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Notulen van de plenaire vergadering (17) 
Datum en tijd: 19 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, Judith Pietersma. 
 
Afwezig (met bericht): Loraine Smith. 
 
1. Opening  
Geertje opent de vergadering om 14:08. 
 
2. Post 
20180119-1: Mark en Racquelle pakken de mail ‘Geschil excellentietrajecten 2012’ op. 
20180119-2: Luca pakt de mail ‘Digitale Vakevaluaties’ op. 
20180119-3: Iris mailt Christopher Zraunig terug. 
20180119-4: Luca pakt de mail ‘period of validity OER, part A’ op. 
 

• 11/01 CSR: Geschil excellentietrajecten 2012. Mark en Racquelle pakken dit op. 
• 16/01 Daan Stroeken: minor politieke theorie en gedrag over twee jaar verspreid. 

Probleem zelf is opgelost. De FSR doet nu onderzoek naar de werkdruk van 
studieadviseurs.  

• 16/01 Quinta Dijk:  Digitale Vakevaluaties. Luca pakt het op, dit is op alle faculteiten. 
• 16/01 COR: Allocatiemodel (9 Februari deadline advies). Is al opgestuurd. 
• 18/01 Christopher Zraunig: Budget cuts. Alle bezuinigingen zijn voorgelegd bij 

opleidingscommissies en andere organen, nog in overleg. Niks staat dus nog vast, ze 
zijn nog aan het uitzoeken hoe er bezuinigd gaat worden. Iris mailt terug. 

• 18/01 Melle Koletzki: Question for the studentcouncils: period of validity OER, part 
A. Luca pakt het op.  

 
3. 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. 
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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. Nieuwe AP: Luca schrijft een algemene mail naar alle OC's 

 
4. Mededelingen 
Javier heeft Luca gemachtigd. Luca moet om 15 weg. 

• Woensdag is de wc-krant af. Nieuwe afspraak: dossierhouders op de hoogte houden 
van nieuwsbrief/wc-krant. Dinsdag voor 17:00 leveren de cv's Engelse stukjes aan 
voor de WC krant.  

 
5. Vaststellen notulen PV 16 
De notulen van 12 januari 2018 zijn vastgesteld. 
 
6. Vaststellen agenda 
OV-agenda wordt toegevoegd als onderwerp 9. 
De agenda is vastgesteld. 
 
7. Update voorzitter 
Reacties van Hans volgen altijd na de OV, omdat hij input wil verzamelen. 
15-03 van 14-15.30 is Rondetafel over internationalisering. Luca kan, Thom niet meer. 
Volgens mij willen Loraine, Thijs en Clarie wel graag. Wie gaat?  
 
Alle OWI`s een mailtje gestuurd om binnenkort even te gaan zitten over de stand van zaken 
op de domeinen.  
 
8. Update afgevaardigde 
Ze hebben ook gestemd voor het tekenen van de letter van de schoonmakers en die gaan ze 
niet ondertekenen. Sommige mensen waren het niet eens met de brief als in slecht geschreven 
en andere wilde het gesprek met FS en andere wilde het weer fact checken.  
 
Instellingsplan: dit is een plan waarin een aantal fundamenten staan geschreven voor 
beleidsdocumenten van de UvA. Document heeft soms wat lege en vage formuleringen. Wij 
krijgen als het goed is ook een bericht om input te leveren en dan is het handig om het te 
lezen. Er zijn wat vragen over dit document en er is verdeeldheid over.  
 
Collegegeldvrij studeren: Hier zijn twee modellen over. Een vrij duidelijk vergaderstuk wat je 
kan lezen wat de voor een nadelen zijn van het VU en UvA model. Het is eigenlijk een 
afweging tussen of geld terug krijgen en helemaal niet studeren of deels geld terugkrijgen en 
wel een aantal vakken kunnen doen. Er wordt verder nog informatie gevraagd aan 
verschillende studieverenigingen. Ook gaat er gekeken worden naar vergoeding voor 
eerstejaarsstudenten die in een OC zitten, krijgen nu niet een vergoeding maar de CSR wil 
wel dat deze mensen vergoed worden.  
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Er gaan nog vragen gesteld worden over het allocatiemodel. Heel inhoudelijk is hier niet op in 
gegaan. Er komt nog een dossiershoudersoverleg en wij hebben ons advies al gegeven.  
 
Er werd nog een opmerking gemaakt over het tekort aan digitale tentamenzalen, of tenminste 
tentamenzalen voor digitaal toetsen. Volgens Guido is hier een tekort van, Er wordt een link 
gedeeld van de service desk van Facility services misschien is dit ook iets voor onze PR? 
 
9. Update commissievoorzitter O&F 
Er is geen update deze week. 
 
10. Update commissievoorzitter O&R  
Voor volgende OV moet er goed gekeken worden tijdens het evaluatieweekend gekeken 
worden naar wat voor stukken er geschreven gaan worden en dit aan het begin van de OV 
periode al meteen vast stellen wat er geschreven gaat worden. Voor Diversiteit hadden we 
Iris uitgenodigd. Heel gezellig. Zij hebben gesprek gehad met Anne de Graaf (DO) naar 
aanleiding hiervan komt er ook een discussienota geschreven waar we eigenlijk willen gaan 
vragen om ons lekker te betrekken op dit proces en bij de sollicitatie eventueel als dat 
mogelijk is. En voor Honours/Excellentie hebben Geertje, Clarie en Javier gezeten ze gaan dit 
onderzoeken bij de OWI's en hier volgt later meer over denk ik. 
 
11. Onderwerp 1: Evaluatieweekend 
De FSR bespreekt de indeling en taakverdeling van het evaluatieweekend. 
 
12. Onderwerp 2: Taakgroep OER 
20180119-5: Iedereen leest de M-OER. 
 
De M-OER is al verspreid terwijl de CSR er nog officieel advies op moet geven. Er is in de 
OER-en wel rekening mee gehouden (door erbij te zetten dat het onder voorbehoud van 
taalkundige en inhoudelijke wijzigingen is). De CSR vindt dit een onrechtmatige procedure en 
wil een raadsstandpunt van de FSR. 

Dit is voor de FSR lastig. Vorig jaar is het tijdpad vastgelegd met de vorige FSR en 
met de WIM. Als beleidsmedewerkers geen MOER hadden gehad, hadden ze tijdspad moeten 
oprekken omdat volgende week de OER’en klaar moeten zijn. Er zijn wel zaken veranderd in 
de nieuwe M-OER waar de CSR kritisch op is maar dus nog niet officieel op heeft kunnen 
adviseren.  
 
Voorstel: de FSR vindt het vervelend dat zaken zo zijn gelopen met de M-OER en dat FSR' 
en moeten werken met het concept van de nieuwe M-OER. Echter, de FSR zou graag het 
afgesproken (WIM) tijdspad blijven volgen. Iedereen is akkoord. 
 
De OER-taakgroep: 
Luca, Clarie, Mark, Thom en Marnix. 
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Kernzaken in de OER die de FSR nu voorziet: 
• Excellentie/honours 
• Canvas (informatievoorziening via) 
• Internationalisering staat niet meer in MOER SW. 

Hier komt nog een vervolg op als de OER’en er zijn. 
 
Vervolg: Volgende PV of die erna komt er een vergaderstuk. Luca vraagt of iedereen de 
MOER wil lezen en commentaar te geven.  
 
13. Onderwerp 3: Diversiteit 
De FSR bespreekt de concept discussienota Diversiteit. Er is nog geen vacature opgesteld. Er 
is toegezegd dat de FSR mag meedenken over de inhoud hiervan, de dossierhouders nemen 
hierover contact op met Els aangezien nog onduidelijk is wie de vacature gaat opstellen. De 
FSR wordt dus actief betrokken bij de nieuwe FMG DO. 
 
DO FMG: 
Anne de Graaf wil wel contact hebben met de nieuwe facultaire DO, maar wil niet sturen 
vanuit centraal. Zij vindt dat het voortouw ligt bij faculteit, zij vindt dat de mening van de 
decaan en de medezeggenschap heel belangrijk hierin zijn.  
 
Vervolg: De FSR geeft Iris het mandaat om de discussienota af te maken. Het stuk komt op de 
drive voor een redactionele ronde. Uiterlijk zondagavond komt het op de drive, maandag zal 
Judith het versturen.  
 
14. Onderwerp 4: Deutsche Bank 
Marnix en Geertje hebben hierover met Bram gezeten. Zij willen een discussienota bespreken 
op de OV om Hans te vragen hoe hij hierin staat en wat er op de FMG mogelijk is aangaande 
duurzaamheid.  
 
Discussienota: 
In de nota moet duidelijker beargumenteren worden waarom DB geen goede bank is en tevens 
moet er een verwijzing in naar de ‘eerlijke bankwijzer’ voor wat dan wel goede banken zijn.  
 
Discussie 
Er is discussie over of de FSR dit wel met een discussienota te bespreken op de OV. Een 
aantal raadsleden vinden dat er nog teveel informatie mist en dat er beter nog mee gewacht 
kan worden hiermee. Andere vinden juist dat we het daarom moeten bespreken. De FSR 
besluit het stuk wel te bespreken in de OV.  
 
15. Onderwerp 5: ILO 
Geertje heeft brieven (in het Engels en Nederlands) geschreven voor alle raden in de 
klankbordgroep over het belang van leraarschap. Zij wil input van de raadsleden. Clarie heeft 
volgende week OC ILO, ze neemt de brieven mee.  
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Stemvoorstel: De FSR FMG '17-'18 stemt in met de inhoud van de brief ILO en het versturen 
van de brief aan de leden van de klankbordgroep. 
Voor: 11 stemmen. 
Tegen 0 stemmen. 
Blanco: 0 stemmen. 
Onthouding: 0 stemmen.  
 
Redactionele ronde is tot zondag 17:00. 
 
16. Onderwerp 6: Buddysystemen 
Iedereen is tevreden over het advies buddysystemen. 
 
17. Onderwerp 7: Studentbetrokkenheid 
De groep studentbetrokkenheid komt nu iedere week bijeen. In het vorige overleg hebben zij 
besloten om wekelijks met studenten/de achterban te gaan praten. Mitchel en Geertje gaan 
volgende week op de Brug rondlopen en met studenten praten en ze een aantal vragen te 
stellen. Als dit goed gaat, zal Mitchel een matrix maken waar iedereen zich kan inschrijven 
om in groepjes van twee dit gaan doen. Mark stelt voor om ook weer collegepraatjes te doen, 
dit wordt meegenomen. 
 
18. Onderwerp 8: Agenda VZO met Karen 

• Taalbeleid: beleid vertalen, hoeveel ervan, wie gaat dit doen? 
• CvB en decanen: onduidelijkheid bij de FSR waar verantwoordelijkheden liggen. 
• Werkgroep Sterke Medezeggenschap. 
• Instellingsplan: rondetafelgesprekken met FSR'en, betrokkenheid benadrukken. 
• Studentbetrokkenheid: wat kunnen decanen doen voor een hogere opkomst (promotie 

bijvoorbeeld). 
• Rondvraag: de functionaliteit en indeling UvA-site. Bureau communicatie.   

 
19. Onderwerp 9: Concept OV-agenda 
De FSR bespreekt de concept agenda voor de aankomende OV. WIM en CAS worden 
toegevoegd. Mark schrijft vanavond een stuk voor WIM en zet dit op de drive, tot zondag is 
een redactionele en inhoudelijk ronde. Maandag gaat het naar Judith om aan de decaan te 
mailen.  
 
20. Punten voor naar de CSR 

• Allocatiemodel dossierhoudersoverleg. Geertje gaat er uit principe heen, maar de 
communicatie kan beter en de bijeenkomst lijkt de FSR weinig nuttig omdat het advies 
al is opgestuurd.  

 
21. Promotie 
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• Powerbankactie komt vandaag op FB 
• Weekupdate: bezuinigingen, OV. 

 
22. W.v.t.t.k. 
20180119-6: Luca en Clarie denken na over de website-indeling.  
 

• Papierbeleid: Komt op een ander moment. 
• Website-indeling commissies/dossiers: Luca en Clarie pakken dit op.  
• Mails over bezuinigingen: Iris sprak op de Nieuwjaarsborrel studenten over de 

bezuinigingen bij SW, zij maakten zich zorgen. Ze willen duidelijkheid over wat er 
gaat gebeuren en of de FSR daar inspraak in heeft. SW heeft een lijst van mogelijke 
bezuinigingen en daar gaat TOF maandag met Michel over praten. Geertje zal dit ook 
met de OWI's gaan bespreken. 

• Notificaties uitzetten Canvas: Bij Blackboard kan dit ook, maar de optie is niet 
makkelijk te vinden dus je moet er bewust naar op zoek. Dit zou dus ook bij Canvas 
niet ‘per ongeluk’ kunnen gebeuren. 

• Honours: Hier komt Clarie later nog op terug, ze wil weten wat studenten vinden van 
Honours. 

 
23. Rondvraag en sluiting 
20180119-7: Mark regelt de catering voor de OV.  

• Er komt een centraal duurzaamheidsbeleid advies, o.a. over Deutsche Bank. 
 
Geertje sluit de vergadering om 16:23. 
 
Actielijst 
20180112-2: Loraine schrijft een vergaderstuk over decaanbenoemingen. 
20180112-3: PR pakt de mail van Pim over Advies Werkgroep Sterke Medezeggenschap op. 
20180112-7: Loraine vraagt Ken naar hoe het staat met het boek over voorzieningen voor 
studenten met een functiebeperking aan de UvA. 
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: Luca schrijft een algemene mail naar alle OC’s over de mogelijkheid van een 
Canvas presentatie. 
20180119-1: Mark en Racquelle pakken de mail ‘Geschil excellentietrajecten 2012’ op. 
20180119-2: Luca pakt de mail ‘Digitale Vakevaluaties’ op. 
20180119-3: Iris mailt Christopher Zraunig terug. 
20180119-4: Luca pakt de mail ‘period of validity OER, part A’ op. 
20180119-5: Iedereen leest de M-OER. 
20180119-6: Luca en Clarie denken na over de website-indeling.  
20180119-7: Mark regelt de catering voor de OV.  
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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. 
20171212-2: Iedereen houdt zijn/haar dossierarchief bij op de drive. 
20171212-5: Iedereen liket de FB posts.  
 
 


