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Notulen van de plenaire vergadering (6) 

Datum en tijd: 6 oktober 2017 17:00-19:00 

Locatie: C2.07 

 

Aanwezig: Geertje Hulzebos, Luca Coster, Mitchel Sluis, Loraine Smith, Mark Dzoljic, 

Marnix Gerding, Iris Kingma, Javier Koole, Judith Pietersma, Clarie Duin, Thijs Barendrecht. 

 

Afwezig (met bericht): Thom ter Borg. 

  

1. Opening  

Geertje opent de vergadering om 17:04. 

 

2. Post 

20171006-1: Thijs pakt de naamswijziging POWL op. 

20171006-2: Thom pakt de selectieve master POW op. 

20171006-3: Mitchel mailt Judith Romijn over het FSR archief. 

 

 03/10 Nell Jansen: Instemmingsverzoek naamswijziging POWL naar POW. Thijs 

pakt dit op.  

 05/10 Peter de Jong: Selectieve master POW. Thom pakt dit op. 

 06/10 Aldert van Dam: Archief (Judith Romijn 1: Quick service: een enkel 

programma wordt op de laptops geïnstalleerd of 'extra laag', ofwel de srgamma-fmg 

account wordt een admin op de PC's). Mitchel pakt dit op.   

 

3. Actielijst  

20170901-8: Iedereen denkt na over een technisch voorzitter voor de OV's.  

20170915-2: Iedereen schrijft een stukje voor de website.   

20170922-7: Mitchel maakt een stemmatrix voor de speerpunten.  

20170922-9: Iedereen leest en becommentarieert het beleidsplan voor de volgende PV en 

brengt 10 stemmen uit voor de speerpunten.   

20170929-1: Clarie zoekt uit hoe de informatievoorziening over diploma's aanvragen is 

geregeld op de FMG en mailt Sasha Borovitskaja terug. 

20170929-2: Geertje haalt docentprofessionalisering uit de dossierverdeling en stuurt deze 

naar de OWI's. 

20170929-2: Geertje en Mark schrijven een reactie op het adviesverzoek voor selectie in de 

bachelor Psychologie. 

20170929-3: Judith neemt OC-mail op in wekelijkse PV agenda.  

 

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.       
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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 een keer per week een weekupdate op de FSR Facebook. 

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.    

 

4. Mededelingen 

20171006-4: Racquelle mailt Marjan Kuiper voor het profileringsfonds.  

 

Pim van Helvoirt (voorzitter CSR) is bij de PV aanwezig als gast. 

 

Thijs vraagt de raadsleden hem te mailen met opmerkingen en bezwaren op de 

naamsverandering van POWL.  

 

Luca is hoofd OC, Mark stopt bij O&F, CLarie en Javier hebben ook eigen (hoofd) dossiers. 

 

Deze week is het campusoverleg, Loraine gaat hier heen. Voor vragen en aanvullingen, mail 

Loraine. 

 

Mitchel heeft een matrix gemaakt obv de datumprikker van pv blok 2.  

Heeft ook een organogram gemaakt. En in welkomstpakket gekeken, er is 31 okt/1 nov een 

meeting met OC en BoS studenten, de FSR is ook voor uitgenodigd. Wie wil moet Sterre 

mailen om zich op te geven 

 

5. Vaststellen notulen PV 5 

Na een aantal wijzigingen zijn de notulen van 29 september vastgesteld.  

 

6. Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld.  

 

7. Update voorzitter 

Samen met Mitchel kennis gemaakt met Martine en Edith van CW. De kennismaking was erg 

prettig.  
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Update ToF 

Vorige week is de conceptbegroting binnengekomen. Afgelopen maandag heeft ToF met 

Jorrit van FSR 16-17 om tafel gezeten n.a.v. wat vragen. Zijn tip was de domeinbegrotingen 

op te vragen, deze waren nog niet paraat maar zijn vanochtend naar ons gestuurd. In de 

komende dagen zullen we kijken of deze de gewenste informatie geven. Aankomende weken 

zijn er structureel ontmoetingen met OR, elke maandag. Zodra we zelf meer inzicht hebben, 

zullen we de raad op de hoogte brengen, hopelijk volgende week. 

 

8. Update afgevaardigde  

- DvhJ: We hebben besloten dat de organisatie van de DvhJ verkiezingen door medewerkers 

van de UvA moet worden opgepakt, de studentenraden (dus CSR, FSR'en en ASVA) zullen 

fungeren als klankbordgroepen. Dus wel veel input maar geen werk. NAV de vorige pv/cv 

heb ik hierbij genoemd dat het raar was dat de FSR'en niet echt betrokken waren in het 

beslissingsproces terwijl het ons wel aangaat, ik kreeg hier als reactie eigenlijk alleen maar 

slappe smoesjes op terug;  

Aanvulling PV: hier komt nog een officiële reactie op.  

 

- Honours: het kwam naar voren dat we als CSR best wel negatief tegen Honours staan, we 

weten echter nog niet echt veel over de financiële structuur. Dit moet eerst worden uitgezocht 

voor we een beslissing maken. Verder is er een brief verstuurd door IIS als reactie op een 

advies van de VU/UVA honourscommissie. Deze heb ik bijgevoegd als bijlage mochten jullie 

hem nog niet hebben ontvangen. In de UCO zal benadrukt worden dat we het met IIS eens 

zijn ''on not reporting the rapport Kwaliteitszorg to the UvA-VU honours commission'' & dat 

we onthouden in de discussie of de IIS zijn eigen honourscommissie moet opzetten of niet; 

  

- ITK: Ik heb het vergaderstuk over ITK toegevoegd voor een update. We hebben besloten dat 

er in de UCO en tegen de rector wordt benadrukt dat de medezeggenschapsorganen op een 

lager niveau actief moeten worden betrokken in de evaluatie en het gesprek over de ITK  

 

- OER: hierover hebben we de volgende dingen besloten: 

171004-07               The CSR is against the O.E.R. recommendation to draft a central level 

project plan for the period of three years and to install a project manager 

171004-08               The CSR is in favor of requesting the department of judicial affairs in 

cooperation with the UB to make a document concerning how to work with royalties. 

171004-09               The CSR is in favor of requesting the faculties to proactively see to it that 

royalties are handled with care by all people. 

171004-10               The CSR is in favor of creating a clear and concrete multi steps plan 

(stappenplan) for the use, storage, quality demands and copyright clearing of educational 

resources, in which the necessary organization will be described. 

171004-11               The CSR is not in favor of making the values and possibilities of the 

(re)use of educational resources known among the teachers. 
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171004-13               The CSR is of the opinion that no audience being present at the meeting 

with dhr. Duisenberg is breaking point in the negotiations with the VSNU for the meeting of 

November 1st. 

 

- Duisenberg: de onderhandelingen verlopen een beetje stroef, de VSNU ziet het niet zitten 

om met een publiek in gesprek te gaan met Duisenberg. We hebben deze vergadering besloten 

dat dit voor ons een breekpunt is in de onderhandelingen; 

 

- M-OER: in de laatste pv is er besloten dat we ''fundamenteel tegen het bestaan van de M-

OER zijn'' Deze PV werd er naar de verschillende bindende richtlijnen gekeken en werden er 

argumenten tegen de richtlijnen gegeven. 

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

-Mark heeft (helaas) onze commissie verlaten i.v.m. zijn hoge werkdruk 

-CAS: vragen zijn praktisch allemaal beantwoord. Thom gaat nog navragen hoe de CAS 

vakken worden opgenomen in de andere opleidingen om ervoor te zorgen dat het onderwijs 

niet verloren gaat. Maar voor de rest adviseert de commissie dat we kunnen instemmen met 

het verzoek. Volgende week kunnen we het inhoudelijk bespreken in de PV. 

-Selectie Bachelor Psychologie: Brief behandelend en wij hebben onze punten verwerkt. Brief 

in drive gezet door Iris. Vanmiddag bij PV verder bespreken. 

-Studieadviseurs: Mark stuur een mail naar de OC’s over de mogelijke werkdruk 

-Naamswijziging: POWL naar POW. Commissie adviseert positief aan de raad en adviseert 

om het volgende week te bespreken in de PV. Thijs zal vast een conceptbrief opstellen.  

-Beleidsplan is behandeld. 

 

10. Update commissievoorzitter O&R 

In de CV is in eerste instantie besproken dat PR dit gaat opgepakt worden. Zowel Judith en 

Loraine zijn wel druk dus als je ideeën hebt of een stukje wil schrijven voor de WC-krant 

(superleuk!) dan horen wij dat graag. Een like actie zou daarom misschien ook een optie zijn 

om het bereik van de FSR FMG te vergroten. Ook is er al bij de studieverenigingen langs 

gegaan voor het dossier studentbetrokkenheid maar ook om de goodwill te kweken voor het 

eventueel verspreiden van onze berichten. WIM is besproken en daar is wel input op geweest 

van een enkel raadslid. Gaarne wil ik jullie met enige urgentie vragen om nog eens de 

samenvatting van Mark lezen en het concept advies zodat we hier (eindelijk) een 

constructieve discussie over kunnen voeren. Over 2 of 3 weken is hier namelijk weer een 

bijeenkomst over waar het conceptadvies wederom wordt besproken en er wordt van ons 

verwacht dat wij hier degelijk advies over kunnen uitbrengen. Verder was het een korte 

vergadering want Luca moest naar de OC Politicologie. 

 

De fv-fmg had een studieverenigingenoverleg waar Tom Verhoek samen met zijn rechterhand 

(Myriam) aanwezig was. Ook Nel en Wil waren hier van schoonmaak en clusternog wat 

(excuus kom hier op terug) en een man van FS (naam vergeten). Na wat overleg over 

schoonmaak en internet connectie wat niet relevant voor ons was kwam de eventuele 
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verhuizing van de studieverenigingen ter sprake. Het mooie voor ons is dat als deze 

verhuizing gaat plaatsvinden wij meegaan en dat we dan in de buurt of naast de 

studieverenigingen komen (betere bereikbaarheid jeej!). Wat bijzonder is, is dat de 

studieverenigingen een beetje terugkrabbelen zijn over die verhuizing omdat ze nu op een 

doorloop route zitten van veel studenten en dat straks niet meer komen te zitten. Wel is vorig 

jaar afgesproken dat verenigingen hier een laatste zeg in hebben (ik moet nog uitzoeken hoe 

dit gedocumenteerd is). Er is wel wat wantrouwen van de sv jegens de UvA. Verder sprak 

Tom nog over de efficiëntie van de overleggen over de campus omdat hij nu alles drie keer 

moet vertellen. Dat zij hij tussen neus en lippen door dus we moeten even kijken wat we hier 

mee doen.   

 

11. Update OC's 

Er is vorig jaar een format gemaakt voor de stukjes die geschreven worden na een OC 

vergadering. Deze staan op de FSR Drive.  

 

12. Onderwerp 1: Beleidsplan vaststellen 

20171006-5: Javier en Clarie herformuleren honours in het beleidsplan. 

20171006-6: Judith doet de redactie van het beleidsplan. 

 

Alle opmerkingen zijn verwerkt, vandaag wordt het beleidsplan inhoudelijk vastgesteld.  

 

Discussie 

– Uit O&F nog een punt over OC's dat deze “onvoldoende betrokken” zijn. O&F is het daar 

niet mee eens. Iedereen is het erover eens dat "OC's zouden niet gepasseerd moeten worden 

en daar waakt de FSR voor" een betere verwoording is. 

 

– Honours is FSR nu nog positief over, terwijl de CSR tegen is. Temperaturecheck honours: 

lauw, de raad is verdeeld. Clarie en Javier kijken naar een herformulering van het positieve 

oordeel. 

 

– BSA en Participatiecijfer. De raadsleden willen deze erin te houden. Het BSA wordt 

geëvalueerd dit jaar. De FSR zal dit scherp in de gaten houden.  

 

– Er wordt niet gekozen voor een titel, het stuk zal ‘beleidsplan’ heten.  

 

De FSR FMG 17-18 stemt in met de inhoud van het beleidsplan, mits de genoemde 

wijzigingen worden gemaakt. 

 

Proces: Judith doet voor woensdag de redactie. Zij voegt ook foto's van de raadsleden toe. 

 

13. Onderwerp 2: Werkafspraken/HR 

20171006-7: Iris doet nog een redactionele ronde van de werkafspraken. 
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Er is gekeken naar het HR en de werkafspraken. Er was veel overlap, het enige dat nog extra 

van belang is, is het quorum. Het quorum wil DB opnemen in de werkafspraken. Er is hier 

bezwaar tegen omdat het HR openbaar en juridisch is. HR wordt een andere keer besproken, 

de werkafspraken worden nu vastgelegd. Iris kijkt nog naar de taalconstructies en vorm van 

de werkafspraken. 

 

De FSR FMG 17-18 stemt in met de werkafspraken zoals deze er nu liggen, met de door te 

voeren wijzigingen van Iris.  

 

14. Onderwerp 3: Brief naar/reactie op Psychologie 

20171006-8: Iris en Clarie passen de structuur van de brief over Psychologie aan. 

 

Geertje bedankt iedereen voor de feedback. Iedereen is het inhoudelijk ermee eens. 

Iris en Clarie hebben nog een voorstel gedaan voor een andere structuur van de brief. Zij 

krijgen mandaat om de structuur aan te passen.  

 

Proces: maandag wordt de aangepaste brief gemaild. Via de mail komt nog een redactionele 

ronde. Woensdag om 12:00 is de deadline voor opmerkingen en dan worden deze ook 

woensdag verwerkt en gaat de brief naar de decaan.  

 

15. Onderwerp 4: Studentbetrokkenheid 

20171006-9: Iedereen mailt zijn/haar ideeën voor onderzoek naar en vergroting van 

studentbetrokkenheid naar O&R. 

 

In de CV O&R is besproken dat dit een speerpunt is dit jaar, ook door de lage 

verkiezingsopkomst. De FSR wil een ongevraagd advies hierover uitbrengen. Hij wil meer 

onderzoek doen en concrete ideeën bij de decaan neerleggen.  

 

De ideeën zijn nu: evenementen en acties voor directe betrokkenheid. Regelmatig doen zodat 

studenten het weten. Gisteren langs sv's geweest. Naamsbekendheid van de FSR onder 

verenigingen is ook niet optimaal. Ook bij de sv's is de opkomst niet hoog, vooral bij 

onderwijs gerelateerde evenementen. De evenementen en bijeenkomsten kunnen een soort 

actie-onderzoek zijn. 

 

Discussiepunten: 

1. Is iedereen het er mee eens dat hier een advies over geschreven wordt? Ja. 

2. Ideeën over inventariseren waarom? Onderliggende redenen voor lage opkomst 

verkiezingen. Lage opkomstpercentages, per opleiding zou interessant zijn. Ook een borrel 

‘praat met de raad’ is een idee. Of in de gangen van REC mensen aanspreken en een enquête 

laten afnemen. Er zijn veel ideeën, de dossierhouders kunnen deze uitwerken.  

3. Ideeën activiteiten: samen met andere faculteiten. Verschillende activiteiten.  

 

 Volgende PV worden de voorstellen besproken. 
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16. Onderwerp 5: WIM 

20171006-10: Mark een map in Drive met alle nodige documenten en samenvattingen van het 

WIM advies.  

20171006-11: Iedereen mailt Loraine plus- en minpunten van het WIM advies. 

 

Mark en Loraine bereiden zich voor op volgende bijeenkomst en willen input van de raad. 

Vooral de plus- en minpunten van het advies moeten op een rij gezet worden om te kunnen 

doorgeven in de volgende bespreking. Volgende keer zal waarschijnlijk de laatste keer naar 

het advies gekeken worden, dan wordt waarschijnlijk een keus gemaakt uit de drie 

alternatieven. 

 

Soevereiniteit  

Bij deelraden komt er een extra laag in de organisatie. Deelcommissies zijn taskforces in de 

raad, maar dan behouden de FSR en OR de zeggenschap. Bij deelraden verliezen de FSR en 

OR wat zeggenschap omdat zij een aantal bevoegdheden vergeven. In deelcommissies kunnen 

ook personen buiten de FSR in plaatsnemen. 

 

Minpunten 

– Minpunt deelraden/-commissies: de voorstellen gaan alleen over de samenstelling van de 

medezeggenschap niet over de inhoud (welke opleidingen hierin plaatsnemen) ofwel, het lost 

de problemen niet op.  

– Minpunt deelcommissie: werkdruk voor FSR en OC-leden wordt hoger. 

 

Procesvoorstel: Loraine wil voor dinsdag van de raadsleden plus en minpunten. Mark maakt 

een map in Drive met alle nodige documenten en samenvattingen. AP's! 

 

17. Onderwerp 6: Begroting 

Isene moet nog de realisatie afmaken van vorig jaar, dan pas kan de begroting voor komend 

jaar worden gemaakt. Mark gaat volgende week naar de bank met Isene voor de FSR pas. Er 

staat nog geld van vorig jaar op de rekening deze kan worden gebruikt voor de CoBo.  

 

CoBo 

De raad is akkoord met een besteding van 500 euro voor de CoBo. Er is nu 25 uitgegeven 

voor de CoBo kaarten. Het is gebruikelijk om ook geld te besteden aan de muntjes voor de 

bar. Er wordt 425 euro uitgegeven aan de bar en 50 euro voor de pedel en andere zaken.  

 

18. Punten voor naar de CSR  

20171006-12: Mark mailt Peter Hoekstra voor een UvA-data account voor de FSR.  

Pim beantwoordt vragen van de FSR aan de CSR.  

20171006-13: Mark mailt de CSR over de toegang van OC’s tot UvA Data. 
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– Kan de studentenraad vakevaluaties van psychologie inzien? Ja, de FSR kan een UvA data 

autorisatie aanvragen bij de decaan. Er is volgens Pim ook een training over UvA-data. 

– Vakevaluaties: OC's hebben geen toegang tot UvA data, maar krijgen printjes van 

evaluaties. OC's willen die wel graag UvA Data inzien. Mark mailt de CSR. 

– Wat vindt de CSR van docenten die hun eigen boeken verkopen? Geen standpunt, maar 

Loraine heeft er nog wel wat informatie over. Loriane en Pim gaan het peilen. 

– Komt er nog een update over de discussie over schakeltrajecten? Ja, de CSR is er mee bezig. 

 

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

20171006-14: Iedereen mailt Geertje uiterlijk maandagavond met vragen over het voorstel 

selectie van de master POWL. 

20171006-15: Geertje maakt met Thom een afspraak met Peter de Jong.  

 

20. Rondvraag en sluiting 

20171006-16: Iris zoekt het takenpakket van de Diversity Officer uit.  

20171006-17: Geertje vraagt voor de raadsleden een emailadres @studentenraad aan. 

 

– Isene zal de OV van 20 oktober notuleren.  

– Zijn er preliminaire bezwaren tegen naamswijziging POWL? Nee, wel vragen.  

– Wil iedereen een emailadres @studentenraad.nl? Prima. Geertje vraagt dit aan. 

– Geertje gaat 11 oktober koffiedrinken met Hans en vraagt de raad om punten om te 

bespreken. De raad wil Peter de Jong en de rare gang van zaken omtrent het advies selectie 

besproken hebben. 

– Is iedereen akkoord met het uitbrengen van een ongevraagd advies studiesucces? Iedereen is 

akkoord. 

– Prettig om naast inkomende post ook uitgaande post bespreken op PV? Nee, onnodig. 

– Check-in doen in de PV? Geen rondje doen, maar graag aangeven als het een dagje niet 

gaat.  

 

Geertje sluit de vergadering om 19:14. 

 

Actielijst 

20170901-8: Iedereen denkt na over een technisch voorzitter voor de OV's.  

20170929-1: Clarie zoekt uit hoe de informatievoorziening over diploma's aanvragen is 

geregeld op de FMG en mailt Sasha Borovitskaja terug. 

20170929-2: Geertje haalt docentprofessionalisering uit de dossierverdeling en stuurt deze 

naar de OWI's. 

20171006-1: Thijs pakt de naamswijziging POWL op. 

20171006-2: Thom pakt de selectieve master POW op. 

20171006-3: Mitchel mailt Judith Romijn over het FSR archief. 

20171006-4: Racquelle mailt Marjan Kuiper voor het profileringsfonds.  

20171006-5: Javier en Clarie herformuleren honours in het beleidsplan. 

20171006-6: Judith doet de redactie van het beleidsplan. 
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20171006-7: Iris doet nog een redactionele ronde van de werkafspraken. 

20171006-8: Iris en Clarie passen de structuur van de brief over Psychologie aan. 

20171006-9: Iedereen mailt zijn/haar ideeën voor onderzoek naar en vergroting van 

studentbetrokkenheid naar O&R. 

20171006-10: Mark een map in Drive met alle nodige documenten en samenvattingen van 

het WIM advies.  

20171006-11: Iedereen mailt Loraine plus- en minpunten van het WIM advies. 

20171006-12: Mark mailt Peter Hoekstra voor een UvA-data account voor de FSR.  

Pim beantwoordt vragen van de FSR aan de CSR.  

20171006-13: Mark mailt de CSR over de toegang van OC’s tot UvA Data. 

20171006-14: Iedereen mailt Geertje uiterlijk maandagavond met vragen over het voorstel 

selectie van de master POWL. 

20171006-15: Geertje maakt met Thom een afspraak met Peter de Jong.  

20171006-16: Iris zoekt het takenpakket van de Diversity Officer uit.  

20171006-17: Geertje vraagt voor de raadsleden een emailadres @studentenraad 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 een keer per week een weekupdate op de FSR Facebook. 

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.           

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.  

 

 

 

 

 

 

 


