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Notulen van de plenaire vergadering (16) 

Datum en tijd: 12 januari 2018 14:00-16:00 

Locatie: C2.01 

 

Aanwezig: Geertje Hulzebos, Luca Coster, Mark Dzoljic, Marnix Gerding, Javier Koole, 

Thijs Barendrecht, Thom Ter Borg, Mitchel Sluis, Racquelle Bannink, Iris Kingma, Clarie 

Duin, Loraine Smith. 

 

Afwezig (met bericht): Judith Pietersma. 

 

1. Opening  

Geertje opent de vergadering om 14:04. 

 

2. Post 

20180112-1: PR pakt de mail van de commissie Intree op. 

20180112-2: Loraine schrijft een vergaderstuk over decaanbenoemingen. 

20180112-3: PR pakt de mail van Pim over Advies Werkgroep Sterke Medezeggenschap op. 

20180112-4: Racquelle mailt Tamara terug over geschil excellentietrajecten.   

 

 19/12 UvA Commissie Intree: Facebookpost en WC-krant. PR pakt het op. 

 19/12 David Nelck (CSR): Presentation and Questions on Dean appointments. 

Loraine schrijft een vergaderstuk. 

 11/01 Pim van Helvoirt: Advies Werkgroep Sterke Medezeggenschap. PR pakt dit op. 

 11/01 CSR: Geschil excellentietrajecten 2012. Racquelle mailt terug. 

 

3. 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 

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.       
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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.  

 

4. Mededelingen 

Luca moet om 15 weg. Eva Verschuur (BoS-student) is erbij en moet ook om 15u weg. 

Judith is afwezig en heeft niemand gemachtigd. 

 

5. Vaststellen notulen PV 15 

De notulen van 19 december 2017 zijn vastgesteld. 

 

6. Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld. 

 

7. Update voorzitter 

Wie wil er naar het OWI-overleg op 23-01 van 11.30-13.30? Het gaat over selectie en 

toegankelijkheid.  

Heb je punten voor het reguliere voorzittersoverleg? Denk bijv. aan interfacultaire dossiers 

waar je vragen over hebt. 

Ik moet op 16-01 agendapunten aandragen voor het voorzittersoverleg met het CvB (weet niet 

of ik alle aangedragen punten kan agenderen, het is al met een uur ingekort). Ik zal 

duurzaamheid benoemen, schakeltrajecten en genderneutrale toiletten. 

 

Aanvulling: De vacature voor de FMG DO is nog niet uitgezet en er is nog veel onduidelijk 

hierover. De decaan heeft aangegeven een FSR-lid in sollicitatiecommissie te willen hebben. 

Verder is de inhoud van de functie en de vacature totaal onduidelijk voor de FSR, en dit 

betreurt hij. De FSR neemt hierover contact op met Els van Drimmelen. 

 

8. Update afgevaardigde 

Kort decaanbenoemingen en advies werkgroep sterke medezeggenschap besproken. Kwam 

niet veel uit behalve dat we eerst input van FSR'en nodig hebben. Volgende PV is het dus 

handig dat deze zaken worden besproken; 

OV: ging over schoonmakers, facultaire DO's en studieplekken. Studieplekken is weer 

benadrukt hoe belangrijk het is en urgent. CvB zei eigenlijk dat ze nog alle mogelijkheden aan 

het onderzoeken zijn ok n.av het advies. DO's: wordt benadrukt dat FR involvement 
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belangrijk is in de aanstelling bij decanen, ook zal het belang van adequate vergoeding nog 

worden benadrukt. Schoonmakers: CvB vindt het blijkbaar toch erg belangrijk. er wordt een 

meeting opgezet met de schoonmakers, hago, FS en de CSR; 

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

We hebben vooral weer de zaken na de vakantie opgepakt. Gesproken over schakeltrajecten, 

studieadviseurs, resultaten van de discussiedag (wie wat ermee gaat doen) en buddysystemen. 

 

Schakeltrajecten en buddysystemen komen op de PV langs. Voor studieadviseurs heeft iris 

een gesprek gehad met de hoofd van onderwijs van Social Sciences. Ze gaat nog eerst met 

psychologie in gesprek.  

 

Volgende week dus toch de borrel. Donderdag 18 januari vanaf 16:00 t/m 19:00.  We 

dachten nog wel aan iets van muziek... dus als je nog een DJ kent of bent? Of je zit of kent 

een band?  

Vergeet niet op aanwezig te zetten op facebook en nodig aub al je UvA vrienden uit! We 

proberen studenten van buiten de bubbel te bereiken dus we kunnen alle hulp gebruiken. 

 

10. Update commissievoorzitter O&R  

Marnix heeft ons een update gegeven over het allocatie model.  

Campusvooroverleg: er moeten een aantal dingen worden meegenomen: bewegwijzering 

moet beter, toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel, schoonmaaksituatie moet worden 

aangekaart, en vragen aan enjoy today wat zij doen aan recycling (maar dit kan ook tijdens 

persoonlijke overleggen, wel kan ik vragen naar de uitslagen van de enquêtes).  

Diversiteit: Ging over sollicitatie procedure van de DO, Bij FdR is er zonder overleg iemand 

aangesteld en dat willen we niet laten gebeuren bij de FMG. Dit wordt besproken met CvB of 

de FMG wel betrokken kan of gaat worden bij deze procedure.  

WIM: Belangrijkste wat hier uitkwam is dat het advies goed gelezen moet worden en dit 

misschien wel de laatste kans is voor kritiek en invloed. 

 

11. Onderwerp 1: Wijzigingen decaan OV-notulen 

De FSR bespreekt de wijzigingen van de decaan op de OV-notulen. 

12. Onderwerp 2: Soco AS 

Mitchel, Geertje en Racquelle vormen de Soco. De deadline is eind februari. 

De Soco zal ook aan SCC en sv's vragen om de vacature te verspreiden. 

 

13. Onderwerp 3: Halfjaarlijkse verantwoording penningmeester 

20180112-5: Mark geeft Iris de username en wachtwoord van de FSR-rekening ter controle. 

 

Mark heeft een overzicht gemaakt van de uitgaven tot nu toe. De raad complimenteert Mark 

over het duidelijke en uitgebreide overzicht. Er wordt een kascommissie ingesteld voor de 

controle, voornamelijk in verband met aansprakelijkheid. Iris krijgt username en wachtwoord 

voor de officiële controle. 
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Truien 

Drukzo is in overleg. De FSR krijgt in ieder geval 100 euro terug, overleg is over of meer 

wordt teruggestort. 

 

Wiebetaaltwat 

Luca stelt voor om vaker af te rekenen, niet aan het eind van het jaar. Zodat niet mensen op 

veel geld wachten en anderen ineens veel moeten betalen.  

 

14. Onderwerp 4: Diversiteit 

20180112-6: Iris en Loraine schrijven een conceptadvies diversiteit. 

 

Volgende week is er een gesprek tussen de dossierhouders en de centrale DO. Zij zullen ook 

praten ook over situatie op de FMG; hoe moet de functie eruit gaan zien en hoe het 

sollicitatieproces moet gaan verlopen. Tevens zullen zij voor de voor de FSR belangrijke 

issues bespreken. De dossierhouders zullen ook nog praten met mensen uit werkgroep 

diversiteit van vorig jaar en nemen dit mee. 

 

Discussiepunten 

Wat kan toegevoegd en verwijderd worden uit het schema? 

 Eten: niet perse meer, maar toegankelijker (een maaltijd kan bijvoorbeeld 

vegetarisch/vegan en lactose of glutenvrij zijn). 

 Vacatures moeten toegankelijk zijn. Volgens Thijs betekent minder vrouwelijke 

reacties op een vacature niet per definitie dat de vacature niet genderneutraal genoeg 

is. Het kan ook te maken hebben met de kwaliteiten die gevraagd worden en welke 

pool wordt aangesproken. De DO moest iemand zijn van de UvA, dat is een relatief 

kleine poel, dus gaat ook om kwalificaties in de pool. Luca stelt voor om blinde 

sollicitaties maken (zonder vermelding geslacht) om zoveel mogelijk bias tegengaan.  

Status in OV bespreken met discussienota? 

 Raad is akkoord om een discussienota te bespreken op de aankomende OV. De FSR 

wil graag inspraak in de sollicitaties en functie. De dossierhouders gaan werken aan 

een ongevraagd advies, maar er is weinig tijd. Er moet gekeken worden of het langs de 

OWI's moet. 

 

15. Onderwerp 5: WIM 

Ingmar heeft niet gereageerd op de mail met een vraag voor uitstel. 

 

Zondag 17:00 is de deadline voor commentaar over het advies. Dan wordt het 

gebundeld/aangepast. Zondagavond/maandagochtend komt het naar de PV voor een controle 

ronde. Dinsdagochtend zal Mark het opsturen naar Ingmar.  

 

Dit is een laatste redactionele ronde voor het advies. Ingmar kan dit nu nog meenemen. 

Daarna gaat de FSR nog met de decaan over het advies in gesprek.  
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16. Onderwerp 6: Functiebeperking 

20180112-7: Loraine vraagt Ken naar hoe het staat met het boek over voorzieningen voor 

studenten met een functiebeperking aan de UvA. 

 

Er was een tijdje geleden ophef over de toegankelijkheid van een lokaal voor 

rolstoelgebruikers. Volgens de dossierhouder moet meer rekening gehouden worden hiermee, 

door rekening te houden met toegankelijkheid. 

 

Tom Verhoek en andere medewerkers hebben aangegeven ook de FSR nieuwsbrief te willen 

ontvangen. De FSR wil ook studenten beter informeren over welke zaken gebeuren, dit gaat 

nu nogal langs hen heen.  

 

Er is een pilot-groep met studenten en iemand van de Arbodienst begonnen die samen over de 

campus lopen om belemmeringen op te merken en te verbeteren. Er zou ook een boek komen 

met alle voorzieningen voor functiebeperking, nog onduidelijk hoe dit staat. Loraine vraagt 

het aan Ken.  

 

17. Onderwerp 7: Buddysystemen 

De raad is tevreden met het conceptadvies buddysystemen. Het advies is voor opleidingen om 

de studieverenigingen te gebruiken. Politicologie wordt als best practice gebruikt. Echter, CW 

heeft ook een buddysysteem opgezet, maar wordt niet genoemd. Er is discussie over een 

bepaalde formulering, deze wordt aangepast. De opmerkingen van de redactionele ronde 

worden nog verwerkt.  

 

Redactionele ronde is tot zondagavond 20:00. 

 

Stemvoorstel: De FSR FMG stemt in om het ongevraagde advies buddysystemen te verzenden 

aan de decaan voor de aankomende OV. 

Voor: 10 stemmen. 

Tegen: 0 stemmen. 

Blanco: 0 stemmen. 

Onthouding: 2 stemmen. 

 

18. Onderwerp 8: Allocatiemodel 

Psychologie en POWL zijn duurdere opleidingen aan de FMG, omdat het klinische 

opleidingen zijn. Aan de brief wordt toegevoegd dat hier moet dus ook geld voor moet zijn.  

 

Studiepuntbekostiging: 

Er is een discussie over of de FSR zou inleveren op kosten per studiepunt als de 

vermenigvuldigingsfactor verhoogd wordt. Het is voor zover onduidelijk of hierover 

onderhandeld kan worden. Aangezien dit een discussiepunt is wordt dit niet aangepast in de 

brief.  
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Stemvoorstel: De FSR FMG gaat akkoord met het versturen van de brief allocatiemodel naar 

de CSR.  

Voor: 10 stemmen. 

Tegen: 0 stemmen. 

Blanco: 0 stemmen. 

Onthouding: 2 stemmen. 

 

19. Onderwerp 9: Schakeltrajecten 

 Dit is een discussienota voor het OWI en wordt gedragen door beleidsmedewerkers. 

 

De UvA wil internationaliseren. Schakeltrajecten dragen daaraan bij, internationale studenten 

gebruiken dit veel om hier een master te kunnen volgen. Dit wordt aangedragen als een extra 

reden om schakels belangrijk te vinden. Schakelstudenten presteren even goed als 'normale' 

bachelor studenten. 

 

De FSR wil adviseren dat geld vrijgemaakt moet worden voor schakeltrajecten uit de reserves 

dat eigenlijk niet is vrijgemaakt zodat er beschikbare middelen zijn voor shcakeltrajecten. 

 

Discussie over aanschuifonderwijs. Iris is het niet eens met de zin over aanschuifonderwijs 

adviseren, zij vreest dat dit wordt toegepast op al het schakelonderwijs om kosten te drukken. 

Rest van de raad is het daar niet mee eens, aanschuifonderwijs draagt bij aan de universitaire 

habitas maar is niet altijd functioneel. 

 

De redactionele ronde is zondag tot 17:00. 

 

Stemvoorstel: De FSR FMG stemt in met de brief over schakeltrajecten.  

Voor: 11 stemmen. 

Tegen: 0 stemmen. 

Blanco: 0 stemmen. 

Onthouding: 1 stemmen. 

 

20. Onderwerp 10: Agendapunten VZO CvB 

16 januari moet Geertje agendapunten aanleveren voor dit overleg met het CvB. Ze vraagt om 

nog meer input. 

 Schakelonderwijs 

 Duurzaamheid 

 Genderneutraliteit (administratief) 

 Scheiding faculteit, domeinen en centraal (onduidelijkheid aanspreekpunten) 

 Transparante processen aannemen DO's voor alle faculteiten 

 Concrete plannen internationalisering 

 Studentbetrokkenheid (raadsleden, input) 
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21. Onderwerp 11: Evaluatieweekend 

20170112-8: Luca schrijft een vergaderstuk over het evaluatieweekend. 

 

Javier heeft een auto. Er zijn vijf raadsleden zonder OV, die kunnen in de auto mee. 

De raadsleden willen graag input geven op wat wordt geëvalueerd. Verder is iedereen 

akkoord dat het DB het programma maakt. In ieder geval zullen het DB, het persoonlijk 

functioneren en evaluaties van het beleid plaatsvinden.  

 

22. Punten voor naar de CSR 

Loraine is de komende twee weken er niet. Luca en Geertje bieden aan om allebei een CSR 

PV van haar over te nemen. PV CSR is op woensdag van 15:00-18:00. Vrijdag van 10:00-

13:00 is er ook GV, Mitchel gaat daarheen.  

 

 Communicatie CSR naar FSR (slechte respons en informatie komt vaak via via). 

o Loraine: is al vaak aangekaart, maar het verbetert niet echt. 

 Hoe gaat het met de Deutsche Bank?  

 

23. Promotie 

20180112-9: Clarie schrijft een update over de nieuwsbrief. 

 

Voor op Facebook: 

 Lunchen met CvB 

 Intreeweek 

 Input medezeggenschap 

 Functiebeperking 

 Vacature AS 

 Nieuwjaarsborrel 

 

Nieuwsbrief: is PR nog mee bezig.  

 

24. W.v.t.t.k. 

Geen. 

 

25. Rondvraag en sluiting 

20180112-10: Iedereen vertaalt zijn stukjes over dossiers op de website. 

20180112-11: Judith zet de PV's met lokaal in de google calendar. 

20180112-12: OC-toehoorders vragen aan OC's of zij behoefte hebben aan een presentatie 

over Canvas. 

 

 

 OWI-overleg 23 januari: Thijs, Tom, Geertje zoeken uit wie van hen gaat. 



 

  8 

 

 Geertje vraagt input voor het voorzittersoverleg van 16 januari: interfacultaire 

dossiers, Internationalisering, Honours, Diversiteit, transparantie sollicitatieprocedure 

DO, Selectie en toegankelijkheid.  

 Ongevraagde adviezen: er is discussie over de zinnigheid van een vergaderstuk bij 

iedere brief. Het verschilt per advies of dit nodig is, afhankelijk van of de BOB-cyclus 

is gevolgd. Dit wordt op evaluatieweekend verder besproken. 

 Facebook post van Marlise: was onhandig, beter naar kijken of verzoeken vanuit de 

UvA zijn of persoonlijk. De FSR besluit geen persoonlijke onderzoeken meer 

promoten. 

 Kunnen de PV's in de calendar zetten. (AP) Judith. 

 OC-toehoorders: Thijs vraagt aan OC-toehoorders aan de OC's te vragen of zij 

behoefte hebben aan een presentatie over Canvas. 

 

Geertje sluit de vergadering om 16:15. 

 

Actielijst 

20180112-1: PR pakt de mail van de commissie Intree op. 

20180112-2: Loraine schrijft een vergaderstuk over decaanbenoemingen. 

20180112-3: PR pakt de mail van Pim over Advies Werkgroep Sterke Medezeggenschap op. 

20180112-4: Racquelle mailt Tamara terug over geschil excellentietrajecten.  

20180112-5: Mark geeft Iris de username en wachtwoord van de FSR-rekening ter controle. 

20180112-6: Iris en Loraine schrijven een conceptadvies diversiteit. 

20180112-7: Loraine vraagt Ken naar hoe het staat met het boek over voorzieningen voor 

studenten met een functiebeperking aan de UvA. 

20170112-8: Luca schrijft een vergaderstuk over het evaluatieweekend. 

20180112-9: Clarie schrijft een update over de nieuwsbrief. 

20180112-10: Iedereen vertaalt zijn stukjes over dossiers op de website. 

20180112-11: Judith zet de PV's met lokaal in de google calendar. 

20180112-12: OC-toehoorders vragen aan OC's of zij behoefte hebben aan een presentatie 

over Canvas. 

 

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.       
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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.  

 

 


