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Notulen van de plenaire vergadering (14) 
Datum en tijd: 12 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, Loraine Smith. 
 
Afwezig (met bericht):  
 
1. Opening  
Geertje opent de vergadering om 09:06. 
 
2. Post 

- 11/12 Amsterdam United: Joint Event - Mental Health. De dossierhouders pakken dit 
op. 

 
3. Actielijst  
20171020-1: Clarie zoekt uit of het vertaalbureau van de UvA een optie is voor de FSR 
website. Iedereen vertaalt zijn/haar dossiers op de website: 20171212-1: Iedereen vertaalt 
zijn/haar dossiers op de 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. 

4. Mededelingen 
20171212-2: Iedereen zijn/haar dossierarchief bij op de drive. 
 

• Vandaag moeten de stukken voor de discussiedag verstuurd worden. 
• Zet alles van je dossiers op de drive in het archief!  

 
5. Vaststellen notulen PV 13 
De notulen van 5 december 2017 zijn vastgesteld. 
 
6. Vaststellen agenda 



 

  2 

 

De onderwerpen 'actie van de schoonmakers' en 'het congres bestuurskunde' wordt 
toegevoegd onderaan de agenda. De agenda is vastgesteld.  
 
7. Update voorzitter 
Zaterdag was ik dus bij de actie van de schoonmakers (zie vergaderstuk Tijmen). Zij hebben 
de steun van studenten hard nodig, omdat ze dan veel sterker staan. 
 
8. Update afgevaardigde 
- UCO: dit was vooral om de UCO voor te bereiden. Met de CSR stukken is ook de UCO 
recap bijgevoegd. Deze kunnen jullie nalezen, du UCO ging vooral over kennisdeling onder 
docenten en risk- analysis. Hierbij is ook een heat-map opgesteld, per opleiding is gekeken 
naar bepaalde onderwerpen waar bij de ITK naar gekeken zal worden. FMG doet het niet 
goed in deze heat-map. Als het zo door gaat bestaat de kans dat we de ITK niet halen... 
helemaal omdat onderwijsdirecteuren zeggen dat het allemaal wel meevalt. De CSR raadde 
dan ook aan om het dossier docentprofessionalisering op te pakken; 
 
- Allocatiemodel: we hebben besloten hoe de mening van de FSR'en zal worden 
meegenomen. Er zal gevraagd worden om een advies te schrijven over onze visie over het 
Allocatiemodel. Dit zal dan worden meegenomen. Als het goed is, is hier al een mail over uit 
gegaan; 
 
- Nieuwe collegezaal REC: in een eerdere update heb ik verteld over de ambitie van de FEB 
om een nieuwe collegezaal te gaan bouwen. Dit gaat een collegezaal woorden voor 500/500 
mensen (met zo'n muur die je dan kan uitschuiven). Onderzoek van FS BOl wijst er echter op 
dat dit geen slimme afmeting is. 300/700 of 200/800 zou meer vraag naar zijn en 
roostertechnisch handiger zijn. Er komt hier dus een ongevraagd advies over en t.z.t. moeten 
wij het hier dus ook over hebben aangezien de zaal op REC wordt gebouwd; 
 
- Deutsche Bank: als het goed is, is hier al contact over opgenomen met Geertje. Er is besloten 
dat er eerst meer informatie over ingewonnen moet worden. Er moet eerst gepraat worden met 
het CvB hierover, specifiek met Jan Lintsen die relatief nieuw is en verantwoordelijk voor de 
financiën. En met Erik Boels (Finance en Control); 
 
- Collegegeldvrij besturen: ons standpunt is aangekomen, de reactie hierop was echter dat 
collegegeldvrij besturen geldt voor mensen die al geen vakken volgen (m.b.t. het argument 
dat je nog een connectie moet hebben met andere studenten). Bijvoorbeeld voor CSR leden, 
aangezien er in principe van wordt uitgegaan dat je geen vakken volgt als je in de CSR zit. 
Het nog volgen van vakken is dus niet in elke bestuursfunctie haalbaar of gewenst. Kjeld zal 
een mail sturen over onze mening hierover, maar ook specifiek in vergelijk met het model dat 
de VU heeft. Hier hebben wij het ook nog niet over gehad. 
 
9. Update commissievoorzitter O&F 
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Enkele dingen besproken. Ging vooral over schakeltrajecten, ILO, Deutsche Bank etc. 
Hiervan worden enkele morgen besproken tijdens de PV. Daarnaast hebben Judith en ik een 
advies geschreven over studentbetrokkenheid. Deze is niet eerst behandeld in O&F maar komt 
vanuit taakgroep studentbetrokkenheid (soort joint venture tussen O&F en O&R). 
 
10. Update commissievoorzitter O&R  
Functiebeperking: Er kan gekeken worden naar een samenwerking met de ondernemingsraad 
omdat zij zich hier ook mee bezig willen houden.  
UvA Q: hier was een vraag over gekomen van de CSR. Er alleen onduidelijkheid of het ging 
om vragen voor de UvA Q of vragen die mee genomen moeten worden in het evaluatieproces 
van UvA-Q.  
 
11. Onderwerp 1: Studentbetrokkenheid 
Er is kritiek dat er geen vergaderstuk is geleverd bij deze en andere onderwerpen om de 
discussie te leiden.  
 
Vorig jaar in de laatste OV heeft de decaan voorgesteld om eventueel survey uit te zetten 
onder studenten om studentbetrokkenheid te bespreken. De FSR wil nu graag dat de decaan 
dit in gang gaat zetten.  
 
Conceptbrief 
Meerdere raadsleden zijn het  niet eens met de conceptualisering van studentbetrokkenheid in 
de brief. Er lijkt nu een discrepantie te zijn tussen de definitie en het onderzoek dat de FSR 
wil laten uitvoeren. De raad wil dat studentbetrokkenheid breed gedefinieerd wordt en dat 
duidelijk erbij komt te staan welk gedeelte de FSR wil onderzoeken.  

Ook is nog onduidelijk wat de FSR wil bereiken met de steekproef, hoeveel studenten 
er mee zouden moeten doen, en hoe vaak ze bijeen moeten komen. De raad vraag de 
taakgroep om een duidelijk plan op te stellen voor de decaan.  
 
12. Onderwerp 2: Schakeltrajecten 
De dossierhouders leggen uit dat het pijnpunt is dat universiteiten voor schakelstudenten van 
de overheid geen geld krijgen omdat studenten hiervan niet officieel afstuderen. 
Schakelonderwijs wordt dus niet hetzelfde gefinancierd als een bachelor of master, waardoor 
de UvA geld moet bijleggen.  
 
Conceptbrief 
De brief is gericht aan het CvB of de projectgroep, daarna hopen de dossierhouders dit 
landelijk op te nemen. Om 11 uur hebben de dossierhouders een afspraak hierover met de 
CSR. Andere faculteiten zelf geen problemen met schakelonderwijs, maar willen het initiatief 
wel ondersteunen en de brief ondertekenen. De dossierhouders stellen voor om de brief in het 
aankomende OWI-overleg te bespreken als een soort discussiestuk.  
 
13. Onderwerp 3: Kerstpakketten 
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Clarie heeft 258,60 euro betaald voor de kerstpakketten. Er was 225 begroot. De FSR spreekt 
af dat in het vervolg moet de procedure voor uitgaven gevolgd moet worden. Het 
kostenplaatje moet aan de PV worden voorgelegd en goedgekeurd alvorens het geld uit 
gegeven wordt. 
 
Stemvoorstel: De FSR FMG '17-'18 stemt in de uitgave van 258,60 euro voor de 
kerstpakketten. 
Voor: 12 stemmen 
Tegen: 0 stemmen 
Onthouding: 0 stemmen 
Blanco: 0 stemmen 
 
14. Onderwerp 4: Nieuwjaarsborrel 
Catering gaat maximaal 200 euro kosten. Hierin zijn drie medewerkers in, 250 drankjes en 
hapjes in berekend en de prijs is gedeeld door vier raden. Uiteindelijk wordt alleen betaald 
voor de drankjes die zijn gekocht. Catering op de UvA mag alleen via Cormet en mag niet 
zelf worden geregeld. 
 
Het idee is om de Nieuwjaarsborrel in REC A te organiseren samen met de verschillende 
studentenraden voor alle studenten op de campus. Mitchel en Geertje hebben met FdR en 
CSR gezeten, FEB doet ook mee.  Ze hopen dat het tussen 16-19 januari kan plaatsvinden, 
wanneer A beschikbaar is. Posters zijn in de maak. Volgende week presenteren de 
dossierhouders het gespecificeerde kostenplaatje.  
 
 
Stemmen: De FSR FMG '17-'18 stemt in om maximaal 200 euro uit te geven aan de campus 
Nieuwjaarsborrel. 
Voor: 12 stemmen 
Tegen: 0 stemmen 
Onthouding: 0 stemmen 
Blanco: 0 stemmen  
 
15. Onderwerp 5: OV-notulen 
De FSR bespreekt zijn opmerkingen op de OV notulen van 28 november. Volgende week 
komen de notulen nog eens langs de PV voordat ze worden verstuurd naar de decaan. 
 
16. Onderwerp 6: Reactie TOF en Loopbaanoriëntatie 
20171212-3: TOF schrijft een vergaderstuk hoe eventueel het advies op de begroting kan 
worden omgebogen naar een neutraal of positief advies. 
 
LBO 
De raad is tevreden met de reactie van de decaan op het advies loopbaanoriëntatie en ziet geen 
reden om hier nog formeel op te reageren middels een brief. 
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TOF 
Michel wil alsnog graag dat de FSR neutraal adviseert. Een negatief advies geeft de decaan 
een slechter imago bij CvB, omdat er wel 4,5 miljoen uit de reserves is gehaald. Verder is 
onduidelijk wat de gevolgen ervan zijn. Het is ook onduidelijk wat de CSR doet met het 
negatieve advies. Meerdere OR'en en FSR'en hebben negatief geadviseerd.  
 
Discussie TOF 
Het faculteitsbureau en Michel hebben wel heel goed geholpen en alle vragen beantwoord. 
Echter, transparantie is een structureel probleem evenals de organisatorische verhouding 
tussen domein en faculteit. Geertje heeft met CSR gesproken en zoiets als een neutraal advies 
bestaat niet, maar er kan een neutrale positie worden ingenomen door zowel positieve en 
negatieve zaken te benoemen die tegen elkaar afgestreept kunnen worden.  

Sommige raadsleden vragen zich af of, als er positief wordt geadviseerd, alle 
veranderingen op de begroting nog wel worden doorgevoerd. De meerderheid ziet dat niet als 
een gevaar want deze wijzigingen worden gedeeltelijk al doorgevoerd en zijn tevens 
besproken op de OV en vastgelegd in de notulen. 
 
Conclusie: Er is nog geen besluit of de FSR een reactie zal sturen op de reactie van de decaan 
op het advies. Wel is duidelijk dat de FSR veranderingen vanuit de decaan op de begroting 
wil steunen. De raad wacht de OV van de OR van volgende week af, evenals de reactie van de 
CSR op de centrale begroting.  
 
Proces: TOF schrijft een vergaderstuk over hoe we eventueel positief kunnen adviseren. 
Hierin staat een voorstel welke positieve en negatieve punten van de begroting punten er in de 
brief moeten komen.  
 
17. Onderwerp 7: Kerstvakantie? 
Het DB heeft besloten dat de FSR een kerstvakantie inlast van 25 december tot 8 januari. Er 
zijn dan geen vergaderingen, maar iedereen blijft de mail bijhouden. 12 januari moeten de 
stukken naar de OWI's, dus volgende week is de laatste PV voor de kerstvakantie. 
 
18. Onderwerp 8: Schoonmakersactie. 
Geertje is bij een protestbijeenkomst van de schoonmakers geweest. Er zijn veel klachten 
vanuit schoonmakers over de werkdruk en hoe zij worden behandeld. De schoonmakers 
vertelden dat er maar één schoonmaker is voor REC A, sommigen moeten 86 wc's per uur 
schoonmaken, doktersbriefjes worden verscheurd, sommigen zijn gedwongen om 10 uur p/d 
werken om rond te kunnen komen, uren worden soms niet uitbetaald. De schoonmakers 
overwegen een onofficiële staking te houden. Ze vragen studenten om ze bij te staan in hun 
protest, ze hebben studenten nodig om sterk te staan en zaken te veranderen. Ze willen ook 
graag met de FSR in gesprek. Hoewel het schoonmaken wordt uitbesteed, bepaalt de UvA wel 
dingen dus FSR kan hopelijk wel wat doen voor de schoonmakers. 
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De FSR vindt niet kunnen hoe met de schoonmakers omgegaan en steunt hen met 
actievoeren. De dossierhouders academische gemeenschap pakt dit verder op.  
 
19. Punten voor naar de CSR 
20171212-4: Loraine zoekt de mogelijkheden van flexstuderen voor studenten met 
bestuursfuncties en het VU-model uit. 

• Mogelijkheden aanpassen Treasury Statute (zijn ze mee bezig). Als er een gesprek 
komt met Eric Boels willen Geertje en Marnix mee.  

• Collegegeldvrij studeren: alleen bedoeld voor bestuurdersfuncties die fulltime zijn en 
dus voor degenen die toch al geen vakken zouden volgen. Vooral voordelig voor 
internationale studenten, zodat zij ook mee kunnen doen omdat zij 10.000 collegegeld 
per jaar betalen. Luca wil weten wat mogelijkheid voor flexstuderen voor deze 
studenten is. VU-model zijn ze ook mee bezig (dat je het geld aan het einde van het 
jaar terug krijgt). Loraine zoekt dit nog verder uit.   

 
20. Promotie 
20171212-5: Iedereen liket de FB posts.  

• Wat zou jouw faculteit moeten doen met 12 miljoen? 
• Schoonmakers  

 
21. W.v.t.t.k. 
Like-actie powerbanks 
In januari verloten we een fiets voor likes. PR wil ook een like actie doen in december en met 
het FSR-logo gegrafeerde powerbanks verloten als kerstcadeau. PR wil 55 euro voor 3 
powerbanks (voor tablets en telefoons) uitgeven. 
 
Stemvoorstel: De FSR FMG '17-'18 stemt in met de uitgave van 55 euro aan powerbanks voor 
de december like-actie.  
Voor: 10 stemmen 
Tegen: 0 stemmen 
Onthouding: 2 stemmen 
Blanco: 0 stemmen 
 
Discussie over uitgaven 
Het is de regel dat alle uitgaven boven de 50 euro in de PV ingestemd moeten worden. De 
raad spreekt af om alle uitgaven, ook bedragen onder de 50 euro die niet in de begroting staan, 
waar mogelijk te bespreken op de PV.  
 
Truienprobleem 
Drukzo wil 100 euro teruggeven, omdat er drie niet geleverd waren en dan gaan ze twee 
truien herdrukken omdat deze mislukt zijn. De FSR neemt zijn verliezen, we hebben het met 
deze truien te doen. 
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Discussiedag 
Er zijn zes punten nu. Er is een gedeelde vijfde plaats: digitalisering, BoS student. Beide zijn 
belangrijk voor de CSR. De raad kiest ervoor om eventueel langer door te gaan om alle 
onderwerpen te behandelen 
 
Congres bestuurskunde  
Machiavelli is bezig om het tweedaagse congres Bestuurskunde van volgend jaar naar 
Amsterdam te halen. Om dat te doen, moeten zij een bod doen met aanbevelingsbrieven. 
Machiavelli heeft Geertje gevraagd om een aanbevelingsbrief te schrijven. Iedereen akkoord: 
ja.  
 
22. Rondvraag en sluiting 

• Mark heeft met René gepraat. Gevraagd of hij brief kan schrijven over WIM aan het 
bestuur. Iedereen is hiermee akkoord. 

• De raad vraagt aan Luca om op de FV FMG de Dag van de Afgezanten te evalueren 
en animo voor stilteruimtes te peilen.  

• Hou het kantoor schoon! 
 

Geertje sluit de vergadering om 10:56. 
 
Actielijst 
20171114-1: Iedereen deelt de FSR Facebook pagina in de groepspagina’s van zijn/haar 
opleiding. 
20171205-3: Luca behandelt de mail 'Input van de FSR'en' in de cv O&R. 
20171212-1: Iedereen vertaalt zijn/haar dossiers op de website. 
20171212-2: Iedereen zijn/haar dossierarchief bij op de drive. 
20171212-3: TOF schrijft een vergaderstuk hoe eventueel het advies op de begroting kan 
worden omgebogen naar een neutraal of positief advies. 
20171212-4: Loraine zoekt de mogelijkheden van flexstuderen voor studenten met 
bestuursfuncties en het VU-model uit. 
20171212-5: Iedereen liket de FB posts.  
 
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.        
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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. 


