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Notulen van de plenaire vergadering (11) 
Datum en tijd: 14 november 2017 09:00-11:00 
Locatie: C3.06 
 
Aanwezig: Geertje Hulzebos, Luca Coster, Loraine Smith, Mark Dzoljic, Marnix Gerding,  
Javier Koole, Thijs Barendrecht, Thom ter Borg, Mitchel Sluis, Judith Pietersma, Racquelle 
Bannink, Clarie Duin. 
 
Afwezig (met bericht): Iris Kingma. 
 
1. Opening  
Geertje opent de vergadering om 09:04. 
 
2. Post 

• 13/11 Mees van Rees (CSR): Facultaire input studiesuccesscan. O&F pakt dit op. 
 
3. Actielijst  
20171020-1: Clarie vertaalt de FSR-website. 
20171031-3: Loraine en Judith organiseren 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 loopbaanoriëntatie 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. 
 
4. Mededelingen 

• Iris is afwezig met bericht en heeft Javier gemachtigd. 
• Mark is afwezig met bericht. 
• Catering wordt een wvttk. 

 
5. Vaststellen notulen PV 10 
De notulen van 7 november 2017 zijn vastgesteld. 
 
6. Vaststellen agenda 
De agenda is vastgesteld.  
 
7. Update voorzitter 
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Voorzittersoverleg: heb het punt - in overleg met Loraine - over afgevaardigde geagendeerd, 
omdat Loraine het heel druk heeft met de CSR en zo niet aan haar dossiers van de FSR 
toekomt. Uitkomst: aanwezigen hebben Pim gevraagd om vaker om raadsstandpunten van de 
FSR'en te vragen. De drukte van afgevaardigden werd een beetje gedragen door FGw, zij 
vroegen wat er eigenlijk van de afgevaardigde verwacht wordt. Verder was er weinig steun 
had ik het gevoel. De vraag vanuit de CSR om input is prettig, maar ik en anderen met mij 
hebben wel gevraagd om duidelijkere vragen. Met het woord "input" kan ik persoonlijk niet 
zo veel.  
 
8. Update afgevaardigde 
- Begroting: dit was een informerend vergaderstuk, ik heb hem toegevoegd als bijlage 
mochten er mensen interesse hebben in wat er mee gedaan wordt; 
- D&D: we hebben een mail gekregen met uitleg over wat er met het D&D geld wordt 
gedaan, deze heb ik bijgevoegd als bijlage. Het komt er basically op neer dat ze het geld 
zouden gebruiken voor het organiseren van een relatief groot evenement, samen met 
Commoning UvA. Er is geen jaarplanning, maar als er iets gaat plaatsvinden krijgen we het te 
horen; 
- Machiavelli: Machiavelli wilt graag het Landelijk Congres Bestuurskunde naar Amsterdam 
halen. Ze willen een brief opstellen en dit met zo veel mogelijk partijen ondertekend aan het 
CvB laten zien. We hebben besloten ons hier bij te voegen; 
- M-OER: blijkbaar was er alweeeeer een discussie over onze kijk op de M-OER, het was op 
de agenda gezet omdat ''The reason this is being brought up again is that the DB thinks that if 
we we vote on this now, the outcome will be different from the first.'' Nou, ik denk niet dat de 
outcome anders was aangezien er ook niks in is opgenomen in the action/decisionlist. Als dit 
wel zo is laat ik het weten; 
- UCO: Mees en Sasha zijn naar de UCO geweest, hier zijn wat relevante dingen verteld over 
CANVAS, Matching, Zorgplan, Matsterselectie (masterplan safety net) & het nieuwe 
regeerakkoord. Als je dossierhouder bent van een van deze dossiers zou ik de samenvatting 
even doornemen (in bijlage); 
- Nieuwe collegezaal REC: Er is een tekort aan collegezalen, voornamelijk grote collegezalen, 
we lijken een tekort te hebben aan zalen voor 500 man. Vanuit de FEB ligt er het plan om een 
hele grote collegezaal te bouwen voor ongeveer 1000 man. Dit is echter weer iets te groot en 
niet per se nodig. ''It would result in an occupancy of about 16% according to the studies FS-
BOL did'' Ook zal zo'n zaal ongeveer 8 miljoen gaan kosten. Op het moment ligt er het plan 
om het gebruik van de collegezalen in OMHP te intensiveren, dit zou kunnen voor de laatste 3 
jaar tot PCH verkocht is. Bram zit in de stuurgroep hierover en houdt ons op de hoogte over 
de ontwikkelingen; 
9. Update commissievoorzitter O&F 
Gesproken over begroting, YAR, buddysystemen, dag van afgezanten en studieadviseurs. 

Begroting: advies is verstuurd. Er zijn nog wat procedurele dingen met een negatief advies. 
We hebben officieel een maand te tijd om te bepalen of we een geschil aangaan. We kunnen 
dit termijn opschorten... We hebben het nu bij de faculteit neergelegd om te kijken of zij nog 
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met voldoende toezeggingen komen om ons neutraal of positief te laten adviseren. Het staat 
nu nog op negatief. Vandaag gesprek gehad met Michel Telkamp en Jochem Derks + OR over 
ons advies. Ze vonden het een goed advies die ze ook goed kunnen gebruiken. Ze hebben 
gezegd dat ze veel anders willen doen volgend jaar en hebben ook toegezegd dat ze een 
visualisatie willen laten maken van de begroting (onze grootste overwinning!!!). Ze waren 
niet erg blij met het negatief advies zoals hierboven genoemd. 

YAR: wordt tijdens PV nog besproken. 

Buddysystemen: loopt. 

Studieadviseurs: Iris gaat feitenonderzoek doen over de werkdruk. Waar dit is, hoe hoog en 
natuurlijk of dit er überhaupt is. Eerst de feiten en daarna gaan we het hier verder over 
hebben.  

Dag van afgezanten: loopt. Nodig al je (OC, BoSS) matties uit voor de dag zelf! 
Draaiboek/planning van de dag komt er aan. 

10. Update commissievoorzitter O&R 
Diversiteit: Er zijn heel veel initiatieven binnen de UvA en heel veel toezeggingen gedaan. 
Eerst beeldvormende fase door middel van het inventariseren van alle projecten/acties en 
kijken wat wel loopt of niet en wat hier mee gedaan moet worden.  
 
Mental Health: er komt een gezondheidsweek aan. Zorgplan wordt nog teruggekoppeld door 
Ken en dan zullen we het bespreken in de CV.  

Duurzaamheid: Het grote doel van dit jaar wordt dat er van de UvA beleid komt op gebied 
van duurzaamheid want dat ontbreekt op dit moment nog. Vervolgens ook hetzelfde verhaal 
als Duurzaamheid; kijken waar de mogelijkheden zitten en wie we daar bij nodig hebben of 
kunnen helpen. Inventariseren.  

11. Update OC's 
Geen vragen. 
 
12. Onderwerp 1: YAR 
20171114-1: Iedereen kijkt naar de YAR brief op de Drive voor een redactionele ronde voor 
donderdag 19:00.  
 
De FSR heeft instemmingsrecht op het aantal plaatsen van een selectieve master in de OER. 
De OC heeft hierop adviesrecht. De argumenten voor de keuze voor 20 studenten zijn: dit 
aantal is financieel verantwoord, er zijn genoeg docenten en stages hiervoor en garandeert 
derhalve de onderwijskwaliteit. De OC vindt het aantal prima en maakt zich er hard voor dat 
de selectiecriteria voor alle inschrijvers bekend zijn. 
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Stemvoorstel: De FSR FMG '17-'18 stemt in met de opleidingscapaciteit van 20 studenten 
voor de mastertrack YAR. 
Voor: 10 stemmen. 
Tegen: 0 stemmen. 
Blanco: 0 stem. 
Onthouding 1 stem. 
 
De brief 
De brief staat op de Drive, tot donderdag 19:00 is er een redactionele ronde. 
 
Stemvoorstel: De FSR FMG '17-'18 stemt in met het versturen van de brief YAR na tekstuele 
aanpassingen op de drive. 
Voor: 10 stemmen. 
Tegen: 0 stemmen. 
Blanco: 0 stem. 
Onthouding 1 stem. 
 
13. Onderwerp 2: Internationals in de medezeggenschap 
Luca wil een mail opstellen aan Sterre om te vragen hoe ver het faculteitsbureau is met 
voorbereidingen voor de eventuele komst van internationals in de medezeggenschap. Hij wil 
weten of de raadsleden willen dat er nog bepaalde zaken worden meegenomen in de mail.  
 
Discussie 
Een aantal raadsleden vinden internationals in de medezeggenschap een complexe zaak. Er 
moeten veel aanpassingen gedaan worden zodat dit mogelijk is, bijvoorbeeld het vertalen van 
allerlei beleidsdocumenten. Ook maakt de FSR maakt zich zorgen over de kwaliteit van de 
medezeggenschap. De kwaliteit van de discussies door de vertaalslag en de toegankelijkheid 
van de raad voor studenten die minder goed zijn in Engels gaan achteruit.  
Over financiën is nog veel onduidelijk. Internationals van buiten de EU betalen een hoger 
bedrag voor collegegeld, de compensatie voor studievertraging vanuit het profileringsfonds 
zou hiervoor moeten worden aangepast.  
 
Conclusie: Luca schrijft een open brief aan Sterre met de mededeling dat de 
internationalisering van opleidingen ertoe leidt dat de FSR ook zal internationaliseren. En de 
vraag hoe ver het faculteitsbureau is met de voorbereiding, mocht dit volgend jaar al 
gebeuren.  
 
14. Onderwerp 3: Reactie Hans NF Psychologie 
20171114-2: Geertje schrijft een reactie op de reactie NF Psychologie. 
 
Wat vindt de raad van de reactie? 
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Sommige raadsleden hebben een beetje het gevoel het probleem bij de vorige raad wordt 
gelegd. Dit dossier is wellicht niet helemaal goed overgedragen door hen, maar de FSR voelt 
dat hij ook te weinig informatie heeft gehad van het faculteitsbureau hieromtrent.  
 
Op de OV wordt het nog kort besproken. De FSR heeft verder geen behoefte aan een tweede 
gesprek met de decaan over dit onderwerp. De raad wil het tijdspad goed in de gaten houden 
en weten wanneer precies de selectiecriteria bekend worden gemaakt.   
 
Punt voor de overdracht: alle zaken die blijven lopen moeten heel duidelijk worden 
overgedragen aan de volgende raad. Hij wil ook alle adviezen van dit jaar meegeven aan de 
nieuwe raad. 
 
15. Onderwerp 4: Chocoladeletter FB post 
Thijs vindt dat de aard van de post maatschappelijk gevoelig is en vindt het problematisch dat 
dit is gepost op de FSR Facebook zonder dat dit langs de PV is gegaan. 
 
Temperaturecheck om maatschappelijk gevoelige zaken eerst langs de raad te laten gaan: 
warm. Echter, PR moet ook bewegingsvrijheid hebben om eigen keuzes te maken. 
 
De post is veel geliked en had een groot bereik. Het doel van PR is niet om veel 
maatschappelijk gevoelige thema's aan te snijden, maar stel dat het nog eens gebeurt dan komt 
er een heads-up in de zakelijke app.  
 
16. Onderwerp 5: UB-nacht 
CSR heeft om input gevraagd. Het was vorig jaar geen succes. Niemand van de raad is er ooit 
heen geweest, dus niemand weet er veel van. De FSR vindt prima dat het bestaat, mits er niet 
teveel geld heen gaat. De raad denkt dat de UB-nacht kan worden verbeterd door 
herorganisatie, een ander moment in het jaar of niet een nacht bijvoorbeeld. Ook kan de CSR 
met andere organen samenwerken, zoals sv's, CREA en ASVA. 
 
17. Onderwerp 6: OWI-overleg 
Mitchel en Geertje gaan naar het OWI-overleg. 
De nadruk zal liggen op loopbaanoriëntatie. Financiën en het tien-punten plan worden ook 
kort besproken. 
 
18. Punten voor naar de CSR 

• ILO: is de CSR mee bezig, maar niemand heeft met Geertje contact opgenomen. 
Loraine heeft haar nummer doorgegeven, maar zal dit nog eens benoemen. 

 
19. Promotie 

• ILO 
• UB-nacht 
• Dag van de Afgezanten 
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20. W.v.t.t.k. 
20171114-3: Luca stuurt een zakelijk appje wanneer de brief studieplekken er is en de 
emailstemming erover begint.  
 
Catering 
Luca gaat het met Teo hebben over catering en hij moet met drie belangrijke punten komen 
voor de FMG. De punten: de prijs-kwaliteit verhouding, de aankleding van de kantine (het 
aantal zitplekken is gehalveerd, hier zijn gemengde gevoelens over) en het volume van de 
muziek in De Krater is te hard (dit punt wordt breed gedragen). 
 
Studieplekken 
Dit is in een eerdere PV al besproken. Luca wil met FEB, FdR en CSR een brief schrijven 
over het gebruik van lege lokalen als studieruimtes in de tentamenweken voor studenten.. In 
die weken moeten eventuele werkgroepen een ander lokaal krijgen op hogere verdiepingen. 
Over de brief komt een emailstemming, Luca laat in de app weten wanneer deze begint en 
eindigt. 
 
Actiepunten OV 6 
De FSR bespreekt de actielijst van de laatste OV van vorig jaar (19/06/2017).  
Studieverenigingen punt 2: vindt de FSR overbodig door het campusoverleg en FV FMG 
overleg.  
Blended learning: kan eraf, het implementatiemodel is er. 
 
21. Rondvraag en sluiting 
20171114-4: Javier mailt over de inloggegevens van UvA data.  
20171114-5: Iedereen reageert op de mail over de Dag van de Afgezanten/Day of the 
Representatives. 
20171114-6: Judith en Geertje verzorgen de kerstpakketten. 
 

• UvA data: Javier heeft nog geen inlogdata, hij mailt hier nog over. 
• Wil iedereen reageren op de mail van de OC's over de dag van de afgezanten?  
•  O&R pakt de pluim op. 
• De FSR wil samen sinterklaas vieren, en doet een spelletjesavond met lootjes voor een 

cadeau.  
 
Geertje sluit de vergadering om 10:30. 
 
Actielijst 
20171020-1: Clarie vertaalt de FSR-website. 
20171031-3: Loraine en Judith organiseren een discussiedag over Honours/Diversity 
Officer. 
20171031-4: Luca kijkt hoe het campusoverleg omgegooid zou kunnen worden. 
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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.  
20171107-6: Clarie en Thom informeren de opleidingsdirecteuren over het plan over 
buddysystemen. 
20171107-7: Iedereen leest voor de PV de CSR-agenda. 
20171114-1: Iedereen kijkt naar de YAR brief op de Drive voor een redactionele ronde voor 
donderdag 19:00.  
20171114-2: Geertje schrijft een reactie op de reactie NF Psychologie. 
20171114-3: Luca stuurt een zakelijk appje wanneer de brief studieplekken er is en de 
emailstemming erover begint.  
20171114-4: Javier mailt over de inloggegevens van UvA data.  
20171114-5: Iedereen reageert op de mail over de Dag van de Afgezanten/Day of the 
Representatives. 
20171114-6: Judith en Geertje verzorgen de kerstpakketten. 
 
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. 
20171107-7: Iedereen leest voor de PV de CSR-agenda. 


