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Notulen van de plenaire vergadering (18) 
Datum en tijd: 26 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, Clarie Duin, Judith 
Pietersma, Loraine Smith. 
 
Afwezig (met bericht): Iris Kingma. 
 
1. Opening  
Geertje opent de vergadering om 14:03. 
 
2. Post 
Geen. 
 
3. 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: Mark 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.  

 
4. Update voorzitter 
VZO met het CvB: 
Een goede meeting gehad met Karen en Geert, de sfeer was erg prettig en ze waren erg 
constructief. 
1. Taalbeleid (FMG): enerzijds willen ze NL-cursussen aanbieden, anderzijds gaan ze steeds 
meer over op de vertaling van documenten. Het CvB begrijpt de problemen die er zijn en 
belangrijke documenten (zoals de Onderwijsvisie) zijn al beschikbaar in het Engels. Dit is 
centraal beleid en ze zijn een taalbeleid met decanen aan het ontwikkelen. In 3 tot 4 jaar is 
alles tweetalig. 



 

  2 

 

2. CvB en decanen (FMG/FGw): bij wie welke verantwoordelijkheid ligt, is vastgelegd in het 
bestuursmodel. Echter hier moet een betere communicatie over komen en dit probleem wordt 
verder opgepakt in een evaluatievergadering. CvB geeft aan dat er ook altijd discussie en 
interactie is, wat wellicht bijdraagt aan de onduidelijkheid.  
Concrete voorbeelden zijn OC-verkiezingen en Mental Health. @Marnix, mental health is 
centraal beleid en in april komt er een gezondheidsweek. 
3. WSM (CSR/FGw) ontevredenheid over het feit dat er alleen oude CSR/FSR/LSVb/OR 
leden inzitten en niet de huidige leden. CvB: het is een cadeautje aan de CSR, doe ermee wat 
je wilt. 
4. Instellingsplan (CSR): vijf maal rondetafelgesprekken over specifieke thema`s waar er een 
dialoog is over strategie. CSR, FSR en studieverenigingen ontvangen een uitnodiging om over 
de handreiking in gesprek te gaan. 
5. Studentbetrokkenheid (FMG): gevraagd wat het CvB doet/kan doen hieraan, m.n. aan de 
opkomst bij verkiezingen. Zij gaven aan dit heel belangrijk te vinden. CvB heeft geregeld dat 
er flyerplekken zijn, banners en op de website. Advies: laat duidelijk weten wat je bereikt hebt 
en maak het concreet. Emailadressen van studenten mogen niet gebruikt worden. Praat met de 
Raad werkt erg goed bij de FNWI en de FEB heeft coffee hours (maar dat loopt minder) 
 
Er was geen tijd meer om aan te geven dat de UvA-website vaag is en de student.uva sites 
duidelijk.  
 
5. Update afgevaardigde 
Providing input about peer review to Raj.  
Study places advice is a great success, will be discussed in UCO.  
sustainability piece for this OV. A balance between meat, vegetarian and vegan. There are no 
concrete plans or documents. Raj talked to Greenoffice, GreenUvA is a new platform (fossil 
free), but they do not have a vision for the direction of the UvA. Discussion about bringing it 
to CvB, for example discussion the energy company, courses about sustainability, and 
Binnengasthuiscampus. Deutsche Bank will also be mentioned. UvA least sustainable 
university of NL. 
  
Budget is being discussed of CoBo, lawyers, Facebook and UB-night. 
Heisessie with the CvB were OC-elections will be discussed (deans pointing to CvB and vice 
versa, it is not a content discussion).  
 
MOER: there is consent about the richtlijnen with the deans and CvB. Honours have been 
moved to the new rights of OC, because it is a special program thing. In B (OC) content 
requirements of honours and A (FSR) entry requirements. But this is a vague distinction. 
Deadline FSR input with respect to MOER before Friday evening.  
 
6. Update commissievoorzitter O&F 
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Studieadviseurs lijkt weinig mee aan de hand, dit wordt niet verder opgepakt.  
- Honours: vragen besproken die we kunnen stellen aan beleidsmedewerkers en in de WC-
krant.  
- Schakeltrajecten: Thijs' brief besproken, eerst contact met LSVb en LOF opnemen alvorens 
er contact wordt opgenomen met andere universiteiten. 
- Uniforme masterselectiecriteria wordt verder opgepakt door Thom en Clarie. 
- Call for action: kort plan van aanpak besproken en wat we doen met afvaardiging. Besloten 
dat ik en Marnix gaan, omdat we met de FSR geen formeel standpunt hebben (kunnen 
innemen).  
 
7. Update commissievoorzitter O&R  
Over #notmydean gehad. We hebben ook over BoS-studenten gehad. Duurzaamheid: we 
willen een evenement organiseren en we willen eventueel gaan adviseren over academische 
duurzaamheid omdat wij maar 12 vakken hebben over duurzaamheid en FNWI heeft er wel 
60.  
Dit is wat wij komende periode willen gaan bespreken: 
-          BoS-studenten functieomschrijving 
-          Duurzaamheid in curriculum 
-          (Duurzaamheid op centraal niveau) 
-          Formele reactie op WIM-advies 
-          Diversiteit 
-          Honours 
 
8. Onderwerp 1: Langetermijnplanning 
Wat komt er volgende OV-periode aan: zie update O&R. 

• Academische duurzaamheid: FNWI heeft 40 duurzaamheidsvakken, FMG maar 12 
waarvan een gedeelte maar gerelateerd is aan duurzaamheid en het geen 
hoofdonderwerp is. 

O&F: 
• Honours 
• Schakeltrajecten 
• Masterselectiecriteria/masteraanmelding 
• Deutsche Bank 
• Digitalisering 
• ILO  
• Verkiezingen  
• Financiën (OV 24 mei) 

 
9. Onderwerp 2: M-OER 
20180126-1: Mark zoekt uit bij welke OER' en richtlijnen over cijfers 5.1-5.9 zijn verplaatst 
naar deel B.  
20180126-2: Mark stuurt zijn punten over de M-OER naar Pim.  
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Na de PV is de deadline. Is er nog input vanuit de FSR? 
Bachelor: 

• Artikel 4.4, lid 4: er wordt niet altijd gewezen op nabesprekingsrecht. 
• Artikel 4.3.3: geluidsopname meenemen mag niet, volgens Mark moet een student 

toegang hebben tot de geluidsopname of een schriftelijk verslag voor inzage.  
• Artikel 4.4.1: aantal dagen uitslag. Toevoegen: waar moet je je melden als het niet 

lukt. 
• Artikel 4.8.1: ECTS geldig tot aantoonbaar verouderd. Procedure voor 'veroudering'. 

Clarie: POWL heeft hier een consensus over maar staat niet zwart op wit, goed om te 
bespreken. 

• Artikel 4.10.2: collectieve nabespreking.  
 
Clarie: cijfer 5.1-5.9 bindende richtlijn. Bij sommige OER'en verplaatst naar deel B, voor 
andere niet. Mark zoekt dit uit en stuurt zijn punten naar Pim.  
 
10. Onderwerp 3: Duurzaamheid  
20180126-3: Javier en Luca schrijven een vergaderstuk over een duurzaamheidsevent, 
inclusief begroting.  
20180126-4: Luca maakt een overzicht met alle vragen aan OC's.  
 
De dossierhouders duurzaamheid vragen aan de PV of het mogelijk is om maximaal 100 euro 
budget te krijgen voor een duurzaamheidsevent. Zij willen in gesprek met studenten over 
duurzaamheid en informeren over wat de REC nu doet met duurzaamheid. De dossierhouders 
hopen dit samen met SEFA te organiseren, anders met CREA. Wanneer is nog onduidelijk, 
met SEFA kan het nog 4 maanden duren. In CREA kan het binnen 8 weken. 
 
Iedereen is in eerste instantie enthousiast, de plannen moeten nog wel verder uitgewerkt 
worden. Javier en Luca schrijven hierover een vergaderstuk met begroting. Even tussendoor: 
Luca maakt een overzicht van de vragen aan de OC's. 
 
11. Onderwerp 4: Call for action 
De FSR bespreekt wat er speelt rond Call for action/het studentenprotest over de 
bezuinigingen bij SW. Er is nog veel onduidelijk, de FSR is in gesprek met verschillende 
partijen hierover. De FSR zal dit volgende week ook met de decaan bespreken in de OV. 
 
12. Onderwerp 5: Vaststellen onderwerpen WC-krant en Nieuwsbrief 
Marnix heeft nog een extra stukje geschreven over bezuinigingen, wordt nog even naar 
gekeken. Er komt ook nog een klein stukje over de Nieuwjaarsborrel.  
 
13. Onderwerp 6: PV volgende week 
Volgend weekend is het evaluatieweekend, maar de PV valt qua tijd lastig. 
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Aangezien de PV net na de OV is, is het niet nodig om een PV te doen en worden een aantal 
kleine dingen besproken op het weekend.  
  
14. Onderwerp 7: Declaratie Mitchel 
Declaratie van 35 euro voor de Facebook post voor de like-acties. De FSR besluit alleen alles 
boven de 50 euro langs de PV te laten gaan voor instemming, alle andere bedragen kunnen 
door de dossierhouders op goed verstand besloten worden.   
 
15. Punten voor naar de CSR 

• Input over peer review: geen input. 
 
16. Promotie 

• Facebook posts 
• Stukje over HC's uit WC-krant op de FB 

 
17. W.v.t.t.k. 
20180126-5: Javier schrijft een vergaderstuk over Honours. 
20180126-6: PR zet de reactie van Ingmar uit de Volkskrant en het originele artikel op 
Facebook. 
 
Honours 
Micha heeft aangegeven dat ieder jaar de FSR bij hem aankomt. Informatie raakt kwijt in de 
overdracht lijkt het. Javier gaat nu alles goed op papier zetten. Er is bovendien nu een OER-
wijziging ter instemming, om nominaal afstuderen uit de vereisten voor een honours diploma 
te halen. Over twee weken schrijft Javier een vergaderstuk over Honours. 
 
Ingmar internationalisering 
Wil de FSR hier nog iets mee? Delen op de Facebook (het origineel en de reactie van Ingmar) 
en erbij zetten: hier houdt de FSR zich mee bezig. De FSR werkt om selectiecriteria zo 
neutraal mogelijk te houden en onderwijs zo toegankelijk mogelijk zonder de kwaliteit in 
gevaar te brengen. PR pakt dit op.  
 
18. Rondvraag en sluiting 

• De rekening voor de nieuwjaarsborrel is veel hoger uitgevallen dan begroot. De FSR 
FMG heeft niet ingestemd met Cormet dat er meer drank geschonken werd, er was 
voor 200 drankjes besteld.  

• Mitchel heeft een mail gestuurd voor het evaluatieweekend, reageer hierop! 
• Marnix: evenement studentbetrokkenheid FV FMG. Zichtbaarheid: FSR wil 

vrijwilligen. 9 februari. Geertje mailt voorzitter Machiavelli. 
• Het archief: Luca, Mitchel en Thijs nemen dit op zich. 
• Concrete lijst maken met punten voor de overdracht: Thom en Judith zijn nu 

taakgroep.  



 

  6 

 

 
Geertje sluit de vergadering om 16:01. 
 
Actielijst 
20180112-11: Mark 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. 
20180119-2: Luca pakt de mail ‘Digitale Vakevaluaties’ op. 
20180119-6: Luca en Clarie denken na over de website-indeling. 
20180126-1: Mark zoekt uit bij welke OER' en richtlijnen over cijfers 5.1-5.9 zijn verplaatst 
naar deel B.  
20180126-2: Mark stuurt zijn punten over de M-OER naar Pim.  
20180126-3: Javier en Luca schrijven een vergaderstuk over een duurzaamheidsevent, 
inclusief begroting.  
20180126-4: Luca maakt een overzicht met alle vragen aan OC's.  
20180126-5: Javier schrijft een vergaderstuk over Honours. 
 
 
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.  
 
 


