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Notulen van de plenaire vergadering (15) 

Datum en tijd: 19 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): geen. 

 

1. Opening  

Geertje opent de vergadering om 09:00. 

 

2. Post 

20171219-1: Geertje mailt Roeland Voorbergen terug.  

 

 15/12 Roeland Voorbergen (FSR FGw): Programmateams (functioneringsproblemen). 

Geertje mailt terug.  

 17/12 UvASociaal: Werkomstandigheden schoonmakers.  

Stemvoorstel: De FSR FMG is akkoord met het ondertekenen van de brief van 

UvASociaal. 

Voor: 10 stemmen.  

Tegen: 0 stemmen. 

Blanco: 0 stemmen. 

Onthouding: 2 stemmen. 

 18/12 Loraine Smith:  E-maildiscussie: Betrekken facultaire medezeggenschapsraden 

bij instemmen Allocatiemodel. De kwestie is hoe de FSR wordt meegenomen in het 

Allocatiemodel. De raad is het eens met het CSR voorstel, maar weet niet wat er in de 

brief moet. Iris mailt terug.  

 

3. 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 update zijn/haar dossierarchief op de drive voor 1 januari. 

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. Gaat naar de pro memorie. 

 

4. Mededelingen 
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Geen. 

5. Vaststellen notulen PV 13 

De notulen van 12 december 2017 zijn vastgesteld. 

 

6. Vaststellen agenda 

De volgorde van de onderwerpen wordt als volgt aangepast; OC-verkiezingen, TOF, 

studentbetrokkenheid, schakeltrajecten, tijdsverspilling docenten, buddysystemen, taalbeleid. 

De agenda is vastgesteld.  

 

7. Update voorzitter 

Update Deutsche Bank: 

Met Marnix en Bram gezeten over Deutsche Bank. Wij hebben gevraagd om aanwezig te zijn 

bij de gesprekken met Erik Boels.  

 

Update Schakeltrajecten: 

Met Ken gezeten.   

 

Update studentbetrokkenheid: 

Ik was aanwezig bij de bijeenkomst georganiseerd door ASVA en CSR over een 

studentbetrokkenheidsonderzoek met het oog op de aankomende verkiezingen. Voor 

uitgebreide info zie het boekje dat ik op de tafel heb gelegd. Belangrijk is om al ver voor de 

verkiezingen ons zichtbaar in te zetten voor studenten. Studenten hebben het gevoel dat het 

een populariteitsding is. Tevens moet er een betere communicatie plaatsvinden tussen de CSR 

en FSR'en. De UB-nacht wordt omgetoverd tot verkiezingsfeest. Tevens start er in januari een 

werkgroep, waarbij er iig vanuit elke faculteit 1 raadslid moet plaatsnemen.  

 

Update studentbetrokkenheid/nieuwjaarsborrel: 

REC A nog steeds onduidelijk of dit gereserveerd wordt/kan worden. Er is dus ook nog steeds 

geen datum... FEB is het oneens met de ratio studentaantal en kosten (uitgaande van 100 

mensen), de vraag is dus of ze nog wel mee willen doen. Iemand stelde voor om het anders in 

februari te doen, dit is nog niet verder bediscussieerd.  

 

8. Update afgevaardigde 

- Begroting: er is bij de laatste GV ingestemd met de begroting. Er is wel een mail naar alle 

GV leden gestuurd mbt het meenemen van de facultaire raden in de allocatiemodelprocedure. 

Ik heb deze doorgestuurd en we kunnen het hier morgen op de pv nog kort over hebben 

- OC's: er is dus een brief uitgestuurd over OC verkiezingen, dit staat al op onze agenda; 

- UCO: heb de recap in de bijlage toegevoegd, vooral dus interessant voor ons omtrent 

docentprofessionalisering; 

- Studentassessor: er is een nieuwe studentassessor aangewezen, yaaaay. Het is Moataz Rageb 

geworden (was voorzitter bij amsterdam united en heeft ook in de FSR FMG van 2014-2015 

gezeten). 
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Verder hadden we de meetings voorbereid voor het LOVUM en de programmaraad 

institutional research. 

Nog wat interessante dingen die in de taskforces gaande zijn: 

- ITK: Will be on the IAO agenda, we want to talk to Karen and see whether it should be on 

the OV agenda as well. We want to make the point that the educational directors do not seem 

to want to take the results seriously. 

- M-OER: We have received the M-OER, and will be asking for juridical advice 

- New Years drinks: we're organising the drinks together with FMG, FdR is uncertain as of 

yet. (uit de update van sebastian, gaan we dit nog doen dan?) 

- Catering: The survey should be done this week, and I am waiting for Kjelld to send us the 

results. Most likely no actions will be undertaken on this until after vacation. 

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

Gesproken over schakeltrajecten, conceptbegroting, uniforme selectiecriteria, buddysystemen.  

Vooral veel updates. Buddysystemen en begroting bespreken we tijdens PV.  

10. Update commissievoorzitter O&R  

Marnix is bij de bijeenkomst geweest voor de Health portal. De UvA site moet beter worden 

ingericht want het is een hel om daar doorheen te navigeren. Hier moet ook duidelijk worden 

waar je allemaal terecht kan op het gebied van mental health. Dit kan ook besproken worden 

bij de implementatie van canvas.  

 

Duurzaamheid --> Javier heeft met Green office gesproken. Die zitten in een opstartfase dus 

kunnen niet echt ondersteunen met het uitvoeren van het evenement maar willen wel helpen 

brainstormen. Wat betreft het evenement willen we Sefa benaderen om de ruimte te 

gebruiken. Kortom, wordt vervolgd.  

 

11. Onderwerp 1: Stemmen brief inzake OC-verkiezingen? 

De raadsleden hebben nog een aantal inhoudelijke vragen, vooral over het clusteren van OC’s. 

Dit is vooral van toepassing bij de FGw welke bijna 40 OC’s heeft. OC’s kunnen worden 

geclusterd om de kosten van verkiezingen te drukken. De CSR wil de OC-verkiezingen het 

liefst centraal bekostigd hebben door het CSB, onder andere om clusteren te voorkomen. 

Centraal heeft bovendien veel meer verkiezingservaring, waardoor het proces beter kan 

verlopen.  

De FSR is verder inhoudelijk akkoord met de brief, maar vindt wel de bargumentering van 

OC-verkiezingen wat tekort schieten. Dit zou kunnen worden verscherpt.  

 

Stemvoorstel: De FSR FMG is akkoord met het ondertekenen van de brief van Michele over 

OC-verkiezingen. 

Voor: 12 stemmen. 

Tegen 0 stemmen. 

Blanco: 0 stemmen. 

Onthouding 0 stemmen. 
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12. Onderwerp 2: TOF 

Michel en Hans zien nog graag dat het negatieve advies van de FSR wordt aangepast naar een 

neutraal of positief advies. De OR heeft ingestemd met de conceptbrief om dit te 

bewerkstelligen. 

 

Instemmen?  

De FSR is hier nog meer over verdeeld. Op de conceptbegroting zelf is niet veranderd, de 

brief speelt dan ook in op de toezeggingen uit de OV en niet op het verkrijgen van nieuwe 

informatie, want deze is er niet. TOF beredeneert dat hij bereid is het advies te neutraliseren 

als een blijk van vertrouwen dat het proces zal worden verbeterd door de decaan.  

 

Temperaturecheck:  

Neutraal adviseren: matig warm.  

Negatief adviseren: lauw-koud.  

 

De brief 

De raad is inhoudelijk akkoord met de conceptbrief en heeft alleen nog een tekstuele 

opmerking. Clarie en Luca buigen zich nog even over de inhoud. Vandaag is er nog een 

redactionele ronde tot 19:00. 

 

Stemvoorstel: De FSR FMG ’17-’18 is akkoord met het versturen van de brief van de OR dat 

het advies op de begroting neutraal maakt. 

Voor: 11 stemmen. 

Tegen 1 stem. 

Blanco: 0 stemmen. 

Onthouding: 0 stemmen. 

 

13. Onderwerp 3: Studentbetrokkenheid 

De FSR focust zich op studentbetrokkenheid bij de medezeggenschap omdat de raad kampt 

met een input probleem en dit momenteel voor de FSR het meest prangend is. De raadsleden 

geven aan dat het voorstel voor de decaan concreter en explicieter moet. Het aantal studenten 

waarvan de FSR wil dat hij mee in gesprek gaat staat ook ter discussie. De raadsleden lijkt het 

goed dat de decaan met twee studenten van iedere bachelor en master spreekt en eventueel 

meer van Psychologie en CW omdat deze opleidingen veel studenten hebben.  

 

Er komt een redactionele ronde tot 12 januari voor tekstuele aanpassingen. 

 

Stemvoorstel: De FSR FMG stemt in met de inhoud van de brief studentbetrokkenheid, 

geschreven door Judith Pietersma en Mitchel Sluis. 

Voor: 12 stemmen. 

Tegen: 0 stemmen. 

Blanco: 0 stemmen. 
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Onthouding: 0 stemmen. 

 

14. Onderwerp 4: Schakeltrajecten 

De raadsleden vragen om de cijfers bij de bewering dat schakelstudenten het goed doen op de 

universiteit en dat dit geld oplevert. Er is helaas nog geen informatie per domein. De FRS wil 

nog meer onderzoek doen bij de OWI's. Iedereen die met een beleidsmedewerker heeft 

gesproken stuurt de brief door voor een fact check.   

 

De redactionele ronde van de brief komt na de kerstvakantie.  

 

15. Onderwerp 5: Tijdverspilling docenten 

Vanuit het OWI-overleg kwam de vraag of de FSR hiernaar wil kijken. De FRS vindt dit meer 

iets voor de OR. De FSR bestaat uit studenten en zij hebben hier geen zicht op. Zij zien alleen 

lesgeven en nakijken, hoewel voor de laatste vast en zeker methoden bestaan via turnitin om 

dit sneller te doen. De raad heeft uit de OC's ook niets gehoord hierover. Bovendien vindt de 

FSR het niet de bedoeling om AP's te krijgen uit OWI-overleg waar hij slechts toehoorder is. 

 

16. Onderwerp 6: Buddysystemen 

Thom en Clarie wachten nog op reactie van degenen die ze gemaild hebben hierover (OWI's, 

sv's, etc.). Ingmar heeft net gereageerd, hij wil afspreken samen met de FSR en VSPA.  

 

Inhoud van de brief 

De brief moet vooral een stuk duidelijker volgens de raad. Wat wordt er precies geadviseerd? 

Wat houdt een buddysysteem in? Welk draaiboek? Ook moet de invoering van 

buddysystemen beter worden onderbouwd. Volgens de onderwijsvisie wil de UvA activerend 

onderwijs; echter internationale studenten lijken het zwaarder te hebben dan verwacht en 

buddysystemen kunnen helpen. Eventueel kunnen best practices van Politicologie & de 

voordelen benoemd worden. Ook kunnen de dossierhouders een informatieborrel organiseren 

onder internationals en vragen wat ze goed en minder goed vonden aan het buddysysteem? 

 

12 januari is de deadline voor de stukken naar de OWI's. Van 14:00-16:00 PV op die dag. 

Redactionele ronde moet ervoor. Die komt met de stukken en agenda; deze moeten daarom 

stipt 48 uur van te voren worden opgestuurd!  

 

17. Onderwerp 7: Taalbeleid 

Luca wil dit onderwerp agenderen op de OV middels een discussiestuk zodat het kan worden 

meegenomen op de strategie-dag van 7 februari. De raad is akkoord om taalbeleid op de OV 

te behandelen.  

 

18. Punten voor naar de CSR 

 Diversity officer: waarborging zichtbaarheid van dit persoon bij iedereen? 

 Toezeggingen duurzaamheidsdoelen UvA 2020: wanneer zijn deze gemaakt? 
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19. Promotie 

 Nieuwjaarsboodschap 

 Kerstboodschap  

 Meer als vast punt: UvA/FMG deadlines (vakinschrijving, buitenlandstudie etc.) 

 

20. W.v.t.t.k. 

20171219-2: Clarie en Thom schrijven een update na het gesprek over selectiecriteria met 

Annette. 

 

Kerstpakketten 

Clarie is hard bezig geweest met de kerstpakketten. BoS en Ombudsstudenten krijgen een 

kerstpakket en kaartje. OC's krijgen koekjes/chocola voor tijdens de vergadering. Op deze 

manier komen we uit met het geld en met de pakketten.  

 

Selectiecriteria 

Thom en Clarie gaan met Annette praten over selectiecriteria. De raad discussieert of ze hier 

nog een advies over schrijven voor de komende OV. Dat gaat niet lukken voor aankomende, 

maar wel voor die van februari. Thom en Clarie schrijven een update na het gesprek.  

 

OV notulen 

De FSR FMG is akkoord met het versturen van de OV notulen.  

 

21. Rondvraag en sluiting 

 Truien: het gaat moeizaam met Drukzo, waarschijnlijk moeten we het hiermee doen. 

We krijgen wel geld terug. 

 8 januari hebben Hans en Geertje informeel overleg; Geertje vraagt om input. De raad 

wil de beste wensen geven en dat het actiepunt van het OWI-overleg wordt benoemd.  

 Nieuwjaarsborrel: FdR lijkt zich terug te trekken. REC A lukt ook nog niet om te 

reserveren. De FSR wil nog wel heel graag een nieuwjaarsborrel, de decanen hebben 

ook al toegezegd. Wordt vervolgd. 

 Luca en Clarie gaan in gesprek met de secretaris OC ILO.  

 Iris gaat morgenochtend in gesprek met SW over studieadviseurs; mail haar met input. 

 

Geertje sluit de vergadering om 10:56. 

 

Actielijst 

20171219-1: Geertje mailt Roeland Voorbergen terug.  

20171219-2: Clarie en Thom schrijven een update na het gesprek over selectiecriteria met 

Annette. 

 

Pro Memorie 
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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. 

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

20171212-5: Iedereen liket de FB posts.  

 

 


