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Notulen van de plenaire vergadering (13) 
Datum en tijd: 5 december 2017 09:00-11:00 
Locatie: C2.04 
 
Aanwezig: Geertje Hulzebos, Luca Coster, Mark Dzoljic, Marnix Gerding, Javier Koole, 
Thijs Barendrecht, Thom Ter Borg, Mitchel Sluis, Judith Pietersma, Racquelle Bannink, Iris 
Kingma, Clarie Duin. 
 
Afwezig (met bericht): Loraine Smith. 
 
1. Opening  
Geertje opent de vergadering om 09:00. 
 
2. Post 
20171205-1: Geertje pakt de mail van Pim van Helvoirt over onderwijsvisie op. 
20171205-2: Luca agendeert OC-verkiezingen in de cv O&R en mailt Michele terug. 
20171205-3: Luca behandelt de mail 'Input van de FSR'en' in de cv O&R. 
 

• 13/11 Mees van Rees: Facultaire input studiesuccesscan (wat moet erin?). Thijs gaat 
vrijdag naar de fileholder meeting.  

• 21/11 Pim van Helvoirt: Onderwijsvisie: vastgesteld + samenvattingen (bespreken 
voor OV en naar OC’s). Geertje pakt het op. 

• 28/11 Michele Murgia: OC-verkiezingen - Praat met de decaan van jouw faculteit. 
Luca wil hier wel een advies over schrijven, hij bespreekt het in de CV en mailt 
Michele terug. 

• 29/11 Sterre Minkes: colleges OWI GSCDE. Luca en Clarie gaan. 
• 30/11 Mees van Rees: UCO 7 December 9:00-11:00.  
• 1/12 Sebastian Proos: Uitnodiging presentatie Studentenbetrokkenheid & verkiezingen 

event (13-12 18:00 CREA muziekzaal). Geertje en Judith gaan. 
• 4/12 Sasha Borovitskaja: Input van FSRen. Eerste twee vragen behandelt de cv O&R, 

de laatste komt op de discussiedag. 
 
3. Actielijst  
20171020-1: Clarie vertaalt de FSR-website. Mee bezig. Clarie zoekt uit of vertaalbureau 
UvA optie is. 
20171031-3: Loraine en Judith organiseren een discussiedag over Honours/Diversity 
Officer. 
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. 
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20171114-3: Luca stuurt een zakelijk appje wanneer de brief studieplekken er is en de 
emailstemming erover begint. 
20171114-6: Clarie verzorgt de kerstpakketten. 
20171114-1: Iedereen deelt de FSR Facebook pagina in de groepspagina’s van zijn/haar 
opleiding. 
 
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. Voor maandag 17:00. 
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. ZOveel 
mogelijk posts liken.   
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. 
 
4. Mededelingen 

• Vanaf volgende week dinsdag heeft de FSR een ASVA fiets om te verloten voor likes.  
• Thijs moet om 10:45 weg. 
• Loraine is afwezig en heeft Luca gemachtigd. 
• Stukken voor de PV: hou er rekening mee dat je ze op tijd stuurt!! 
• Geertje heeft na de PV een gesprek met Sterre over de OV en de komende periode. 

 
5. Vaststellen notulen PV 12 
De notulen van 21 november 2017 zijn vastgesteld. 
 
6. Vaststellen agenda 
De agenda is vastgesteld.  
 
7. Update voorzitter 
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De CSR gaat zich inzetten op adviesrecht van de medezeggenschap op masterselectie. Dus dat 
onze rechten voor bachelorselectie ook voor masterselectie gelden.  
De discussie omtrent masterselectie gaat lopen na het instellingsplan. Nogmaals mijn 
uitgebreide update bijgevoegd van afgelopen week.  
 
Afspraken waar je misschien wat dingen over wilt vragen: 
 
Dinsdag na de PV een afspraak met Sterre over de OV en ik denk ook nieuwe adviezen die 
eraan komen.  
Woensdag gaat de taakgroep studentbetrokkenheid met Kjeld en Alaa zitten voor de 
nieuwsjaarsborrel (ideeën?)  
Donderdag: UCO van 09-11, dit is openbaar en vindt plaats in Senaatzaal (gebouw G). 
 
Aanvulling: Eric Boels: financiële man van de UvA. Over Deutsche Bank, Bram over praten, 
taakgroephoofd CSR.  
Allocatiemodel niet besproken, willen vanuit alle FSR een advies over allocatiemodel zodat 
dit op OV CSR besproken kan worden. TOF gaat hieraan zitten.  
 
8. Update afgevaardigde 
Loraine was op vakantie, Geertje is aangeschoven bij de PV CSR. 
 

• Wat heb ik de CSR verteld: de FSR FMG wilt zich bezighouden met: digitalisation, 
schakeltrajecten, general selection criteria, buddysystems, Deutsche 
Bank/sustainability, ILO soundbordgroup and course evaluations. 

• Ik heb Pim gevraagd naar de lange- en korte termijnplanning en relevante 
onderwerpen daarin voor FSR daarin waar een raadsstandpunt over moet komen: 
taalbeleid en allocatiemodel. 

• Nieuwjaarsborrel: Kjeld neemt contact met ons om samen een nieuwjaarsborrel te 
organiseren. 

• Internationalisering: taalbeleid FSR speelt bij de FGw, misschien iets om dit samen op 
te pakken? 

• Schakeltrajecten: deze worden opgenomen in Kaderbrief en wordt besproken op GV 
in maart 2018. 

• NSE: het is belangrijk omdat mensen het belangrijk vinden, maar verder vindt men het 
niet valide of betrouwbaar, geen goede representatie. Ik heb aangegeven dat dit ook 
het standpunt is van de FSR FMG. Fundamentele discussie over NSE is nodig, of ze 
uit de werkgroep moeten. 

• Tweetaligheid van adviezen is besloten. 
 
9. Update commissievoorzitter O&F 
Gesproken over: Schakeltrajecten, ILO, Buddysystemen en Studieadviseurs. 
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Schakeltrajecten: we gaan een PvA opstellen over schakeltrajecten omdat het een vrij groot 
onderwerp is. Het bestaat uit drie onderdelen: (I)informatie inwinnen over de schakeltrajecten 
(kosten, aantallen, etc etc.) (II) ongevraagd advies naar de decaan. En als laatste (III) een 
landelijke brief naar Den Haag. Thijs gaat zich focussen op het contact met andere 
universiteiten etc (extern). Geertje pakt het ongevraagd advies op (intern). De rest van de 
commissie helpt mee bij het inwinnen van informatie. 
 
ILO: 
FNWI (of eigenlijk alleen een deel van) loopt moeilijk te doen omdat ze de legitimiteit van de 
klankbord in twijfel trekken… Echter, kwamen we er later achter dat het alleen Parcival, 
Pieter en Tijnen(?) er tegen waren en de rest van de raad er geen probleem mee heeft. Maar 
goed, de klankbordgroep is nog maar 1 keer bij elkaar gekomen dus we moeten ze ook 
gewoon de tijd geven. Voor FEB is het misschien niet heel interessant gezien de grote 
aantallen internationale studenten. Er komt een update tijdens de PV. 
 
Buddysystemen: 
Besproken en wordt tijdens de PV behandeld. 
 
Studieadviseurs: 
We vinden het lastig om dit aan te pakken. We willen uitzoeken hoe groot het probleem 
precies is en vooral waar het is. Het zou namelijk kunnen dat het alleen een probleem is bij 
antropologie. Verder kan het heel slecht overkomen als wij dan naar de studieadviseurs 
toegaan en er meteen vanuit gaan dat ze een probleem hebben en dat wij daar mee gaan 
bemoeien. We hebben besloten om eerst contact op te nemen met de Hoofden van de 
onderwijsbureaus en kijken daarna weer verder wat we gaan doen. 
 
Aanvulling: gister gesprek tussen DB FSR en DB OR, beide willen wellicht meer gaan 
samenwerken op bepaalde dossiers bijvoorbeeld met functiebeperking.  
 
10. Update commissievoorzitter O&R 
Duurzaamheid: We hebben weer over Duurzaamheid gesproken. Javier wil zich hard maken 
voor het inzichtelijk krijgen van de documenten op het gebied van duurzaamheid. Het 
probleem is gewoon dat het moeilijk te traceren is wat de UvA hier aan doet. We weten dus 
ook niet of het wel of niet goed gaat. Javier gaat hier zelf ook even achteraan zodat hij ook 
verder kan. Laatste wat gevonden is, is namelijk een rapport over de carbon footprint maar die 
gegevens dateren alweer uit 2013.  
 
Studentbetrokkenheid:  Goede plannen gemaakt! Alleen de vraag die wij hadden over het 
advies is waar ga je dat over schrijven? Want alle dingen die de taakgroep heeft voorgesteld 
die kan het gewoon uitvoeren met goedkeuring van de raad. Waar gaat het advies dan over? 
Graag goed uitzoeken! 
 



 

  5 

 

Javier kwam wederom met een slimme opmerking en dat is dat we ons kunnen inschrijven 
voor UvA-panel om hier informatie uit te krijgen voor studenten en die gegevens te gebruiken 
voor adviezen. 
 
Aanvulling: vervreemding studenten? FMG vanuit OMHP --> studenten docenten veel in 
contact met elkaar, nu niet heel gescheiden. 
 
11. Onderwerp 1: Komende OV periode 
Deutsche bank, schakeltrajecten, ILO, studentbetrokkenheid, buddysystemen, diversiteit, 
honours, duurzaamheid, vakevaluaties 

Komende OV: 

• Deutsche bank 
• Studentbetrokkenheid 
• Buddysystemen  
• Schakeltrajecten: Goed om het hierover met het OR te hebben en het dan in OV over 

te hebben.  
• Tijdsbesteding van docenten: Vanuit OWI was er verzoek gekomen om te checken 

waar docenten hun tijd aan besteden, de dossierhouder kan gewoon bij de OC’s 
inventariseren. Op basis van feedback van de OC’s kan het eventueel besproken 
worden in de OV.  

  
Nog uit te zoeken en daarom waarschijnlijk voor latere OV's: 

• ILO: ongevraagd advies omtrent leraarschap, heeft niet erg veel haast. 
• Diversiteit: gaan we ook iets voor doen 
• Honours: Is pas voor OV in maart 
• Duurzaamheid: Is lastig. Javier moet kijken hoe het met Green Office loopt. Anders 

wacht hij op de CSR, zodat alle raden mee kunnen doen. 
• Vakevaluaties: Hangt ervan af wat de insteek wordt, er zijn namelijk de afgelopen jaar 

ook al adviezen over geschreven. De raad gaat nu vooral inventariseren. 
 
12. Onderwerp 2: ILO 
Geertje heeft ruwe conceptbrief toegevoegd en vraagt de raad om input. Een raadslid stelt 
voor om een mail sturen naar opleidingsdirecteuren om te vragen hoe zij dit zien en wat zij 
weten over voorlichting over de lerarenopleiding.  
 

• Dikgedrukt stuk: komt dit overeen met het beeld dat bestaat van sociale 
wetenschappen?  

• Politicologie: wel genoemd om docent te worden, kan ook bij sociologie genoemd zijn 
maar dat is niet duidelijk. Het is lastig om te weten of leraarschap onder studenten 
leeft. 
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• Concluderend stuk: waarom lijkt FMG studenten het leuk om voor de klas te staan? Is 
hier een bron voor? Misschien is het beter om te schrijven wat de FSR vindt, niet alle 
studenten en dat hij probeert het imagoprobleem uit te zoeken.  

 
13. Onderwerp 3: Deutsche Bank 
Geertje is bezig aan een advies over de Deutsche Bank. De CSR is hier ook mee bezig, 
waardoor voor Geertje beetje onduidelijk is hoe de rollen verdeeld zijn. De CSR wil van bank 
wisselen, Geertje is daarvan af omdat dit waarschijnlijk niet mogelijk of heel moeilijk is.  
 
Geertje wil eventueel een zin aan de Treasury Stature toevoegen dat de FMG in duurzame 
middelen moet investeren. Het is handig om eerst langs juridische zaken te gaan, of het 
toevoegen van zo'n zin überhaupt kan in de Treasury Statute. Geertje wil dat er één advies 
komt en niet een CSR en FSR advies. Geertje gaat eerst met CSR en JZ praten om geen 
dubbel/extra werk te doen. Daarnaast zal ze ook in gesprek gaan met René Hulst en andere 
faculteiten. FEB en waarschijnlijk FdR willen meewerken aan het advies.  
 
14. Onderwerp 4: Discussiedag 
20171205-4: Iedereen stemt z.s.m. in de stemmatrix voor de discussiedag. 
 
Mitchel heeft een stemmatrix gemaakt, iedereen krijgt vijf stemmen. Om de discussiedag zo 
effectief en efficiënt mogelijk te maken moet iedereen bij onduidelijkheden van te voren 
zorgen dat deze verholpen zijn door de dossierhouder te bevragen. Iedere hoofddossierhouder 
van een te voeren discussie schrijft een discussiestuk met eventuele opties voor 
raadsstandpunten en doet pitch van 3-4 minuten. Alle raadsleden vormen van te voren hun 
mening en komen goed voorbereid. De discussies zijn puur inhoudelijk en bedoeld om tot 
gezamenlijke standpunten te komen die richting de CSR kunnen.  
 
15. Onderwerp 5: Dag van de Afgezanten 
20171205-5: De DvdA presentatoren geven uiterlijk woensdag de stellingen door aan Thom. 
 
Twee onderwerpen: studentbetrokkenheid en samenwerking tussen OC, FSR, BoS studenten 
en studieverenigingen (waar hebben we elkaar nodig en wat kunnen we voor elkaar doen).  
 
Logistiek 
Er is een gezamenlijk begin, Geertje doet een welkomstwoord. Daarna zijn er twee lokalen 
waar de discussies gevoerd worden en de deelnemers wisselen n 40 minuten van zaal. De raad 
gebruikt Shakespeak voor de discussie. Vier stellingen per onderwerp en 10 minuten om het 
erover te hebben. Mensen kunnen met hun telefoon reageren op de stellingen.  

Geertje en Judith presenteren en leiden het debat bij studentbetrokkenheid, Marnix 
notuleert. Luca en Thom presenteren en leiden het debat bij samenwerking, Clarie notuleert. 
Mark en Thijs doen boodschappen. 
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Aansluitend is een borrel. Voor de borrel worden FSR FdR en FEB ook uitgenodigd. 
Luca gaat nog even langs de studieverenigingen om te promoten, iedereen die naar OC's gaat: 
kaart het aan. Thom stuurt iedereen nog even een reminder.  
 
16. Onderwerp 6: Pluim 
De raad is akkoord met de voorgestelde procedure. Er komt een Facebook-poll met 6 opties 
(bewakers, ICT-S (mensen van Blackboard), bibliotheekmedewerkers, Cormet, student 
services, en facility services). De studenten kunnen kiezen wie de Pluim krijgt. 
 
Luca neemt dit dossier over van Thom. Hij wil voor de poll uitgezet wordt een introductie van 
alle genomineerden doen, in een soort van Humans-of-New-York-achtig stukje erbij. Iedereen 
is hier heel enthousiast over.  
 
17. Onderwerp 7: Taalbeleid van de medezeggenschap 
20171205-6: Luca schrijft een vergaderstuk over taalbeleid in de medezeggenschap. 
 
Op 7 februari, de strategie hei-dag met OWI's en decaan, wordt taalbeleid in de 
medezeggenschap besproken. De CSR wil ook een raadsstandpunt hierover. Het DB wil 
inventarisatie maken hoe de FSR hierin staat. Tweetaligheid zou moeten ingaan in '18-'19. 
 
Volgens een raadslid lijkt het UvA-idee met taalbeleid te zijn dat internationale studenten ook 
Nederlands gaan leren op termijn. Volgens de raad is er een groot gat tussen proberen 
Nederlands te leren en volledig beleidstechnisch kunnen meedraaien in het Nederlands. Kan 
je van studenten verwachten dat ze op hoog niveau Engels kunnen? Volgens een aantal 
raadsleden moeten internationals volledig kunnen meedraaien in de medezeggenschap. 
Daarnaast moeten internationals inzicht kunnen hebben in hun rechten en plichten op de UvA. 
Aan de andere kant heeft alles vertalen veel praktische moeilijkheden.   
 
18. Onderwerp 8: Buddysystemen 
Er lijkt wel interesse te zijn in buddysystemen vanuit verschillende hoeken. De FSR vindt een 
dergelijk systeem de verantwoordelijkheid van de opleiding die internationaliseert en ziet 
voor studieverenigingen een eventueel ondersteunende rol weggelegd. De FSR vindt het de 
opleiding in ieder geval het initiatief moet nemen om naar studieverenigingen toe te stappen 
om samen dit op te pakken. De dossierhouders gaan nog praten met de OWI's over 
buddysystemen, om te vragen hoe zij hierin staan.  
 
Draaiboek 
De FSR is in samenwerking met anderen om een draaiboek buddysystemen te maken, waarin 
het opzetten van buddysysteem wordt besproken, inclusief het aanspreken van 
studieverenigingen en het advies om een student-assistent aan te nemen om te helpen. De 
dossierhouders willen in het draaiboek dat ook OC's betrokken worden bij buddysystemen. 
Een student-assistent is bedoeld om een goed lijntje tussen de opleiding en studievereniging te 
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hebben. Echter, de raad wil eerst de focus leggen op buddysysteem zelf en daarna pas andere 
voorwaarden bepalen, zoals aannemen student-assistent.  
 
19. Punten voor naar de CSR 

• Deutsche bank: is het mogelijk om het treasury statute te veranderen? 
• Collegegeld-vrij besturen: is dit een goed idee om besturen en raadsleden geen vakken 

te laten volgen? Profileringsfonds kan niet worden uitbetaald aan niet-studenten. 
Bovendien wat gebeurt er als iemand uitvalt en er een raadsassistent aangenomen 
moet worden? In hoeverre is het mogelijk en wenselijk om ze mee te laten doen aan de 
flexstuderen pilot? 

• Allocatiemodel: wat verwachten ze van de FSR en wanneer?  
 
20. Promotie 
20171205-7: Thijs deelt de FSR pagina op de Politicologie Facebook. 
 

• FV FMG: update campusoverleg. Schoonmakers vragen of studieverenigingen aan 
studenten kunnen doorgeven om de campus schoon en netjes te houden. Misschien 
kan er papier met spray komen om zelf een beetje tafels te kunnen schoonmaken? 
Quote over opruimen in de UB opzoeken voor op FB.  

• ILO docent-imago stukje? 
• Thijs deelt pagina op de politicologie Facebook pagina 
• Dag van de afgezanten 
• Loraine: update over wat er met M-OER gaat gebeuren? 

 
21. W.v.t.t.k. 
Studieadviseurs/SCC 
Javier vraagt of de informatie uit gesprekken met de studieadviseurs doorgestuurd mag 
worden naar het SCC? De raadsleden vinden dat prima indien er geen ranking gemaakt wordt 
en er geen namen worden genoemd. Als het SCC meer informatie wil kunnen ze zelf contact 
opnemen met de studieadviseurs.  
 
22. Rondvraag en sluiting 
20171205-8: Judith maakt een datumprikker voor de PV van blok 3. 
 

• Het evaluatiehuisje is betaald.  
• Onkostendeclaraties: Mark is bezig met de nieuwe formulieren. 
• Mark zal misschien een functie in het UvA Sociaal bestuur krijgen 
• Geertje pakt de vacature AS verder op en het verspreiden daarvan. 
• PV blok 3: judith pakt het op (AP). 

 
Geertje sluit de vergadering om  
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Actielijst 
20171020-1: Clarie zoekt uit of het vertaalbureau van de UvA een optie is voor de FSR 
website. 
20171114-1: Iedereen deelt de FSR Facebook pagina in de groepspagina’s van zijn/haar 
opleiding. 
20171205-1: Geertje pakt de mail van Pim van Helvoirt over onderwijsvisie op. 
20171205-2: Luca agendeert OC-verkiezingen in de cv O&R en mailt Michele terug. 
20171205-3: Luca behandelt de mail 'Input van de FSR'en' in de cv O&R. 
20171205-4: Iedereen stemt z.s.m. in de stemmatrix voor de discussiedag. 
20171205-5: De DvdA presentatoren geven uiterlijk woensdag de stellingen door aan Thom. 
20171205-6: Luca schrijft een vergaderstuk over taalbeleid in de medezeggenschap. 
20171205-7: Thijs deelt de FSR pagina op de Politicologie Facebook. 
20171205-8: Judith maakt een datumprikker voor de PV van blok 3. 
 
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. 
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