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Notulen van de plenaire vergadering (19) 
Datum en tijd: 8 februari 2018 09:00-11:00 
Locatie: C3.01 
 
Aanwezig: Geertje Hulzebos, Luca Coster, Mark Dzoljic, Marnix Gerding, Javier Koole, 
Thijs Barendrecht, Thom Ter Borg, Mitchel Sluis, Racquelle Bannink, Clarie Duin, Loraine 
Smith, Iris Kingma. 
 
Afwezig (met bericht): Judith Pietersma. 
 
1. Opening  
Geertje opent de vergadering om 09:06. 
 
2. Post 
20180208-1: Marnix en Thijs pakken de mail van Mees van Rees over de verkiezingen op. 
20180208-2: Luca mailt Tom Verhoek over de mail ‘Preferential Parking Spot’. 
 

• 05/02 Mees van Rees: Election Time on the UvA. Marnix en Thijs pakken dit op. 
• 06/02 Isaque Seneda: Preferential Parking Spot. Luca mailt Tom Verhoek hierover. 

 
3. Actielijst  
20180208-3: PR maakt een intern promotieschema. 
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. Verplaatst naar taakgroep OER, pakt dit op. 
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. Iedereen die printjes wil in de PV, print zelf de 
stukken uit.       
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.       
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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.  
 
4. Mededelingen 
Judith is afwezig. 
 
5. Vaststellen notulen PV 18 
Na een aantal kleine wijzigingen zijn de notulen van 26 januari vastgesteld. 
 
6. Vaststellen agenda 
Evaluatieweekend verschuift naar het einde van de agenda. 
 
7. Update voorzitter 
OC Psy: Ik heb weer even een afspraak met Cas en Rose ingepland, omdat dit contact in het 
begin van het jaar zo mis ging met BA-selectie PSY. Afgesproken om wellicht een x per 
maand even met deze studenten samen te komen.  
 
Han: Gesproken over de OC, NF, opvolging en selectie.  
 
Annette en Richard:  
Blended learning: Richard en Annette kijken uit naar Canvas, omdat dit veel meer 
mogelijkheden biedt dan Blackboard. Ze staan dus positief t.o.v. blended learning wanneer 
het een waardevolle toevoeging op onderwijs is.  
Diversiteit: er hoeft nauwelijks aangestuurd te worden op niet-westerse literatuur etc. omdat 
docenten dit al vanzelf doen.  
OC-verkiezingen: de meeste willen sollicitaties doen, alleen IDS niet, maar die doen al langer 
een soort van verkiezingstraject.  
 
Update honours: 
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05-02 was ik even op Sciencepark voor het IIS. FSR FNWI is ook bezig, maar het blijkt 
allemaal veel ingewikkelder zijn, dus dat zal ik in de PV even uitleggen hoe die structuur nu 
in elkaar zit.  
 
8. Update afgevaardigde 
Het ging over verschillende dingen deze PV. Veel daarvan was al eerder besproken in onze 
PV's. Zoals: 
- M-OER: Pim heeft een concept af van het advies van de m-oer. Deze wordt morgen 
opgestuurd. Er zijn best veel punten waarop geadviseerd wordt. Voor de taakgroep oer is het 
misschien handig om het vergaderstuk door te nemen. Op grammatica na wordt er namelijk 
niet veel veranderd in het advies; 
- collegegeld vrij besturen: de pv heeft besloten een voorkeur te hebben voor het "vu-model". 
Met dit model kan je vakken volgen en krijg je je collegegeld terug na afronden van je 
studiejaar. Dit kan dus alleen als je een full time board member bent. Flexstuderen was ook 
een optie voor dit soort studenten maar tijdens het iao vertelde Karen dat ze liever andere 
voorstellen hoorde. Dit komt dus terug in de volgende ov. 
- UCO: dit is doorgesproken. Stukken en agenda zijn naar ons toegestuurd. Vooral relevant 
voor: BSA, functiebeperking, examenbeleid. Stukken van de UCO worden best kort dag 
toegestuurd en zijn best groot. Daarom is input van FSR'en lastig om mee te nemen. Dit wordt 
deze vergadering genoemd. 
We hebben het ook gehad over onze "visie op duurzaamheid" er is niet veel veranderd op wat 
er in het vergaderstuk staat. Verder heb ik morgen een afspraak met FS om het te hebben over 
de situatie m.b.t. de schoonmakers. Ook hebben we vanavond een evaluatie gehad. Dit was 
best nuttig, hopelijk helpt dit ook in het functioneren van de CSR. 
 
9. Update commissievoorzitter O&F 
Eva-evaluatieweekend: Besproken hoe we de bob-cyclus beter gaan doorlopen. Verder 
hebben we deadlines bepaald voor het aanleveren van vergaderstukken voor de CV etc. 

Schakeltrajecten: Volgende week belafspraak met LSVB. De conceptmail naar de andere 
universiteiten wordt met hun besproken. Volgende week vergaderstuk 

Call for action: zie update geertje 

ILO: Update van de klankbordgroep. Daar was de brief besproken. Aantal wijzingen maar 
niks super mega cray cray. Het wordt volgende week voorgelegd aan de PV (wordt ook naar 
de FSR FNWI, FEB en FGW + OC ILO gestuurd). 

Honours: Nog veel onduidelijkheden omdat niet zeker is bij wie de verantwoordelijkheid ligt. 
We willen dit eerst volgende week bespreken in de CV zodat we zeker weten dat we de 
beeldvorming goed hebben. Volgende week zal het dan ook besproken worden in de PV.  

Masterselectie: Korte update (staat ook in de update van Geertje). Volgende week komt er 
een vergaderstuk naar de CV en PV.  
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10. Update commissievoorzitter O&R 
Duurzaamheid; de focus in het advies moet liggen op academische duurzaamheid wat 
betekent meer duurzaamheidsvakken in het curriculum. Javier gaat een enquête maken en 
eventueel informeren bij Owi's hoe ze hier tegenover staan.  
BoS Studenten: dit advies moet gaan over de functieomschrijving die veel duidelijker moet 
worden zodat de functie beter uitgevoerd kan worden.  
Diversity Officer: dit gaat over de vacature tekst en dat er misschien niet alleen intern maar 
ook extern kan worden gekeken voor deze functie zodat je frisse ideeën hebt. 
Honours: Uit de CV kwam hier ook dat we willen gaan voor model 2ai (ofzo), en dat we daar 
op moeten gaan inzetten op het advies.  
WIM: Mark gaat met allerlei betrokkenen praten. Zorg goed voor dat je zijn vergaderstuk 
levert, vragen wat onduidelijk voor je is en deelnemen in deze belangrijke discussie.  
 
11. Onderwerp 1: BOB-cyclus 
Uit het evaluatieweekend kwam dat het fijn als cv' s en pv's parallel lopen. De deadlines van 
48u is dan moeilijk haalbaar. DB stelt voor om de deadline voor de stukken te veranderen 
naar 24 uur voor de pv. Iedereen is hiermee akkoord. De deadline van de agenda en notulen 
blijven wel 48u van te voren. DB vraagt om in de PV stukken erbij te zetten wat er in de cv 
over is gezegd.   
 
12. Onderwerp 2: Call for action 
20180208-3: Raadsleden die naar de CfA bijeenkomsten gaan op persoonlijke titel stellen de 
raad hier van te voren van op de hoogte. 
20180208-3: Iris, Mark en Loraine bekijken of en hoe de FSR naar aanleiding van CfA een 
brief of advies gaat schrijven. 
 
Hans ontmoet de studenten van CfA op 15-02.  
Bezuinigingen komen onder andere door structurele fouten die zijn gemaakt door de faculteit 
in de laatste jaren en tevens door de afnemende geldstroom van de overheid. 
 
Discussiepunten: 
- Raadsstandpunt: raad vindt het belangrijk bij de meetings te zijn om te faciliteren, maar niet 
actief betrokken zijn. Deze mening is onveranderd. 
- Op eigen titel betrokken zijn: vrijheid van meningsuiting, dus het staat je vrij. Echter, laat 
het wel van te voren weten aan de raad als je gaat op eigen titel. 
- Hoe kan je als individu gezien worden: niet iedereen weet dat je FSR bent, alleen van 
Geertje is dat heel duidelijk aangezien zij nu telkens aanwezig was. 
 
Mark vraagt of de FSR naar aanleiding van CfA ook een advies of brief wil schrijven. 
Wellicht open brief met technische voorstellen dat de begroting  en de beleidsveranderingen 
daaromtrent transparanter moeten en hoe dat bewerkstelligd kan worden. Iris, Mark en 
Loraine pakken dit op.  
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13. Onderwerp 3: Diversiteit 
20180208-5: Loraine schrijft een vergaderstuk over de nieuwe DO met concept format voor 
de vacature. 
 
Nu de FSR de vacature heeft is het duidelijker wat er wordt verwacht.  
 
Discussie vacature: 
Het is onduidelijk welke graad van wetenschapper de kandidaten moeten zijn. De FSR stelt 
voor om bijvoorbeeld ‘minimaal masterniveau’ toe te voegen. 

De raad is verdeeld over of de nieuwe DO intern of extern moet zijn. Een intern 
persoon kent de UvA en heeft wellicht minder inwerktijd nodig, heeft hier passie voor en ziet 
dus een aantal problemen hier op de UvA. Echter, een extern persoon kan een frisse blik 
geven en heeft een andere bias. Maar wie komt voor 8u p/w naar de UvA?  
 
Discussie inhoud functie: 
De FSR is kritisch over de 8 u per week die voor de functie staat.  
De facultaire DO, evenals de centrale DO, wordt aangenomen voor een periode van 2 á 3 jaar. 
De FSR ziet graag dat eens in de paar maanden een evaluatiemoment komt. Ook is er 
discussie over of deze periode niet te lang is. Sommigen vinden het juist een voordeel omdat 
het lang duren om ingewerkt te raken en iets te bereiken en het geeft continuïteit. 

Volgens Loraine moet de FSR die 8 uur p/w niet zien als vaststaand, de raad kan altijd 
pleiten voor meer uren. Temperature check meer uren voor de DO: warm. Een raadslid stelt 
voor om voor het advies op zoek te gaan naar universiteiten met DO’s met meer uren en hoe 
dat gaat.   

Indien de functie maar 8 uur p/w blijft, dan ziet de FSR liever dat een persoon wordt 
aangesteld voor de functie en dat het geen gedeelde functie wordt. Anders vreest de FSR dat 
er kostbare tijd verloren gaat aan vergaderingen en elkaar op de hoogte houden. De FSR ziet 
liever meer uren en deze delen door twee personen, bijvoorbeeld 8 uur per persoon.  
 
Er komt ook een werkgroep met vrijwilligers om de FMG DO te ondersteunen in de 
werkzaamheden. Volgende week komt er een vergaderstuk en format voor de vacature.  
 
14. Onderwerp 4: WIM (beeldvorming) 
20180208-6: Iedereen leest het WIM advies deel 3. 
 
Discussiepunten: 

• Wie neemt verantwoordelijkheid: wat hier uitkomt kan ook weer door een BOB-
cyclus. 

• Samen advies schrijven met de OR? Ja dat kan, de mening OR wordt ook 
meegenomen in de oordeelvorming.  

 
Proces: Mark neemt contact op met de OR, Aldert en Marlise en nodigt de laatste ook uit voor 
de cv O&R. Mark vat de argumenten van de FSR tot nu toe samen, ook over deelraden en 
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onderdeelcommissies. In de schriftelijke reactie neemt Mark op hoe nu verder te gaan met 
WIM om te voorkomen dat nu het momentum verloren wordt. 
 
15. Onderwerp 5: Honours (beeldvorming) 
20180208-7: De dossierhouders Honours schrijven een oordeelvormend vergaderstuk en 
nemen hierin het verschil tussen reguliere vakken en Honours vakken, de Honoursstructuuw 
en de verhouding tussen Honours en OC’s mee. 
 
Welk van de drie/vier modellen die zijn besproken onder andere op de discussiedag is de raad 
mee akkoord? De dossierhouders willen Honours toegankelijker maken zonder de OER te 
wijzigen.  
 

1. Honours blijft voor honoursstudenten. Niemand voor. 
2. Ook reguliere studenten kunnen Honours vakken, maar alleen Honoursstudenten 

krijgen Honours diploma. Temperature: warm. 
3. Honoursstudenten mogen bij alle faculteiten Honoursvakken volgen, niet toegankelijk 

voor de rest. Niemand voor. 
4. Honours als onderscheidend moet worden afgeschaft. Niemand voor. 

 
16. Onderwerp 6: Duurzaamheid (beeldvorming) 
20180208-8: Luca stuurt de documenten van de strategiedag aan de raad. 
 
Javier is bezig met een advies over academische duurzaamheid en vraagt om input en akkoord 
om verder te gaan. 

De raadsleden vinden dat duurzaamheid breed gedefinieerd moet worden omdat 
duurzaamheid verschillende facetten kent; economisch, sociale, en ecologische duurzaamheid. 
Er is steun van OWI' s nodig om het aantal duurzaamheidsvakken te vergroten. Daarom wil 
Javier input over wier hij het beste hierbij kan betrekken.   

Er wordt voorgesteld om interdisciplinariteit als kader te gebruiken. In het 
strategiedocument wordt dit veel besproken, dit is erg belangrijk voor de OWI’s. Er zijn ook 
andere thema's waarop ingehaakt kan worden op het gebied van duurzaamheid.  
 
 

Er kan ook worden gekeken naar bestaande vakken en duurzaamheid hierin een groter 
thema maken. Echter, docenten moeten hun eigen lijn kunnen bepalen. De raad wil dus vooral 
inzetten op meer vakken in overleg met de OC’s en te adviseren een (interdisciplinaire) minor 
duurzaamheid te maken.  
 
Thom biedt aan om Javier met dit dossier te helpen.  
 
17. Onderwerp 7: FSR bankrekening (beeldvorming) 
Mark is nog bezig om de rekening op zijn naam te zetten. Over twee weken komt er een 
vergaderstuk. 
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Input: 

• Wat is duurzaamheid: Eerlijke bankwijzer gebruiken.  
• Kosten van de bank. 
• Contact opnemen met Triodos, ASN, SNS 

 
18. Onderwerp 8: Evaluatieweekend 
Geen dringende punten. 
 
19. Punten voor naar de CSR 

• Javier wil graag een update van duurzaamheid van Raj. 
 
20. Promotie 

• Wanneer komt de nieuwe powerbank: vrijdag. 
• Nieuwsbrief: stemmen volgende PV. 

 
21. W.v.t.t.k. 
De ASVA fiets is krakkemikkig en moet worden opgeknapt. De raad is besluit om de 60 euro 
die was begroot voor de fiets maar niet is gebruikt, uit te geven aan het repareren van de fiets.  
 
22. Rondvraag en sluiting 

• Vrijwilligers nodig voor DvhJ van CSR. Clarie gaat helpen. 
• WIM volgende week heeft een goede discussie van 20 minuten nodig. 

 
Geertje sluit de vergadering om 10:53. 
 
Actielijst 
20180126-3: Javier en Luca schrijven een vergaderstuk over een duurzaamheidsevent, 
inclusief begroting.  
20180208-1: Marnix en Thijs pakken de mail van Mees van Rees over de verkiezingen op. 
20180208-2: Luca mailt Tom Verhoek over de mail ‘Preferential Parking Spot’. 
20180208-3: PR maakt een intern promotieschema.  
20180208-2: Iedereen die printjes wil in de PV, print zelf de stukken uit.       
20180208-3: Raadsleden die naar de CfA bijeenkomsten gaan op persoonlijke titel stellen de 
raad hier van te voren van op de hoogte. 
20180208-4: Iris, Mark en Loraine bekijken of en hoe de FSR naar aanleiding van CfA een 
brief of advies gaat schrijven. 
20180208-5: Loraine schrijft een vergaderstuk over de nieuwe DO met concept format voor 
de vacature. 
20180208-6: Iedereen leest het WIM advies deel 3. 
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20180208-7: De dossierhouders Honours schrijven een oordeelvormend vergaderstuk en 
nemen hierin het verschil tussen reguliere vakken en Honours vakken, de Honoursstructuur en 
de verhouding tussen Honours en OC’s mee. 
20180208-8: Luca stuurt de documenten van de strategiedag aan de raad. 
 
Pro Memorie 
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.  
20180208-2: Iedereen die printjes wil in de PV, print zelf de stukken uit.       
 
 


