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Notulen van de plenaire vergadering (21) 

Datum en tijd: 22 februari 2018 09:00-11:00 

Locatie: C3.03 

 

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

Thom Ter Borg, Mitchel Sluis, Racquelle Bannink, Loraine Smith, Iris Kingma, Thijs 

Barendrecht. 

 

Afwezig (met bericht): Clarie Duin, Judith Pietersma. 

 

1. Opening  

Geertje opent de vergadering om 09:10. 

 

2. Post 

20180222-1: Loraine pakt de mail van Tom Verhoek op over de campagne voor de 

fietscoaches. 

 

 15/02 CSR: FS Informatiebijeenkomst schoonmaak REC - 26 februari 16.00 uur. DB 

gaat erheen.  

 18/02 SBS International: Event on Turnitin Discussion as part of SBS Focus Week 

(wil FSR deel zijn van Focus Week 11-14 april?). FSR denkt er nog over na, antwoord 

volgt nog. 

 19/02 CSR: Regeling Campagnefinanciering studentenraadsverkiezingen (FSR mee 

eens? Nieuwe verdeling voor 1 maart). De raad is akkoord. 

 20/02 Sterre Minkes: Concept actielijst OV 2 FSR FMG ('financiële 

situatie'/'voorgenomen bezuinigingen'/nieuw voorstel?). Volgens de FSR zijn er al wel 

specifieke maatregelen bij SW en Psychologie die vastliggen. De FSR wil dit nog op 

de OV bespreken. 

 Luca: mail Tom Verhoek. Campagne voor de fietscoaches. Loraine pakt dit op.  

 

3. Actielijst  

20180215-1: Clarie en Thom nemen contact op met Sam en Sophie over masterselectie.  

20180215-2: Loraine schrijft een vergaderstuk over decaanbenoemingen, inclusief de 

verwachte voor- en nadelen van de voorstellen. 

20180215-3: Mark neemt contact op de BoS-studenten en OWI’s over of het mogelijk en 

wenselijk is dat een onderdeelcommissie de functie van BoS-student vervangt. 

20180215-4: De dossierhouders Honours nemen contact op met de beleidsmedewerkers 

over kwaliteitszorg van Honoursvakken. 

20180215-5: Racquelle past de OV notulen aan en zet een emailstemming uit die sluit op 

maandag 19/02 om 23:59. 

20180215-6: Iedereen deelt de AS vacature op Facebook. 

 

4. Mededelingen 
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 Clarie is afwezig en heeft Iris gemachtigd.  

 Judith is afwezig en heeft Geertje gemachtigd. 

 DB komt binnenkort een brief van.  

 Marlise komt om 09:30 voor WIM.  

 Presentatie WIM-rapport wordt w.v.t.t.k. 

 Mitchel en Thijs hebben om 10:00 een inzage. 

 

5. Vaststellen notulen PV 20 

Na een aantal wijzigingen zijn de notulen van 15 februari vastgesteld. 

 

6. Vaststellen agenda 

Masterselectie, financiën en schakeltrajecten, en OER-A worden toegevoegd in de agenda. 

Studentbetrokkenheid debat, Turnitin en FSR rekening gaan van de agenda af.  

De agenda is vastgesteld. 

 

7. Update voorzitter 

Update gesprek decaan Hans: Met name gesproken over CfA. 

WIM: Ingmar heeft een bijeenkomst voor medewerkers geregeld. Wellicht dat daar ook 

studenten bij kunnen zijn, maar anders stelde Hans voor dat de FSR zelf zo'n bijeenkomst 

Regeld voor studenten. Mark is in gesprek hierover. 

 

8. Update afgevaardigde 

Ov:  

Collegegeld vrij besturen: werd niet enthousiast op gereageerd. Er werd als argument gebruikt 

dat er vorig jaar een discussie is geweest over profileringsfonds en dit is aangepast. Het is niet 

mogelijk om nu weer iets te veranderen pas na 2/3 jaar; 

Compensatie voor eerstejaars oc leden: werd best positief op gereageerd, de mogelijkheden 

zullen bekeken worden; 

Sustainability: werd positief ontvangen. Binnenkort zal er rond de tafel gezeten worden om 

het plan meer uit te werken; 

 

Pv: 

Compensatie voor vertraging voor internationals in mz werd besproken. Zal later terugkomen 

op de pv in een meer uitgewerkt format. Hierna zal ook input van fsr en gevraagd worden; 

Studentassessor evaluatie. De evaluatie van de functie gaat binnenkort plaatsvinden de 

komende weken zal uitgewerkt worden wat daar in op moet worden genomen; 

Event: er is het idee om actief mensen uit te nodigen die volgend jaar interesse hebben in de 

dat bij een pv en daarna wat te gaan drinken met deze mensen. De partijen zullen binnenkort 

gecontact hiervoor worden. 

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

Dag van de afgezanten: Thom had een vergaderstuk geschreven over DvdA. We hebben 

gekeken wat misschien beter kan de volgende keer en wanneer deze meetings moeten 
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plaatsvinden. Thom neemt contact op met de deelnemers en gaat vragen wat zij graag willen 

bij de DvdA. Thom komt hier hopelijk volgende week op terug met een voorstel. 

Besturingsmodel UvA: Ik heb gekeken naar het besturingsmodel van de UvA. Het blijkt dat 

de medezeggenschap daar nauwelijks/niet in wordt genoemd. Toevallig zag ik dat de CSR er 

ook mee bezig is omdat het besturingsmodel een update krijgt (wordt ook in het Engels 

beschikbaar gemaakt) Ik neem contact op met Sasha om te kijken of we in het model de 

medezeggenschap een illustere plek kunnen geven zodat wij geheel tot ons recht komen. 

Schakeltrajecten: Brief gaat verstuurd worden. Deze wordt in de PV ter goedkeuring 

voorgelegd. 

TOF: Updates over de bezuinigen. Dit wordt besproken op de PV en er is uitgebreid bij 

stilgestaan in de updates van Geertje en Iris. 

Masterselectie: Ging voornamelijk over de communicatie rondom marteraanmeldingen. 

Thom heeft een vergaderstuk geschreven voor de PV. 

Honours: De brief voorgesproken. Geen grote wijzigingen. Deze zullen we ook tijdens de PV 

bespreken. 

 

10. Update commissievoorzitter O&R  

WIM: Mark heeft een schema gemaakt, twee opties omtrent onderdeelcommissie: commissie 

heeft rechten, of iemand van FSR zit in BoS op domeinen. Sluit elkaar niet uit. Kiesdistricten: 

lijsten/personen, pilot, centraal of domein alleen. 

Studentbetrokkenheid: Marnix wil studentendebatten organiseren. ER was een discussie over 

welke taal; moet dit volledig in het Engels of ook paar stellingen in het Nederlands.   

Diversiteit: Er komt een advies. N.a.v. vergaderstuk: iets minder evaluaties en het ook niet 

evaluaties noemen. Hoog inzetten op fte, wel voorbeelden daarvoor vinden als argument dat 

er meer tijd nodig is. Wel vergoeding, maar niet per se financiële vergoeding. 

Duurzaamheid: Definitie is aangepast. Is de definitie wel nodig? Javier: ja. Maar het is een 

breed concept dus daarom moet je het inkaderen. Mark: we hebben het nu telkens over de 

definitie maar we moeten kijken naar de kern van het advies. 

Decaanbenoeming: Wat zijn de voorkeuren van de FSR? Op dit moment is er alleen hoor-

recht. Meesten zijn voor vanaf D, of in ieder geval B. 

Turnitin: Kwestie van Mark, Mark gaat de studieverenigingen mailen over turnitin. 

 

11. Onderwerp 1: Schakeltrajecten 

Thijs wil andere universiteiten vragen of zij dezelfde problemen ervaren met schakeltrajecten 

als de FMG. Dit is nog niet de officiële brief. Iris doet de redactionele ronde en daarna wordt 

deze verstuurd.  

Geertje stelt dat het wellicht beter is om aan te kondigen waar de FSR mee bezig is en 

dat als ze input hebben, ze kunnen mailen. Op deze manier hoeft er niet gewacht te worden op 

anderen om een vraag te beantwoorden en kan verder gegaan worden ondertussen.  

 

12. Onderwerp 2: WIM-proces (oordeelvormend) 

Marlise schuift aan. FSR bespreekt het voorstel onderdeelcommissies uit het advies en FSR-

leden in de BoS, een voorstel van Mark. Marlise heeft meegeschreven aan het advies, waar 
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veel verwarring over is. Marlise adviseert dat FSR zich focust op het uitoefenen van invloed 

op de inhoud, nu het nog kan.  

 

Kiesdistricten: 

In eerdere gesprekken over WIM was de FSR positief over kiesdistricten op domeinniveau, de 

invulling daarvan moet nog besproken worden. Studentenraadsverkiezingen voor districten 

kunnen volgend jaar pas ingevoerd worden denkt de raad, dus dit geldt niet voor aankomende 

verkiezingen. De OR heeft komend jaar ook verkiezingen, dus voor hen is dit wel relevant de 

volgende verkiezingen zijn pas over 4 jaar. DE OR heeft zich van het advies gedistantieerd.  

De invulling van de onderdeelcommissies berust mede op wat de rol van de medezeggenschap 

is; meebesturen of het toetsen van beleid.  

 

Onderdeelcommissies: 

Element 1: wenselijkheid FSR lid direct bij BoS? 

De Board of Studies student is niet democratische verkozen, OWI's en OC's ook niet. Tegelijk 

bestaat er een informatiekloof tussen domeinen en de FSR. Een FSR-lid in de BoS zou het 

democratisch gehalte kunnen verhogen en de informatiekloof kunnen verkleinen. 

Element 2: wil de FSR onderdeelcommissies? 

Onderdeelcommissies hoeven niet voor extra vergaderingen te zorgen; het is bijvoorbeeld ook 

mogelijk is om iedere week hiermee te vergaderen en eens per maand een plenaire 

vergadering te houden.  

De FSR is het meest positief over model 2, omdat dan een directere lijn tussen 

medezeggenschap en domein is. Op deze manier kan de FSR meer invloed uitoefenen. De 

FSR vindt het wenselijk om veel zaken te decentraliseren, enkele facultaire zaken blijven 

bestaan en daar moet ook aandacht voor zijn. De FSR is positief over onderdeelcommissies.  

 

Lijstenstelsel: Democratische verantwoording via een partij, versus een personenstelsel. 

Partijen sluiten personendeelname niet uit, iedereen kan een eigen partij beginnen. Javier os 

bang dat partij een extra drempel om mee te doen aan de verkiezingen of medezeggenschap. 

Echter, volgens Luca blijft de drempel even hoog, voor beide moet evenveel geregeld worden. 

De FSR heeft voorkeur voor een lijstenstelsel. 

 

Geoormerkte zetels: De FSR is het niet eens met geoormerkte zetels die leeg blijven als er 

geen kandidaten zijn uit het district. Dit is complex: stel er zijn geen mensen van Psychologie. 

Als de OWI Psychologie de gesprekspartner wordt van de FSR en er is geen 

vertegenwoordiging van Psychologie. Kiesdistricten zouden idealiter de FSR een betere 

vertegenwoordiging van studenten aan faculteit geven, maar dat werkt niet per definitie. De 

FSR wil dat als er na de verkiezingen lege plekken zijn, eerst proberen via een vacature een 

raadsassistent van dat domein te krijgen en anders de overige domeinen de plekken laten 

opvullen. Bij uitval van een raadslid gedurende het jaar wil de FSR een faculteitsbrede 

vacature voor een raadsassistent.  

 

13. Onderwerp 3: Studentbetrokkenheid 
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De dossierhouders vragen de FSR om input voordat zij de brief verzenden naar de decaan. 

 In het onderwerp duidelijk de UvA vermelden.  

 Aan de vraagstellingen toevoegen: waar loop je als student tegenaan? 

 Er komt een gratis lunch. VVV-bonnen moeten over gestemd worden. 

 

Stemvoorstel: De FSR FMG is akkoord met het uitgeven van 100 euro aan VVV-bonnen voor 

de gesprekken met de decaan over studentbetrokkenheid. 

Voor: 12 stemmen. 

Tegen: 0 stemmen. 

Blanco: stemmen. 

Onthouding: stemmen. 

 

14. Onderwerp 4: Honours (oordeelvormend) 

De dossierhouders hebben de informatie gecheckt bij beleidsmedewerkers. Iris heeft een 

aantal redactionele opmerkingen, die mailt ze aan Geertje. POW doet een 

excellentieprogramma en deze is al toegankelijk, maar het wordt desalniettemin ook aan Erna 

(OWI POW) gestuurd. 

 

15. Onderwerp 5: Academische duurzaamheid (oordeelvormend) 

20180222-2: Thom deelt de duurzaamheidsenquête op de Politicologie Facebook, Geertje bij 

POW. 

 

Er zijn na twee dagen 32 responses op de enquête. Javier hoopt er minimaal 100 te krijgen en 

vraagt leden de enquête in te vullen en te delen.  

De FSR is tevreden over de voortgang. Om de minor duurzaamheid van de grond 

krijgen willen de dossierhouders proberen om alle duurzaamheidsvakken in blok 5 te krijgen, 

voor de toegankelijkheid. De meeste studenten volgen in dit blok een minor. Er komen twee 

adviezen, beide met een focus op het belang van duurzaamheid: een over de minor 

duurzaamheid en de ander over duurzaamheidsvakken op de FMG.  

 

16. Onderwerp 6: Diversity Officer advies (oordeelvormend) 

De FSR is akkoord met de gekozen focuspunten; meer uren, nadruk op beleid, concreter 

maken wat diversiteit inhoudt, de relatie van de DO tot de medezeggenschap, en de 

toevoeging van een benoemingsadviescommissie (diversiteitsexpert). De raad heeft geen 

aanvullende punten. Iris stelt voor om de focus te leggen op een paar punten, niet allemaal. 

Uren is het belangrijkste punt voor de FSR en daarna de benoemingsadviescommissie.  

 

Advies (gaat uit de vastgestelde notulen): 

De invulling van de functie en werkwijze, moet zijn verbonden aan de uren. Relatie tot 

medezeggenschap en beleid zijn zaken die nog niet eerder zijn besproken. Diversiteitsoverleg 

met OR en FSR bijvoorbeeld als concreet voorstel. Javier: misschien relatie tot OC's ook 

benoemen? 
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Argumentatie per punt: 

 Meer uren: helder en goed beargumenteerd. Duidelijker hoeveel uur dan wel volgens 

OR en Marieke Brand. Met 0,5 fte lijkt er weinig vertrouwen te zijn. Bijzaak: vindt 

FSR onzin. International classroom: dan is diversiteit dus belangrijk.  

 BAC: expertise is nodig. Valide argument vindt de FSR. 

 

17. Onderwerp 7: Decaanbenoemingen (oordeelvormend) 

De FSR is gevraagd zijn voorkeur doorgeven aan de CSR. Sommige opties zijn wellicht niet 

mogelijk door het faculteitsreglement, Loraine is bezig met dit uit te zoeken. De FSR kiest de 

optie die ideologisch het beste bij past, dit is alles vanaf optie D. De raad pleit voor 

democratisering zodat studenten invloed kunnen hebben op de benoeming van de bestuurder 

(temperature: redelijk positief). Dit komt nogmaals terug in de cv's of op de PV. 

 

18. Onderwerp 8: OER'en 

Er zijn geen opmerkingen van de FSR op het commentaar van de taakgroep OER op deel A. 

Luca is nog met Jurriaan Glas is gesprek over een aantal zaken. Volgende week zondag moet 

het gezamenlijk concept advies van de FSR en OR verstuurd worden. Dan wordt er nog een 

maand met elkaar gesproken hierover.  

De FSR mandateert de taakgroep OER om zich te ontfermen over de OER deel B.  

 

19. Onderwerp 9: Masterselectie  

De dossierhouders hebben ervoor gekozen om masterselectie en communicatie over 

masteraanmelding te scheiden. Nu is de focus op de communicatie, doormiddel van emails en 

de website. De PV is tevreden met het vergaderstuk. 

 

20. Onderwerp 10: Financiën 

20180222-3: Mitchel deelt de informatie over de bezuinigingen bij SW op de Facebook-

pagina's van de FSR en NU. 

 

Vergaderstuk TOF: 

In de documenten van 12 december (aanleiding van de studentenprotesten van NU!) wordt 

beschreven dat SW onderwijsuren met 3% wil verminderen. ToF heeft hier navraag over 

gedaan. Het betreft uren die worden gefactureerd als onderwijsuren maar dit de facto niet zijn. 

Het domeinbestuur laat het aan de afdelingen om hier een keuze in te maken zodat dit een 

bottom-up en niet een top-down besluit is wat geschrapt wordt. Dit gaat dus niet af van 

daadwerkelijke contacturen met docenten.  

Bij bestuur SW zijn deze maatregelen en de 3% erdoor. Echter, dat betekent niet dat 

de afdelingen het ook daadwerkelijk allemaal invoeren. Hier gaan ook de OC's over, contact 

met OC's hierover dus zeer belangrijk voor de FSR. De decaan zei in de OV dat de 

bezuinigingen nog niet in de besluitvormende fase zijn en dat zijn ze wel. Er is op het niveau 

van het bestuur een besluit en de afdeling zijn bezig met het maken van een besluit hierover. 
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Communicatie met studenten hierover vindt de FSR cruciaal. De raad wil 

onduidelijkheden bij studenten ophelderen over de punten in het vergaderstuk. Mitchel deelt 

de informatie op de Facebook-pagina van de FSR en NU. TOF gaat hier nog over zitten.  

 

21. Punten voor naar de CSR 

 Governancemodel: nogmaals benadrukken. 

 LSVB schakeltrajecten: ook benadrukken. 

 

22. Promotie 

 Deel de AS vacature! 

 Financiën: Loraine verwerkt de aanpassingen van Iris. 

 Informatie SW 

 Memo Turnitin. 

 

23. W.v.t.t.k. 

Presentatie WIM rapport:  

Op 27/02 is er een presentatie van het WIM-rapport aan medewerkers. De FSR was niet 

uitgenodigd, studenten zijn sowieso niet uitgenodigd. Dit vindt hij heel vreemd aangezien hij 

eraan heeft meegeschreven. Geertje heeft met de decaan hierover gesproken. Volgens de 

decaan is dit een bijeenkomst om input te verzamelen voor het advies: wat vinden jullie 

hiervan, dan nemen we dat mee. Hij gaf aan dat de FSR ook een dergelijke bijeenkomst voor 

studenten kan organiseren.  

Mark is het niet met de decaan eens dat dit een verkennende bijeenkomst is en geen 

presentatie van het advies. Het wordt benoemd als uitnodiging voor een presentatie, nergens 

wordt vermeld dat er input wordt verzameld.   

 

WIM presentatie: 27 februari 16:00-17:00 in REC B3.09. Marnix, Thijs, Loraine en Geertje 

gaan. Thom gaat misschien.  

 

24. Rondvraag en sluiting 

20180222-4: Racquelle zet een poll uit over het raadsuitje. 

 

 Inwerkweekend: 8-10 juni samen met FdR en FNWI? Niet iedereen is aanwezig, hier 

wordt op een ander moment over besloten.  

 Hoe staat het met de kosten van de nieuwjaarsborrel? Is Mitchel nog mee bezig. 

 Is de raad akkoord met de Studenthousing brief? Ja, Thom geeft het door. 

 PV vanaf nu om half 9 wegens tijdgebrek? Hier is discussie over. Volgende week wel 

is de PV om half 9 en bespreken we dit verder. 

 

Geertje sluit de vergadering om 11:40. 

 

Actielijst 
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20180215-3: Mark neemt contact op de BoS-studenten en OWI’s over of het mogelijk en 

wenselijk is dat een onderdeelcommissie de functie van BoS-student vervangt. 

20180215-6: Iedereen deelt de AS vacature op Facebook. 

20180222-1: Loraine pakt de mail van Tom Verhoek op over de campagne voor de 

fietscoaches. 

20180222-2: Thom deelt de duurzaamheidsenquête op de Politicologie Facebook, Geertje bij 

POW. 

20180222-3: Mitchel deelt de informatie over de bezuinigingen bij SW op de Facebook-

pagina's van de FSR en NU. 

20180222-4: Racquelle zet een poll uit over het raadsuitje. 

 

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.     


