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Notulen van de plenaire vergadering (10) 
Datum en tijd: 7 november 2017 09:00-11:00 
Locatie: C2.04 
 
Aanwezig: Geertje Hulzebos, Luca Coster, Loraine Smith, Mark Dzoljic, Marnix Gerding, 
Iris Kingma, Javier Koole, Thijs Barendrecht, Thom ter Borg, Mitchel Sluis, Judith Pietersma, 
Racquelle Bannink, Clarie Duin. 
 
Gasten: Farah Ouazizi (BoS student) en Iris Kooreman (technisch voorzitter OV's). 
 
1. Opening  
Geertje opent de vergadering om 09:06. 
 
2. Post 

• 27/10 Michele Murgia: Uitnodiging UvA Kennisdelingsbijeenkomst 
opleidingscommissies | Invitation UvA Programme Committee Event (22/11 14:00 
Doelenzaal, geef je op). 

• 30/10 Teo Todercan: Catering decision (plan fileholder meetings). Luca pakt dit op. 
• UBA: Uitnodiging opening Learning Spaces woensdag 8 november 2017 (8 november 

16:00-17:30, en vraag wie wil openen). Luca pakt dit op. 
• 03/11 Sasha Borovitskaja: Input vanuit de FSR'en (medezeggenschap internationale 

studenten en UB nacht). Wordt volgende PV besproken.  
 

3. Actielijst  
20171013-9: Iris stuurt een mail over collegegeld aan Loraine voor de CSR. 
20171013-10: Loraine stuurt stukken door naar Thijs over vakevaluaties. 
20171020-1: Clarie vertaalt de FSR-website. 
20171020-4: Marnix stuurt conclusies uit onderzoek van Fien met betrekking tot 
internationalisering naar de dossierhouders. 
20171020-9: Marnix zet verslagen van gesprekken BoS-studenten Farah en Eva op de drive. 
20171020-10: Marnix zet de samenvatting OC antropologie op de drive. 
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. 
20171020-17: 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. 
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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.        
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. 
 
4. Mededelingen 
Judith moet om 10:50 weg. 
Farah en Iris zijn te gast. Iris, de nieuwe technisch voorzitter van de FMG OV's van '17-'18 
stelt zich kort voor aan de FSR. 
 
5. Vaststellen notulen PV 8 & 9 
De notulen van PV 8 en 9 zijn vastgesteld na een aantal kleine wijzigingen. 
 
6. Vaststellen agenda 
Rol afgevaardigde wordt veranderd in Honours. Nabespreking gesprek Hans wordt 
toegevoegd als tweede onderwerp. De agenda is vastgesteld.  
 
7. Update voorzitter 
Naamsverandering POWL: zie mijn eerdere mails met informatie hierover en update gesprek 
Hans. Het is geen opzettelijke fout geweest, maar men vond het logisch dat als de 
opleidingsnaam oké is dan zou de afdelingsnaam oké zijn. Toen ik ernaar gevraagd hebt, 
hebben de OWI's en afdelingsvoorzitter gelijk actie ondernomen en excuses gemaakt. Het is 
niet teruggedraaid i.v.m. overwerkte administratief medewerkers.  
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Mastertrack YAR: voor aankomende vrijdag commentaar leveren. Pim nogmaals gemaild 
over de rechten, maar nog geen reactie vanuit het LOF.  
 
ILO Klankbordgroep: betrokkenen gemaild om imago en status van het beroep docent te 
inventariseren. FGw en FEB zijn er al mee bezig. Ik ga deze week beginnen met 
inventarisatie.  
 
Studentbetrokkenheid: ik sluit mij aan bij deze taakgroep! 
 
8. Update afgevaardigde 
- Studentassessor: uiteindelijk hebben we 2 CSR leden in de BAC gekregen, we zullen de 
functie dus niet denouncen. Volgende OV zullen de evaluaties van de assessor worden 
besproken; 
- REC A: er is een statement geschreven over de crappy staat van REC A, denk hierbij aan 
weinig studieplekken, niet op tijd opleveren van het gebouw, de tent, etc. Deze moet nog door 
een editorial round, ik heb het stuk bijgevoegd mocht er iemand hier interesse in hebben; 
- Medezeggenschap voor internationals: hier was een beeldvormend vergaderstuk over 
geschreven, het gaat hierbij om de manieren waarin internationals betrokken worden bij de 
medezeggenschap, en welke barrieres zij mee te maken hebben. Zoals werkgroepen die in het 
Nederlands zijn en documenten die niet vertaald zijn en de impact van studievertraging. Dit is 
wellicht ook iets voor ons om het erover te hebben. Aangezien de kans groot is dat de FSR 
FMG in de komende jaren ook tweetalig zal worden; 
- Instellingscollegegeld: hier zijn we ook net geinformeerd over en zullen we in de komende 
weken onze mening over vormen. Dit is misschien relevant voor ons om een mening over te 
vormen, maar niet perse broodnodig voor de FMG denk ik... De werkgroep die hierover gaat 
start begin december; 
- UB-nacht: Zoals Sasha al had gemaild denkt de CSR na over het herorganiseren van de UB 
nacht dit jaar. De CSR wil graag de mening van de facultaire studentenraden over de UB 
nacht. Het lijkt me handig om het hier volgende PV over te hebben. 
 
9. Update commissievoorzitter O&F 
Gesproken over de volgende punten: naamswijziging POWL naar POW, Begroting FMG en 
buddysystemen.  

Geertje heeft een conceptbrief geschreven over POW(L) voor de PV. 

Thom en Clarie zijn druk bezig met buddysystemen, miss komt er binnenkort een 
vergaderstuk naar de PV. Maar ze zijn nu eerst aan het kijken wat de studieverenigingen 
precies willen. 

Begroting FMG: we spreken dinsdagmiddag af met de OR om de laatste puntjes op de i te 
zetten. Uit de laatste mails blijkt dat zij graag hun, wat langere teksten, terug in het advies 
willen. Heeft iemand hier bezwaar mee? Je kan het morgen vragen als je het onduidelijk 
vindt. 
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10. Update commissievoorzitter O&R 
Nabespreking gehad over het gesprek met Hans, Sterre en Ingmar. 

Media: we hebben afgesproken om elke een vast kopje media te hebben en dan bespreken wat 
we deze week gaan verspreiden. 

11. Update OC's 
Het is handig om duidelijk erbij te zetten van welke OC's deze punten komen.  
 
12. Onderwerp 1: POWL instemmen 
Het voorbarig wijzigen van de afdelingsnaam was omdat ze dachten dat als je de 
opleidingsnaam verandert, dat ook de domeinnaam veranderd kan worden.  
  
Temperaturecheck: raad is akkoord met het instemmen met de naamswijziging van het 
domein. 
 
Geertje heeft een conceptbrief opgesteld. 
 
Discussie brief:  
De FSR is verrast met de voorbarige doorvoering. De raad voelt dat het nu een 
bureaucratische noodzaak is geworden om in te stemmen. Er worden vaak dergelijke 
vergissingen gemaakt, waardoor de FSR zich afvraagt of en waarom de domeinen niet op de 
hoogte zijn van zijn rechten. Ook vraagt hij zich af waarom niet is doorgegeven dat de 
wijziging al is doorgevoerd. Hans wist dit in de zomer al, maar hij wilde de afwachten wat de 
FSR en OR zouden adviseren eer dit te problematiseren.  
 
De FSR voelt dat hij tot nu toe met veel adviesaanvragen gebrekkige informatie krijgt en 
daardoor niet zijn functie naar behoren kan invullen. De FSR wil dit bespreken op de OV. 
 
De FSR FMG '17-'18 stemt inhoudelijk in met het advies POWL zoals deze er nu ligt. 
 
Voor: 12 stemmen. 
Tegen 0 stemmen. 
Blanco: 0 stemmen. 
Onthouding 0 stemmen. 
 
Proces: Er komt nog een redactionele ronde van de brief. 
 
13. Onderwerp 2: WIM 
20171107-1: Mark gaat bij Ingmar langs voor de WIM. 
20171107-2: Mark mailt de OR over de WIM brief die de OR wil schrijven.  
 
Vandaag discussiepunten 1-3 (a,b,c). Volgende week de andere discussiepunten (what's next). 
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WIM advies: 
Voor dit advies is WIM drie keer samengekomen, laatste twee keer kort op elkaar. Mark heeft 
vorige week nog met Ingmar gemaild, met standpunten FSR om te verwerken in het advies. 
Loraine voelt zich best wel gepasseerd in de werkgroep. Er was de laatste vergadering 'geen 
ruimte' meer voor input, terwijl het advies nog aan alle kanten niet klopte. 
 
Discussie: 
Volgens Loraine moet de discussie over het advies nog verder worden gevoerd. Echter, de 
discussie gaat nu weer over het doel van de WIM. De FSR bekritiseert dat de werkgroep 
gemaakt is om de medezeggenschap te veranderen, maar dat de huidige zeggenschap is 
gevraagd om dit te doen. Volgens de raadsleden slaat dit als een tang op een varken. Hans 
heeft de opdracht van de werkgroep zo nauw gedefinieerd dat het alleen mogelijk is om te 
praten over de medezeggenschap, niet de zeggenschapsstructuur. 
De OR is het ook niet inhoudelijk met het advies eens, maar het is naar hen niet eens 
teruggekoppeld. De OR wil ook een brief schrijven aan Ingmar, Mark wordt in de Cc gezet. 
Hij mailt hier nog achteraan. 
 
Deze discussie wordt volgende PV vervolgd.  
 
14. Onderwerp 3: Mastertrack YAR 
20171107-3: Geertje vraagt Peter om uitstel voor de YAR brief. 
 
Geertje heeft een vergaderstuk en brief geschreven.  
 
Vragen? 
Financieel kunnen er maar 20 studenten aangenomen worden, tevens zijn er maar beperkte 
stageplaatsen, daarom wordt er geselecteerd. Echter, in fasen hopen ze meer studenten te 
kunnen aannemen. 
 
Opmerkingen? 
De OC vond gister dat selectie een afschrikwekkende werking heeft. Peter wil om de slechte 
naam van selectie, de plannen niet selectie noemen, maar toelatingseisen. Echter, meerdere 
raadsleden zijn van mening dat studenten volledig op de hoogte moeten zijn.  
 
Inhoudelijk eens met het advies? 
Er is een discussie over masterselectie in het algemeen. Mark is principieel tegen selectie, de 
meeste anderen hebben daar een minder sterke mening over. Mark beargumenteert dat selectie 
zelfselectie in de hand werkt. Tevens is er een tekort van miljoenen, maar wordt er wel een 
track ingezet voor 20 mensen. 
Echter, de FSR kan alleen input geven op de selectiecriteria, niet of de track er komt en of 
masterselectie een goed idee is. Peter is bovendien niet verplicht de FSR mee te nemen. De 
discussie over masterselectie verplaatst zich naar de discussiedag waar de FSR 
raadsstandpunten zal formuleren.  
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Temperaturecheck de mening van Mark (principieel tegen): lauw, koud. 
De raad zal niet brief omgooien en vermelden dat hij principieel tegen de track is.  
 
Peter wil de brief vrijdag hebben. Meerderen vinden dat eerst een discussiedag moet 
plaatsvinden om een raadsstandpunt te formuleren. Dit is pas de informerende fase, net heeft 
de FSR pas alle informatie gehad. Temperature: lauwwarm. De raad besluit de discussie over 
YAR volgende PV te voeren. De discussie wordt ook gevoerd in de cv.  
Loraine plant snel de discussiedag. 
 
15. Onderwerp 4: Nabespreking gesprek Hans, Ingmar, Sterre 
20171107-4: Luca bespreekt met Aldert het masterselectie proces van vorig jaar. 
 
De FSR wilde eigenlijk eerst een schriftelijke reactie, dan pas gesprek. Echter, Hans wilde het 
andersom en dat is gebeurd. De meningen hierover zijn verdeeld. 
 
Luca wil weten hoe het vorig jaar precies is verlopen met het proces. De CSR schijnt de FSR 
vorig jaar gevraagd te hebben wat hij ervan vond. De FSR wist vorig jaar nergens van, die is 
niet meegenomen, derhalve kon de CSR de FSR ook niet meenemen in hun mening omdat de 
FSR geen input had. De CSR heeft toen Hans gezegd dat hij de FSR om advies moest vragen. 
Luca bespreekt dit met Aldert.  
 
Er was een meningsverschil of de OC goed is meegenomen. Hele proces is vertraagd door de 
zomer en door Hans, de OC en de FSR. De FSR pleit ervoor dat procedures hieromtrent 
duidelijker worden vastgesteld, vooral met adviezen die lopen in de zomer.  
 
De FSR wacht het gesprek met Aldert en de schriftelijke reactie van de decaan af.  
 
16. Onderwerp 5: Raadsstandpunt Honours 
Loraine heeft voor de CSR een raadsstandpunt nodig over honours, Michele stelt voor om het 
af te schaffen.  
 
Discussie: 
De meningen in de raad over honours zijn verdeeld. Volgens Marnix wordt honours vaak 
meegenomen in de acceptatie voor een buitenlandse studie en heeft het toegevoegde waarde. 
Marnix, Thom en anderen zijn het niet eens met het afschaffen van honours. Thom vindt dat 
studenten vrij moeten zijn om meer te doen en daar credits voor moeten krijgen.  
 
Volgens Loraine is Cum Laude gratis en is dit een prima alternatief. Echter, Geertje vindt dat 
cum laude veel moeilijker haalbaar is dan honours, de laatste zitten veel minder eisen aan. 
 
De FSR is niet voor het afschaffen van honours. Toegankelijkheid van de honoursvakken zijn 
duidelijk een issue in de raad, de meningen hierover lopen uiteen. Vooral over de mate waarin 
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honoursvakken toegankelijk moeten zijn, is discussie. De raad heeft hier nog geen duidelijk 
standpunt in.  
 
17. Onderwerp 6: Loopbaanoriëntatie en –advies 
20171107-5: Javier schrijft een vergaderstuk over loopbaanoriëntatie op de UvA. 
 
10 november is de deadline voor de stukken, dit advies willen Geertje en Javier meesturen.  
 
De studieadviseurs moeten nog gesproken worden. Het is vooralsnog onduidelijk wat zij doen 
met vragen over de loopbaan. Geertje vertelt dat bij POWL geen structureel overleg is tussen 
de studieadviseurs en het student career centre, maar dat de studieadviseurs wel vragen 
krijgen over de loopbaan.  
 
De raad is akkoord met het advies. Geertje en Javier plannen nog afspraken met de 
studieadviseurs. Het student career centre gaat ook commentaar leveren op het advies.  
 
18. Onderwerp 7: Buddysystemen 
20171107-6: Clarie en Thom informeren de opleidingsdirecteuren over het plan over 
buddysystemen. 
 
Lucas van Machiavelli heeft teruggemaild. SBS international zit er ook bij de meeting die 
gaat komen hierover evenals Tessa die het buddysysteem bij Politicologie heeft opgezet. Zij 
stuurt ook nog documenten door over het student-assistentschap. Luca stelt voor dat de 
dossierhouders ook met opleidingsdirecteuren spreken. Clarie en Thom stellen de 
opleidingsdirecteuren deze week op de hoogte.  
 
Doel:  
Clarie en Thom willen dat er per opleiding een buddy-systeem wordt opgezet. Zij willen 
daarom samen met opleidingen die dit al hebben opgezet, werken aan een format en een plek 
creëren waar iedereen elkaar kan vinden voor ideeën. Zij willen ook de studieverenigingen 
laten samenwerken.  
 
De raad vraagt zich nog twee zaken af: Krijgen buddy's er iets voor terug? En kunnen er ook 
buddy's voor Nederlandse studenten komen? Deze punten nemen Clarie en Thom mee.  
 
19. Onderwerp 8: Huisje evaluatieweekend  
Minimale eisen locatie en huisje? 
Niet te ver. Een grote ruimte om samen zaken te bespreken. WIFI, aparte wc. En eventueel bij 
een dorp/stad in de buurt. 
 
Geertje en Thom krijgen mandaat om een huisje te kiezen dat aan de voorwaarden voldoet. 
 
20. Punten voor naar de CSR 
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20171107-7: Iedereen leest voor de PV de CSR-agenda.  
 
Loraine stuurt notulen voor de mail van Sasha, over UB nacht en medezeggenschap.  
 
21. Promotie 
De FSR kan een nieuwsbrief versturen. PR wil dat na iedere OV doen. Iedereen is daarmee 
akkoord. 
De wc-krant is voor korte stukjes, nieuwsbrief kan dieper op zaken ingaan. ToF wil wel een 
stuk schrijven met een grafiek van de begroting en een link naar de website. Iedereen is 
akkoord. 
 
22. W.v.t.t.k. 
Updates in de notulen 
De OC-mail komt niet in de notulen. Alleen de updates van de cv's, afgevaardigde en 
voorzitter. 
 
23. Rondvraag en sluiting 

• Geertje heeft morgen een gesprek met Sterre over de lopende adviezen.  
• Marnix en Mark hebben bij Mental Health gezeten. Mark zet het zorgplan op de drive 

voor reactie en stuurt dat over 48 uur naar de CSR. 
• Clarie heeft een map voor discussiepunten op de drive gezet voor de discussiedag.  

 
Geertje sluit de vergadering om 10:57. 
 
Actielijst 
20171020-1: Clarie vertaalt de FSR-website. 
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. 
20171107-1: Mark gaat bij Ingmar langs voor de WIM. 
20171107-2: Mark mailt de OR over de WIM brief die de OR wil schrijven.  
20171107-3: Geertje vraagt Peter om uitstel voor de YAR brief. 
20171107-4: Luca bespreekt met Aldert het masterselectie proces van vorig jaar. 
20171107-5: Javier schrijft een vergaderstuk over loopbaanorientatie op de UvA. 
20171107-6: Clarie en Thom informeren de opleidingsdirecteuren over het plan over 
buddysystemen. 
20171107-7: Iedereen leest voor de PV de CSR-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.           
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. 
20171013-7: Iedereen zet updates van werkgroepen in een reply to all in de PV agenda mail. 
 
 
 
 
 
 
 
 


