen
20170915-2: Iedereen schrijft een stukje voor de website. 

Mitchel vraagt alle raadsleden om stukjes voor de website te schrijven voor bij zijn/haar foto, 
personalia en dossiers. Zet deze stukjes in het Drive document en mail het naar Mitchel, hij 
zet het op de website. 

Geertje heeft een gesprek Sterre gehad. Zij wil graag in de CC met mails naar OWI's en de 
nieuwsflits.

Loraine: het debat van de CSR met Duisenberg is waarschijnlijk op 1 november.

5. Vaststellen notulen PV 2
Na een aantal kleine wijzigingen zijn de notulen van 9 september vastgesteld.

6. Vaststellen agenda
De agenda is vastgesteld. 

7. Update voorzitter 
20170915-3: O&R en O&F besluiten over hoofddossierhouders.
20170915-4: Mitchel en Luca zetten de hoofdossierhouders in de Drive. 

Update voorzitter:
Deze week kennis gemaakt met Richard v/d Wurff (samen met Mitchel). Hij gaat over WIM 
en digitalisering. Tevens met Micha van der Wal en Juriaan Glas kennismgemaakt. Met hen 
kan je contact opnemen over de OER'en, OC's en honours. Met ideeën en vragen 
verwelkomen ze je graag!

Update TOF:
Eerste financiële commissie gehad met de OR en eerste financiële training met Eric Boels. 
Aandachtspunten zijn de dalende vergoeding voor schakelstudenten: iedereen vindt het 
belangrijk, maar niemand wilt ervoor betalen.
De meeste voorinvesteringen (dus jouw stufi in het verleden) gaan naar intensiever onderwijs 
en blended learning. Belangrijk leerpunt is draagvlak hiervoor (begroting FMG). Wij hebben 
gevraagd voor de evaluatie van dit beleid en hoe er draagvlak gecreëerd wordt (en of dit 
gedaan is).
Ook zijn er zorgen over de grote matching. De UvA heeft een fullcostmodel: er wordt voor 
alles betaald, dus ook de laptop en de ruimtes binnen de UvA. Deze kosten moeten dus 
gematched worden aan het onderzoeksgeld. Hoe meer onderzoek, hoe meer kosten en dus ook
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hoe meer matchingskosten. Bedrijven of beurzen (zij die grotendeels het onderzoeksgeld in 
handen hebben) willen hier echter niet voor betalen, dus moet dit uit het UvA-potje komen 
wat langzaam leeg raakt.  Hoe lossen we dit op?
De FMG draait negatief, hoewel dit vervelend is, is dit niet perse problematisch. 
-Er is sprake van grote investeringen in het tweetalig onderwijs, vanuit de reserves. Maar het 
is moeilijk om aan deze reserves te komen (het geld is er dus wel). 
-Tevens moeten de investeringen zich terugbetalen, denk aan diploma's en behaalde 
studiepunten.
-Ook is de prognose dat het aantal eerstejaars toeneemt, waardoor we meer inkomsten krijgen 
in de loop der tijd.

Sterre: hoeveel studievoorschot er komt vanuit OCW is onbekend en ook of deze plannen 
langs ons moeten (als het bestuur uitgaven moet verantwoorden wel). 

8. Update afgevaardigde
GV:
- CROHO LABELS: op de GV hebben we ingestemd op de label reducering van de 
eenjarige lerarenopleidingen waarbij de ILO betrokken is. In de brief werd nog wel benadrukt 
dat de OC goed geïnformeerd moet blijven. Verder lijkt het me ook handig om dit jaar in de 
gaten te houden of er daadwerkelijk een klankbordgroep komt (dit was afgesproken maar is 
nog niet gebeurd);

PV:
Er stond veel op de agenda, maar veel waren gewoon informerende vergaderstukken. Wat we 
wel hebben besproken:

- Studentassessor/ BOS- studenten: de oude FNWI raad had vorige zomer een brief 
verstuurd waarin werd opgeroepen om de functie van studentassessor te herzien. De nieuwe 
FNWI FSR is er echter nog niet over uit wat hun standpunt hierover is. De brief kan je dus als
het ware even vergeten;
- Internationalisering: We (ik en Teo) gaan de mogelijkheden bekijken in het aanbieden van 
Nederlandse taalcursussen op de UvA aan internationali's. Volgende week hebben we een 
discussie over de spreek/schrijftaal in werkgroepen;
- Lunch met de Rector: gaan we mee door, alleen nu wel iets minder frequent, namelijk 2 
keer per jaar
- Raadsassistenten: we zoeken er dus 2. Vacature: http://www.studentenraad.nl/vacature-
raadsassistent-job-opening-councilassistant/
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Ook hebben we het gehad over de UB (de FSR FGW heeft een lijstje opgesteld met wat ze er 
in willen, als je hier benieuwd naar bent: let me know) en we gaan een teambuilding activiteit 
plannen waarin we gaan kijken naar gezamenlijke CSR doelen.

Rapporten:
Deze week zijn er 2 rapporten uitgekomen over Mental Health en Internationalisering. De 
dossierhouders zijn al op de hoogte maar ik zal ze later ook nog op de Drive zetten voor evt. 
andere geïnteresseerden.

9. Onderwerp 1: Kennismaking 21 september
Op 21 september is er een kennismaking van de raad met de OWI's en andere organen van de 
FMG. De raad bespreekt hoe hij zich hiervoor zal voorbereiden en welke boodschap hij wil 
uitdragen. Tevens bespreekt de raad de vragen door Sterre gesteld in de uitnodigingsmail. 

Discussie
Voor veel zaken is nog geen echt raadsstandpunt. Bij de ontmoeting willen de raadsleden 
daarom duidelijk raadsstandpunten en persoonlijke meningen scheiden. De raadsleden 
spreken af om een raadsstandpunt formuleren indien dat er is en alleen een persoonlijke 
mening te geven indien dat duidelijk gemaakt wordt. Geertje maant de raadsleden voorzichtig 
zijn met persoonlijke meningen, omdat deze groter kunnen worden opgevat dan ze zijn. Je 
kan altijd zeggen dat er nog geen standpunt over geformuleerd is. 

Vragen van Sterre
Wat maakt een goede samenwerking?
In algemene zin is de raad het erover eens dat ze goede samenwerking willen met het 
faculteitsbureau en de organen. Dat zij elkaar op de hoogte houden en dingen bespreken als ze
opkomen. 

10. Onderwerp 2: Beleidsplan
20170915-5: Iedereen past voor dinsdagavond zijn/haar stukjes voor het beleidsplan aan.

Iedereen vindt het belangrijk dat de raadsleden met het beleidsplan op een lijn zitten. De raad 
bespreekt het concept per pagina op de inhoud en bewerkt het document real-time in de Drive.
Volgende PV komt er een redactionele ronde voor het beleidsplan. Dinsdagavond is de 
deadline voor het aanpassen van de stukjes.

11. Onderwerp 3: Werkafspraken
De FSR bespreekt de interne werkafspraken voor komend jaar. 

12. W.v.t.t.k.
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13. Rondvraag en sluiting
Geertje wil weten wie er mee kan met haar naar het strategisch OWI-overleg en naar het 
gewone OWI-overleg. In verband met tijdgebrek zet Geertje het in de zakelijke app. 

Geertje sluit de vergadering om 19:15. 

Actielijst 
20170815-1: Iedereen vraagt mensen om te solliciteren voor de FSR. 
20170901-8: Iedereen denkt na over een technisch voorzitter voor de OV's. 
20170915-1: Judith regelt de Havelaar voor de CoBo.
20170915-2: Iedereen schrijft een stukje voor de website. 
20170915-3: O&R en O&F besluiten over hoofddossierhouders.
20170915-4: Mitchel en Luca zetten de hoofdossierhouders in de Drive. 
20170915-5: Iedereen past voor dinsdagavond zijn/haar stukjes voor het beleidsplan aan.

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 voor de PV verstuurd worden.      
20160426-8: De AS 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 de AS in de CC met terugmailen.   
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