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Notulen van de plenaire vergadering (12) 
Datum en tijd: 21 november 2017 09:00-11:00 
Locatie: C2.04 
 
Aanwezig: Geertje Hulzebos, Luca Coster, Loraine Smith, Mark Dzoljic, Marnix Gerding,  
Javier Koole, Thijs Barendrecht, Thom ter Borg, Mitchel Sluis, Judith Pietersma, Racquelle 
Bannink, Iris Kingma. 
 
Afwezig (met bericht): Clarie Duin. 
 
1. Opening  
Geertje opent de vergadering om 09:02. 
 
2. Post 
Geen. 
 
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. 
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. 
 
4. Mededelingen 
Luca heeft catering overleg gehad Enjoy Today gaat een survey uitzetten. Duurt allemaal nog 
even. Enjoy Today heeft online folders op instagram voor directe kritiek, misschien voor op 
FB.  
 
Agendaoverleg gister verliep prettig. 
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5. Vaststellen notulen PV 11 
De notulen van 14 november 2017 zijn vastgesteld. 
 
Studieadviseurs zou Thom niet oppakken maar Iris.  
 
6. Vaststellen agenda 
OV-voorbereiding als eerste onderwerp. M-OER wordt in de Cvś behandeld.  
 
De agenda is vastgesteld.  
 
7. Update voorzitter 
 
8. Update afgevaardigde 
9. Update commissievoorzitter O&F 
Gesproken over de volgende onderwerpen: Financiën (begroting, deutsche bank en 
allocatiemodel), OV-voorbereiding, ILO en discussiedag. 
 
Financiën: Geertje gaat zich bezighouden met Deutsche Bank. Ze heeft met TIjmen 
afgesproken en gaat kijken hoe de andere raden erin staan. Allocatiemodel discussie zijn we 
aan het voorbereiden.  
 
OV voorbereiding: iedereen stuurt een voorbereidend stuk voor de OV voorbereiding. 
 
Thijs gaat studiesucces oppakken. 
 
Puntje over discussiedag: 10 puntenplan aanhouden en van te voren agenda (+eventueel 
stukken) opsturen zodat mensen zich kunnen voorbereiden.  
 
Volgende week gaan we ons bezighouden met: buddysystemen (update), studiesucces, 
TOF, uniforme selectiecriteria, Deutsche Bank, schakeltrajecten. 
 
10. Update commissievoorzitter O&R 
Taalbeleid OC CW: nu geen ENgels, volgend jaar waarschijnlijk wel in eht Engels. BoS 
student wel engels daarop aangepast voor onderwerpen relevant voor haar. Wanneer engelse 
OC leden, engels.  
Bij Planologie en sommige andere studies laptop verbod bij hoorcolleges (ter grootte van wg) 
en werkgroepen, geen algeheel verbod maar docenten willen weten of het mogelijk is. In de 
gaten houden.  
 
11. Onderwerp 1: OV voorbereiding 
NF Psychologie 
Vertrouwen hersteld, zand erover? --> laatste twee zinnen weghalen. 
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Toezeggingen: dat de decaan de OC's moet informeren niet de FSR. Volgens regelementen 
niet verantwoordelijkheid van de FSR. 
Moet goed over de zomer getild worden, gaat dat wezenlijk iets aanpassen. Iris: toezegging 
dat we samen willen verder kijken hoe overdracht beter kan.  
 
POW: afdelingsvoorzitters = OWI's. niet goed meegenomen, maar meer specifiek heir op 
POW benoemen, omdat het bij Psy ook aan bod komt. Willen we de toezegging dat we weer 
niet goed zijn ingelicht.  
 
CAS: prima gelopen, willen op de hoogte gehouden worden. Annette die doet dat 
waarschijnlijk wel. 
 
Financiën: willen toegeving dat FSR weer te weinig info heeft. Wil betrokken worden bij 
bezuinigingen. vorig jaar ook belofte dat het transparanter zou worden, niet gebeurd, reactie 
opzoeken. 1.2 miljoen gekregen (wilden ze graag in bestaande projecten; BL stoppen). FSR 
wil op de hoogte gehouden worden waar het geld naar toe gaat. Bezuinigen: van bovenaf 
opgelegd aan de domeinen, heel verwarrend. FSR kiest ervoor om te focussen op 
transparantie en wat de FSR wil veranderen.  
 
SCC/LBO: Hans vond het een goed advies. Promotie activiteiten staat op de website, maar 
FSR wil ook flyers en andere vormen van promotie (website weinig traffic).  
 
12. Onderwerp 2: Na-nabespreking gesprek over BA Psychologie 
Sterre gaf aan in een gesprek, ook namens Hans, dat ze het gesprek over NF Psychologie te 
formeel vonden. Faculteitsbureau is wat informeler. Een aantal leden vonden het ook wat 
stijfjes. Velen vinden dat sommige dingen wat formaliteit nodig hebben. Het faculteitsbureau 
mag ook een voorstel doen hoe het informeler kan, bijvoorbeeld dat het niet voorgezeten hoeft 
te worden. Het is voor de FSR een beetje onduidelijk nu. 
 
13. Onderwerp 3: Schakeltrajecten 
Pleidooi voor schakeltrajecten landelijk trekken, met ISO en LSVB. FEB betrekken, zij 
zeiden dat het bij hen niet zo speelt. Maar wel op de FMG. Nog even checken voor de 
zekerheid. Loraine zal het in de PV van de CSR ook vermelden en vragen of zij willen nagaan 
hoe het zit met schakeltrajecten op andere faculteiten. 
Javier: schakeltrajecten meer gedigitaliseerd, goede ontwikkeling?  
23 januari op OWI-overleg. Eventueel met Erna en Annette hier een afspraak over maken. 
Wordt in de CV besproken. 
 
14. Onderwerp 4: Nabespreken discussie Pieter Duisenberg 
Er was een verhitte discussie op de app. Niet op titel van de FSR uitgenodigd, maar toch het 
probleem dat alleen DB was uitgenodigd.  
Gang van zaken niet goed: gezegd dat er uitnodiging was en dat meteen werd gezegd wie er 
gingen. Beter eerst bespreken of het goed is om te gaan door politieke lading. Uitkomst verder 
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goed, maar het was heel kortdag. Als je ergens persoonlijke issues mee hebt, doe dat 
persoonlijk niet in de groepsapp.  
 
15. Onderwerp 5: Discussiedag 

• Studentassessor 
• Diversiteit/Diversity Officer 
• M-OER (eventueel) 
• Honours 
• Flexstuderen 
• Internationalisering en huisvesting 

 
Racquelle leidt de discussie omdat zij inhoudelijk niet meedoet. Zij zorgt voor een 
discussieformat en een manier om de punten bij te houden. Alleen de uitkomsten en 
raadsstandpunten worden genotuleerd.  
De hoofddossierhouders schrijven een stuk met feitelijke informatie en de hoofddossierhouder 
leidt het onderwerp in en standpunt over het dossier en de richting op de discussiedag.  
 
16. Punten voor naar de CSR 

• NSE: vragen over loopbaanoriëntatie. Verschilt per opleiding. Javier mailt punten naar 
Loraine. 

 
17. Promotie 

• Laatste post was van half november, vorige week geen update gezet. Judith pakt dit nu 
op zodat zij eht wekelijks doet ipv dat het wisselt onder PR leden.  

• Mendeley en Refworks. UBgeeft er cursussen  
• Dag van de afgezanten 
 

18. W.v.t.t.k. 
Terugkoppeling Mitchel gesprek Duisenberg. 
Gesproken over schakeltrajecten, toegankelijkheid, ILO en het maatschappelijk belang 
daarvan, internationalisering en buddysystemen (academische gemeenschap verbinden). UVA 
reden om te internationalisering: talent naar de UvA halen en enigszins afnemende 
studentenaantallen aanvullen. Flexstuderen.  
Mitchel: publieke debat misschien niet juiste manier om zaken te bespreken. 
Beleidstechnische dingen kan hij wat aan doen. Hij vertegenwoordigt de belangen van alle 
universiteiten van Nederland, niet alleen studenten en niet alleen de UvA. Meerdere 
raadsleden zijn het hiermee niet eens en vinden nog steeds dat hij een publiekelijk gesprek aan 
moet gaan.  
 
19. Rondvraag en sluiting 

• Input voor UB nacht en input internationals is medezeggenschap is teruggekoppeld. 
• Sterre vond het een goede vraag, wordt op de hei-dag in februari besproken. 
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• PV volgende week wordt verplaatst. Judith maakt een datumprikker of het lukt. 
• Eva: bureauplan samenstellen (plan voor Social Sciences, visie hoe ze onderwijs en 

studenten zien en met bepaalde zaken omgaan). Goed om te weten, mocht het 
opkomen. Eva vraagt of ze dit mag delen 

• Thom: punten vragen voor Dag van de Afgezanten: samenwerking OC's en sv's. en 
aankaarten bij alle OC's dat het er is.  

• Morgen om 14:00 kennisdelingsdag OC's. 
• PR: misschien pagina delen met verschillende opleidingen voor naamsbekendheid. 

Moet iedereen van eigen opleiding doen! (AP). Voor Pol eventueel aan Tessa vragen. 
• WC bij de UB: heel smerig, al heel vaak aangekaart. Sommige WC's zijn ook kapot. 

Javier stuurt FS een mailtje (AP).  
• Studentbetrokkenheid: gebeurt hiermee iets? Mitchel wil wel joinen.  
• Like-actie: likes genereren door een fiets te verloten of iets anders.  
• Nieuwsjaarsborrel: Mitchel heeft het daarover gehad met FdR. Eventueel FEB erbij, 

decanen laten meedoen. Faculteitsbreed. Mark wil wel in de feestcommissie.  
• Belbintest: willen de raadsassistenen nog een Belbintest doen?  

 
 
Geertje sluit de vergadering om 10:38. 
 
Actielijst 
 
 
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. 
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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. 


