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Notulen van de plenaire vergadering (9) 
Datum en tijd: 31 oktober 2017 09:00-11:00 
Locatie: C2.04 
 
Aanwezig: Geertje Hulzebos, Luca Coster, Loraine Smith, Mark Dzoljic, Marnix Gerding, 
Iris Kingma, Javier Koole, Clarie Duin, Thijs Barendrecht, Thom ter Borg, Mitchel Sluis. 
 
Afwezig (met bericht): Judith Pietersma, Racquelle Bannink. 
 
Gast: Eva Verschuur. 
  

1. Opening  
Geertje opent de vergadering om 09:05 
 

2. Post 
20171031-1: Thijs en Marnix pakken de mail over de verkiezingen op.  

 
Mail doorgestuurd van Mees over verkiezingen - Thijs en Marnix pakken dit op. 
 

3. Actielijst  
20170901-8: Iedereen denkt na over een technisch voorzitter voor de OV's. Daan zou 
eventueel kunnen, ASVA heeft ook een lijst en kijkt wie er beschikbaar zouden kunnen zijn. 
Javier vraagt ook nog iemand. 
20171006-3: Mitchel mailt Judith Romijn over het FSR archief. 
20171006-9: Iedereen mailt zijn/haar ideeën voor onderzoek naar en vergroting van 
studentbetrokkenheid naar O&R. Voor woensdag. 
20171006-13: Mark mailt de CSR over de toegang van OC’s tot UvA Data. Mark mailt 
nogmaals om de cursusdatum voor UvA-Data af te stemmen.  
20171006-16: Iris zoekt het takenpakket van de Diversity Officer uit. Iris vraagt wanneer de 
DO op facultair niveau komt. 
20171006-17: Geertje vraagt voor de raadsleden een emailadres @studentenraad.nl aan. 
 
4. Mededelingen 
• Wil je dingen in de PV agenda hebben, moet je dat in de CV aangeven. 
• Instemming met CAS afschaffing is verstuurd naar de decaan. 
• Master Youth at Risk bij POW gaat door, en er is financieel akkoord gegeven.  
• Er is een update van Eva Verschuur over hoe het loopt bij haar domein. Ze is bezig met 

UvA Matching evaluatie en met Honours. 
• Racquelle Bannink is afwezig met bericht. 
 
5. Vaststellen notulen PV 8 
De notulen worden volgende vergadering vastgesteld. 
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6. Vaststellen agenda 
De agenda is vastgesteld. CAS wordt vervangen door Technisch voorzitter. 
Internationalisering wordt naar voren gehaald. WIM en Student Housing vervallen.  
 
7. Update voorzitter 
Ik ga a.s. maandag met Cas van OC PSY zitten ivm de BA-selectie. 
 
Onderwijskunde is naar Onderwijswetenschappen gegaan (FSR FMG 16-17). Doordat een 
instantie de naamswijziging pas op 05-09 heeft goedgekeurd, geldt nu nog steeds de naam 
onderwijskunde op het diploma. Dit wordt morgen ook als mededeling gedaan door Hans. 
 
Het instemmingsverzoek CAS is verstuurd. 
 
Peter de Jong van GSCDE gaf aan dat de procedure hetzelfde zal zijn als bij GSPSY. Het idee 
is daarom om een inhoudelijke discussie te voeren over de selectie. Financieel gezien is er 
akkoord op de track. 
 
Er ligt een instemmingsverzoek om van POWL POW te maken. Dit is echter al overal 
doorgevoerd op de screens, sites en Facebook. 
 
Update TOF: 
Afgelopen maandag met de OR gezeten. René heeft ons weer een nieuwe conceptversie 
toegestuurd (zie vergaderstuk dat zo wordt gestuurd en conceptadvies). Dit bespreken we met 
TOF zo.  
Er is 4,5M uit reserves gehaald. 
 
Update ILO klankbordgroep: 
Een mail verzonden met de vraag naar stand van zaken en het idee een ongevraagd advies te 
schrijven. 
 
8. Update afgevaardigde  
20171031-2: Loraine mailt de agenda van de CSR OV. 
20171031-3: Loraine organiseert een discussiedag over Honours/Diversity Officer. 
 
- We hebben 2 raadsasisstenten aangenomen! We hebben besloten dat zij geen stemrecht 
hebben, dit omwille van democratische legitimiteit; 
 
- OV: M- OER ging niet zo goed, maar dit kwam vooral doordat de discussie nergens toe leed 
en de strategie niet helder genoeg uitgewerkt was. Dit zal waarschijnlijk op een later moment 
nog terugkomen. Voor de rest zijn de toezeggingen die gewenst waren grotendeels gehaald 
(8-8-4, DVHJ & herschikking van de vakantie). De herschikking en 8-8-4 hebben echter 
volgens het CvB weinig prioriteit wegens de ITK. 
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 Het idee dat we poneerden om gratis Nederlandse cursussen aan te bieden aan internationals 
werd best positief ontvangen, dit vonden we wel nice en dit zal later nog terugkomen; 
 
- Flexstuderen: we hebben positief geadviseerd op het regelemt experiment flexstuderen 
2018- 2019. Als je benieuwd bent wat dit inhoudt: The regulation experiment flex-studying 
stipulates articles which regulate the flex-studyingpilot. It is therefore not the case that 
this request for advice is about the idea of flex-studying tself. The first regulation, that of 
2017-2018, has been composed on the basis of the morandum of arrangement pilot flex-
studying at the UvA, which explains the way the experiment will be given shape. What 
lies before us to advice on are small adjustments of this regulation for the 2018-2019 
study year.The only notable change that I have come across is the maximum amount of 
designatable flex-students. This increases from 400 in 2017-2018 to 1000 in 2018-2019. 
This ncrease, however, is entirely conform to the intended plans as described in the 
abovememorandum. Omdat de gewenste wijzigingen conform het memorandum zijn 
opgesteld, zagen we niet in om anders dan positief te adviseren; 
 
VSNU: omdat de VSNU niet in onze voorwaarden tegemoet willen komen, is er besloten om 
ons publiek uit te spreken over ''the course of the negotiations between us and the VSNU''. 
Duisenberg gaat wel in gesprek met ReThink, dit zullen wij publiekelijk supporten. 
 
De laatste PV ging het ook over de informatiestroom van de FSR naar de CSR. Ik heb het 
hierover gehad met een paar andere afgevaardigden, ik heb nog niet echt een uitgewerkt 
systeem hiervoor bedacht. Hier kom ik volgende keer op terug. Vrijdag zal elke taakgroep een 
6 weken planning hebben opgesteld waar in alle onderwerpen waarvan al zeker is dat ze 
waarschijnlijk deze periode terug gaan komen en wat er naar de OV gaat staat opgesomt. 
Deze zal ik naar jullie sturen zodat wij ons ook goed kunnen voorbereiden. Als er 
onderwerpen gaan spelen die van de schema's afwijken dan zal ik een headsup geven. Voor 
nu denk ik dat we een raadsstandpunt dienen te formuleren over Honours en het Diversity 
Officer (ook over het gebrek aan onze Diversity Officer) Dit gaat namelijk zeker terugkomen 
in de volgende weken. Verder hoorde ik van de FgW dat zij een discussie dag hebben. Dit is 
een dag waarin ze het uitgebreid hebben over verschillende dossiers. Zodoende kan de 
discussie iets meer uitwijden en kunnen we over grote thema's veel raadsstandpunten 
formuleren. Dit is misschien ook een leuk idee voor ons.  
 
Aanvulling PV: Thijs vraagt wat is de richting van het Werkgroep versterking 
Medezeggenschap is. Loraine legt uit dat de richting van de werkgroep een verkeerde is 
volgens de CSR; het lijkt in die zin een beetje op de WIM.  
 
Luca vraagt wat er niet zo goed ging in de M-OER discussie. Loraine zegt dat ze het 
principieel niet eens zijn met de bindende richtlijnen. Ook vinden ze dat de naam ‘M-OER’ 
veranderd moet worden.  
 
Luca vraagt Loraine om de CSR OV-agenda. 
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9. Update commissievoorzitter O&F 
Gesproken over FSR-begroting, FMG-begroting, buddysysteem t.b.v. internationalisering en 
POW(L). Vooral updates etc. maar deze onderwerpen komen morgen ook uitgebreid aan bod 
dus dan kunnen we het erover hebben.  
 
10. Update commissievoorzitter O&R 
20171031-4: Luca kijkt hoe het campusoverleg omgegooid zou kunnen worden. 
 
Zorgplan: Bij het zorgplan waren er twijfels over de aanpak nu. Twijfels over E-health en de 
overtuiging dat er meer de focus moet liggen op de toegankelijkheid en zichtbaarheid van de 
verschillende mogelijkheden tot mental health binnen de UvA. Ook de vraag waarom de UvA 
niet meer mensen kan aannemen?  
 
Duurzaamheid: Javier heeft het plan om de groots aan te pakken. Hij gaat spreken met 
verschillende initiatieven, FSR'en en de CSR. Misschien dat wij een voorbeeldfunctie kunnen 
zijn. En een aanjager in de proces. Ook kwam de opmerking op de te spelen via PR (aandacht 
en bewustzijn).  
 
Loopbaan oriëntatie en -advies: Javier wil hier een advies over schrijven dus lees dit 
allemaal! Er moet meer zichtbaarheid komen voor het LAC/SCC. Faciliteren van dit soort 
initiatieven moet verbeterd worden en misschien het contact met alumni ook wel. We zien dit 
wel bij studieverenigingen maar zij kunnen de schakel zijn in het verbreden van de informatie 
van de student. Lees dus allemaal even het advies van Javier en lever hier het commentaar op!  
 
11. Update OC's 
Geertje gaat uitzoeken met hans draaiboek Internationalisering of dat gedeeld mag worden. 
 
12. Onderwerp 1: Student Housing 
Thom heeft samengezeten met alle dossierhouders kwam tot de conclusie dat studenthousing 
vrij dramatisch is. UvA heeft een aantal huizen gereserveerd, wat ertoe leidt dat Nederlandse 
studenten lager op wachtlijsten komen te staan omdat het aanbod te klein is. Luca zegt dat dat 
niet echt fair is tegenover de studies die nog wel willen internationaliseren voor de fouten die 
de UvA maakt. De CSR is verdeeld hierover. 
 
Thom heeft 4 discussiepunten over huisvesting. Er is een spanningsveld tussen de financiering 
van opleidingen en hoeveel woningen er beschikbaar zijn. Iedereen is het erover eens dat 
huisvesting is een probleem is en dat de UvA een rol moet spelen bij het oplossen van dit 
probleem. Er moet veel kritischer gekeken worden naar huisvesting, daar is ook iedereen het 
over eens. Er wordt ingestemd met het standpunt van de CSR dat er sterk overwogen moet 
worden om verder te internationaliseren. 
 
13. Onderwerp 2: Technisch voorzitten OV 
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Iedereen stemt in met de voorkeuren zoals geformuleerd in het vergaderstuk. Iris Kooreman 
wordt gevraagd om volgende PV erbij te zitten. 
 
14. Onderwerp 3: POWL Naamswijziging 
OC POW heeft aangegeven niet te zijn meegenomen in een naamswijziging. OC ILO stelt 
ook niet te zijn meegenomen. Eigenlijk is het al doorgevoerd. Geertje schrijft een 
vergaderstuk voor volgende week. Geertje zal het ook benoemen bij haar informeel overleg 
met Hans. 
 
15. Onderwerp 4: TOF 
Begroting Faculteit. Er wordt ingestemd met het advies dat ToF heeft opgesteld. De OR en 
FSR gaan dus negatief adviseren op de FMG-begroting vanwege een gebrek aan transparantie 
op domein niveau. 
 
Stemvoorstel: De FSR FMG '17-'18 besluit om negatief te adviseren op de facultaire 
begroting. 
 
Voor: 11 stemmen. 
Tegen: 0 stemmen. 
Blanco: 0 stemmen. 
Onthouding: 0 stemmen. 
 
16. Onderwerp 5: Penningmeester FSR FMG 
De begroting wordt doorgesproken. Er worden vragen beantwoord door Mark en er worden 
geen wijzigingen voorgesteld. 
 
Stemvoorstel: De FSR FMG '17-'18 stemt in met de FSR begroting 17|18. 
Voor: 11 stemmen. 
Tegen: 0 stemmen. 
Blanco: 0 stemmen. 
Onthouding: 0 stemmen. 
 
17. Onderwerp 6: Voorbereiding gesprek psychologie 
Afgesproken wordt dat Mark gaat technisch voorzitten. 
 
Thom en Geertje hebben een gesprek gehad met Peter en Katrijn. Er is nog veel onduidelijk. 
De CV had twee specifieke vragen: heeft de FSR formeel adviesrecht? Hoe vindt de selectie 
plaats voor de 20 studenten?  
 
Voordat het voorstel komt is het dus heel belangrijk om nog een aantal zaken uit te zoeken. 
Aankomende week gaan Thom en Geertje hiermee aan de slag. 
 

18. Onderwerp 7: Loopbaanoriëntatie  
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20171031-5: Javier gaat in gesprek met studieadviseurs voor zijn advies loopbaanoriëntatie. 
 
Javier wil een ongevraagd advies schrijven over loopbaanoriëntatie. Hij vindt dat hierin meer 
zichtbaar moet worden. Geertje vraagt nog of Javier in gesprek gaat met studieadviseurs. Hij 
gaat hier achteraan. 
 
19. Punten voor naar de CSR 
Loraine wil graag naast het bespreken van punten in de PV een mail met uitleg en gegevens 
en hoe een raadslid wil dat het punt besproken wordt in de CSR.  
 
20. W.v.t.t.k. 
Buddy systeem internationale studenten 
Verschuift naar volgende week 
 
21. Rondvraag en sluiting 
- Loraine stelt voor om in de CV’s een agendapunt “Media” te maken. 
 
Eva: kijk eens naar On Campus. Zij zijn bezig met duurzaamheid. 
 
Geertje sluit de vergadering om 10:55. 
 
Actielijst 
20170901-8: Iedereen denkt na over een technisch voorzitter voor de OV's. 
20171006-3: Mitchel mailt Judith Romijn over het FSR archief. 
20171013-2: Luca pakt de mail van Pim van Helvoirt over de OC-wijzer op. 
20171013-3: Clarie mailt Pim van Helvoirt over wat riskmanagement aan de UvA inhoudt.  
20171013-8: Mark stuurt de contactgegevens van iemand van juridisch zaken aan Thom en 
Geertje. 
20171013-9: Iris stuurt een mail over collegegeld aan Loraine voor de CSR. 
20171013-10: Loraine stuurt stukken door naar Thijs over vakevaluaties. 
20171013-11: De dossierhouders internationalisering pakken de update van Loraine van 
PV 5 betreffende het dossier op. 
 20171020-1: Clarie vertaalt de FSR-website. 
20171020-2: Luca pakt aanbod-gericht diplomeren op. 
20171020-3: Javier mailt FS over of de FSR een koelkast op de kamer mag. 
20171020-4: Marnix stuurt conclusies uit onderzoek van Fien met betrekking tot 
internationalisering naar de dossierhouders. 
20171020-5: Marnix stuurt het advies vanuit een eerdere FSR over BoS studenten naar Farah 
en Eva. 
20171020-6: Geertje en Judith maken voor a.s. donderdag een afspraak voor het beleidsplan 
en het printen van de posters. 
20171020-7: Judith gaat achter de raadsemailadressen aan. 
20171020-8: Luca pakt het taalbeleid in de OC CW op. 
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20171020-9: Marnix gaat verslagen van gesprekken BoS-studenten Farah en Eva op de drive 
zetten. 
20171020-10: Marnix samenvatting OC antropologie op de drive zetten. 
20171020-11: Loraine bespreekt de wisselwerking tussen FSR en CSR met de andere 
afgevaardigden en schrijft een vergaderstuk hierover. 
20171020-12: Luca laat Mitchel weten wie hij moet mailen van de FV FMG over de 
buddysystemen met internationale studenten. 
20171020-13: Luca schrijft een update van de FV FMG vergadering en deelt deze met de 
raad. 
20171020-14: Iedereen mailt voor 25 oktober punten voor de CAS brief. 
20171020-15: Mark maakt een bijna definitieve FSR-begroting. 
20171020-16: Iedereen bespreekt de FSR-begroting in de CV’s voor de volgende PV. 
Bespreek sowieso de kerstpakketten en teambuilding post. 
20171020-17: De PR-taakgroep maakt een plan voor de nieuwe website op basis van het 
beleidsplan en laat de planning hiervan weten aan de raad. 
20171020-18: Clarie achterhaalt wie de FSR-website beheert. 
20171020-19: Geertje vraagt of Iris bij het gesprek met de decaan op 31 oktober kan zijn 
20171020-20: Geertje mailt dat de hele raad behalve Loraine (en misschien Iris?) aanwezig is 
bij het gesprek met de decaan op 31 oktober. 
20171031-1: Thijs en Marnix pakken de mail over de verkiezingen op.  
20171031-2: Loraine mailt de agenda van de CSR OV. 
20171031-3: Loraine organiseert een discussiedag over Honours/Diversity Officer. 
20171031-4: Luca kijkt hoe het campusoverleg omgegooid zou kunnen worden. 
20171031-5: Javier gaat in gesprek met studieadviseurs voor zijn advies loopbaanoriëntatie. 
 
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.        
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20170124-2: Iedereen zet de AS in de CC met terugmailen. 
20171013-7: Iedereen zet updates van werkgroepen in een reply to all in de PV agenda mail. 
  
 
 
 
 
 
 
 


