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vastNotulen van de plenaire vergadering (22) 

Datum en tijd: 1 maart 2018 08:30-11:00 

Locatie: C3.01 

 

Aanwezig: Geertje Hulzebos, Luca Coster, Mark Dzoljic, Javier Koole, Mitchel Sluis, Clarie 

Duin, Racquelle Bannink, Loraine Smith, Iris Kingma, Judith Pietersma. 

 

Afwezig (met bericht): Thijs Barendrecht, Thom Ter Borg, Marnix Gerding. 

 

1. Opening  

Geertje opent de vergadering om 09:04. 

 

2. Post 

20180301-1: Luca pakt de mail op van Rachel Meijers. 

 

26/02 Rachel Meijers: OC’s afwijken van UvAQ. Luca pakt het op. 

 

3. Actielijst  

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.        
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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.    

 

4. Mededelingen 

- Marnix is afwezig met bericht en heeft Luca gemachtigd. Thijs is afwezig met bericht en 

heeft Mitchel gemachtigd. Thom is afwezig zonder bericht. 

- Javier: heeft nog een stukje opgestuurd voor de wvttk. 

- SoCo heeft een sollicitatie gesprek gehad voor de nieuwe AS. Het volgende gesprek is 

vrijdag. 

 

5. Vaststellen notulen PV 21 

Na een aantal kleine wijzigingen zijn de notulen van 22 februari vastgesteld. 

 

6. Vaststellen agenda 

Studentbetrokkenheid wordt aan de agenda toegevoegd. De agenda is vastgesteld. 

 

7. Update voorzitter 

Vrijdag met Lucas gezeten van Machiavelli. Had dit gesprek ingepland om samen te kijken 

hoe we de samenwerking kunnen versterken, m.n. tot doel zichtbaarheid FSR te vergroten. 

Lucas deelt een evenementenkalender van alle studieverenigingen met mij, zodat we kunnen 

kijken waar het handig is als de FSR erbij is. 

 

Idee van Lucas was dat Luca bij elk campusoverleg even vraagt naar evenementen waar de 

FSR bij kan zijn. Lucas neemt de FSR FMG op in het draaiboek van de studievereniging en 

Fv-FMG-activiteiten. 

 

Op 11-04 is er een Music Roulette activiteit van studieverenigingen. Gezegd dat de FSR wel 

mee kan sponsoren, in ruil dat we medeorganisator worden. Dat vond Lucas wel een goed 

idee. Luca niet echt, zoals jullie hebben kunnen lezen in de DB-notulen.  

 

Gesprek CvB-assessor: gesproken met Moataz over de hele call for action situatie. 

 

Gesprek ASVA: Met Tijmen gebeld dinsdag over call for action.  

 

8. Update afgevaardigde 

- briefpress statement studenthousing: besloten om het persbericht te versturen; 

- deutsche bank: besloten dat de csr contact opneemt met fmg om een brief te schrijven om 

the clause in the treasury statuut te krijgen 
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- REC: een tijd geleden had ik het over de programmagroep die een grote collegezaal wilt 

bouwen, dit gaat naar alle waarschijnlijkheid gebeuren, ook al is deze waarschijnlijk te groot. 

Het gaat echter waarschijnlijk wel forever duren aangezien de buren de bouw zullen 

aanvechten.  

 

In de taskforces zijn de volgende dingen gaande die een soort van boeiend zijn voor de FMG: 

 - Internationalization - We talked about internationals in MZ in the last pv. Bram is going to 

help ken with writing the finance part of how the compensation could work out with 

no/minimal impact in how it works for EU students 

-  UvA Q -  This will be on OV agenda, for OCs to get access to UvA-Q data; 

- Mental health:  Two updates: (i) Screening & eHealth intervention subteam - Pim, Ken and 

Annabel are done with one round of review of the writings in the subteam, so that it is written 

in a tone suitable for students (ii) Health Week - the programme is getting finalized by the end 

of the month, Ken is also  helping with student involvement in the organisation of Health 

Week. Ken will write a PV piece to update everyone once he has more confirmed 

information; 

- Teacher of the year: the first round has been held, and in 1 week over 1500 people have 

voted, which isn’t a bad result as last year 2 weeks yielded 1800 votes. We’ve had a quick 

meeting and decided on using the input given as students to evaluate and choose a final 

winner, as this will reduce the amount of organizing and stress of having to put together a jury 

and visiting lectures etc. When the data has been analysed and the faculty winners are clear 

we’ll ask the FSR’s to pay their respective faculty winner a visit with flowers and an official 

document. The final winner will be declared at the Onderwijsdag which is after the student 

council elections in May.  

 

-  - 884: We want to agendize the holiday in block 5 in the UCO 

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

Inwerkweekend: naar Texel leek ons een mieters idee. 

 

ILO: commissie akkoord met wijzigingen van FGw. Alleen ‘vakantie’ nog veranderen naar 

‘secundaire arbeidsvoorwaarden’. 

 

Decaanbenoemingen: Er is een voorkeur voor model D. 

 

TOF: Geertje gaat morgen na de PV met Hans praten. Het idee werd geopperd om iemand 

mee te nemen. We hadden besloten dat ik mee zal gaan. We willen bijvoorbeeld gaan vragen 

waar ons instemmings-/adviesverzoek blijft. Als iemand nog tips heeft laat het dan weten. 

 

Masterselectie: Het advies wordt tijdens de pv bespreken. Er wordt na het huidige advies nog 

een advies geschreven. Deze zal zich meer focussen op de criteria (artikel van scienceguide 

wordt dan meegenomen) en over de deadline die veelste vroeg in het collegejaar is. 
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Honours: Komt op de PV. 

 

FSR-rekening: Overstappen lijkt ons goed maar de PM hoeft dit pas op te pakken als het 

weer wat rustiger is. 

 

Verkiezingen: Vergaderstuk van Marnix en Thijs besproken. Grote rol voor PR weggelegd 

ivm promotie via (1)narrowcasting, (2)liftkrant, (3)wc-krant, (4)nieuwsbrief en (5)facebook.  

 

Daarnaast heb ik een gesprek gehad met Eva (UvAsociaal) en Aldert (HervormFMG) over 

wat de partijen in combinatie met de FSR kunnen doen m.b.t. de verkiezingen. We hadden het 

idee om in de week van 19 t/m 23 maart een dag te organiseren in de commonroom. Het moet 

een informatiemomentje worden voor studenten die de FSR in zouden willen. Nathalie van de 

commonroom zei dat het die week kon dus we moeten even een goeie dag 

kiezen WELKE? We willen dit dan organiseren namens de FSR, de partijen helpen met 

promotie en posters ophangen. Als het druk wordt kunnen we ook een klein debat houden. We 

willen de dagen ervoor een aantal stellingen posten en de (korte) standpunten van de partijen. 

De stellingen gaan waarschijnlijk over academische vrijheid van docenten en over 

internationalisering. We willen stellingen waar iedereen wel wat over kan vinden.  

 

10. Update commissievoorzitter O&R  

Er is geen update deze week. 

 

11. Onderwerp 1: Studentbetrokkenheid 

Studentbetrokkenheid debat. Voorkeur is voor de eerste week van april. Marnix moet kijken 

of dit haalbaar is, wat de locatie en het kostenplaatje worden.  

 De raad bediscussieert de voertaal van het debat. De FSR wil het voor iedereen 

toegankelijk maken en kiest ervoor het debat in het Engels plaats te laten vinden. Hij wil 

Nederlandse studenten de mogelijkheid geven om in het Nederlands een vraag kunnen stellen 

en deze te laten vertalen door de moderator.  

 Promotie: prima. De FSR is akkoord met werkgroep docenten benaderen en wil dit 

proberen te verdelen onder de raadsleden. 

 

12. Onderwerp 2: Honours (besluitvormend) 

De raad is tevreden met het advies. De opmerkingen van Geertje is de raad ook mee akkoord. 

Er zijn een paar inhoudelijke opmerkingen.   

 

Clarie en Geertje en Javier doen nog een redactionele ronde. 

Stemvoorstel: De FSR FMG 17-18 is akkoord met het verzenden van het advies Honours aan 

de decaan voor de OV van 22 maart. 

Voor: 11 stemmen. 

Tegen: 0 stemmen. 

Blanco: 0 stemmen. 

Onthouding: 1 stem. 
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13. Onderwerp 3: Academische duurzaamheid (besluitvormend) 

De FSR vindt het een goede brief.  

 

Stemvoorstel: De FSR FMG stemt in met het advies academische duurzaamheid. 

Voor: 11 stemmen. 

Tegen: 0 stemmen. 

Blanco: 0 stemmen. 

Onthouding: 1 stem. 

 

14. Onderwerp 4: Decaanbenoemingen (besluitvormend) 

In de CV O&F is dit besproken. O&F vindt optie C is een schijnvertoning en E 

problematisch. Verkiezingen acht de commissie zeer ingewikkeld. De CV leek D het meest 

haalbaar, waarbij de medezeggenschap meer inspraak krijgt. O&F stelt voor optie D door te 

geven als de keuze van de FSR. 

 Loraine is geen voorstander hiervan. Zij wil nog steeds doorgeven dat D t/m G 

akkoord is en niet alleen D. De raad was eerder voorstander van een democratisering van het 

proces. Ook hier is discussie over en er wordt gekozen om dit nogmaals in de CV’s te 

bespreken.  

 

15. Onderwerp 5: Diversiteit (besluitvormend) 

De FSR vindt dat de evaluatie moet gaan over betrokkenheid en beleid, niet over de functie. 

Een raadslid vraagt zich af of als er maar zo weinig uren voor de DO zijn, het dan handig is 

om dit persoon zo veel verplicht te laten vergaderen met medezeggenschap. Volgens Loraine 

geeft meer een kader voor inspraak. Dit is duidelijker dan dat de FSR en OR moeten worden 

'meegenomen'. Als blijkt dat dit aantal vergaderingen teveel is, kan het worden aangepast. 

Puntje voor overdracht: DO helpen met dossier diversiteit van de FSR zodat DO ook 

studenten feedback heeft.  

 

Stemvoorstel: De FSR FMG gaat akkoord met de brief diversiteit. 

Voor: 9 stemmen. 

Tegen: 2 stemmen. 

Blanco: 0 stemmen. 

Onthouding 1 stem. 

 

16. Onderwerp 6: Masterselectie (besluitvormend) 

De raad heeft nog een aantal inhoudelijke wijzigingen op het advies over communicatie. 

Javier vindt dat duidelijker gemaakt kan worden waar de communicatie misgaat door middel 

van links naar de website en/of visualisaties. 

 Toevoegen: wanneer studenten zich aanmelden is het handig om meteen een document 

mailen met wat er exact geregeld en ingeleverd moet worden.  

 Loraine was met iemand in gesprek over schakeltrajecten voor vluchtelingen. Er blijkt 

ook extra duidelijkheid te moeten komen voor vluchtelingen. Mensen moeten begeleiding 
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kunnen krijgen voor het aanmelden, door persoonlijk contact kunnen opnemen 

(telefoonnummer en emailadres) en dat daar snel op gereageerd wordt. Er mist ook specifieke 

uitleg, bijvoorbeeld het verschil tussen HBO en WO (dit moet meer internationaal begrijpelijk 

gemaakt worden). Een raadslid stelt voor om in het advies vragen of de admissions office 

onderzoek kan doen bij waar het misgaat in de communicatie; de FSR heeft hier niet volledig 

zicht op. 

 

Stemvoorstel: De FSR FMG is akkoord met het advies masterselectie.  

Voor: 11 stemmen. 

Tegen: 0 stemmen. 

Blanco: 0 stemmen. 

Onthouding 1 stem. 

 

17. Onderwerp 7: Betrokkenheid FSR bij bezuinigingen (oordeelvormend) 

Discussiepunten: 

1. OC's moeten instemmingsrecht krijgen: de FSR is het hier niet mee eens. Zij hebben 

geen democratische legitimiteit. Daarnaast hebben ze te weinig uren om zich goed te 

informeren. Adviesrecht zou wel mooi zijn.  

2. FSR moet instemmingsrecht krijgen op bezuinigingen: is FSR het ook niet mee eens, 

wel met adviesrecht. FSR heeft adviesrecht op de begroting en dit valt daar onder. De 

FSR denkt nu al na over hoe het begrotingsproces volgend jaar anders kan.  

3. FSR heeft al geadviseerd op de begroting. Wel kan de FSR nog een ongevraagd advies 

geven. Wat kan de FSR nu doen? De FSR wil enerzijds een ongevraagd advies 

schrijven en anderzijds een informatie bijeenkomst organiseren of laten organiseren.  

 

18. Onderwerp 8: Taakgroep OER (oordeelvormend) 

Communicatie wordt een speerpunt in het advies. Luca wil in gesprek met 

beleidsmedewerkers om directe aansturing op de communicatie rondom de OER’en, in de 

OER te krijgen.  

 

Punten: 

 4.2.5: in lijn met CSR op dit punt? Ja, raad mee eens. 

 4.3.2: verplicht geluidsopname? Student keuze bieden om een opname te maken, i.p.v. 

initiatief bij student leggen om hiermee te komen. 

 4.4.1: procedure voor te lange nakijktermijn is onduidelijk voor studenten, er kan een 

klacht ingediend worden bij de examencommissie. Maar de sanctie verduidelijken 

vindt de FSR te lastig. 

 4.5: FSR mee eens. Inlevermomenten papers op UvA vrije dagen, ziet de FSR geen 

probleem in. 

 4.6: geen probleem meer. Raad mee eens.  

 4.12.3: geen opmerkingen. 

 6.2: geen opmerkingen. 
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 6.5: een aantal raadsleden zijn het hiermee oneens. De FSR volgt deze mening. 

 9.3: kijken naar tien punten plan en zoiets maken ook voor de OER’en. 

 De raad wil dat de OER gender neutraal wordt. 

 Het is nog onduidelijk of de hele modulehandleidingen op canvas komen te staan. 

Echter, er kunnen rechten ontleend worden aan de module handleiding, is dat dan nog? 

Luca: deze rechten moeten worden verplaatst naar de OER, hier wordt op gestemd en 

deze zijn rechtsgeldig.  

 

19. Onderwerp 9: ILO (besluitvormend) 

‘Vakantie’ kan niet worden vervangen door ‘secundaire arbeidsvoorwaarden’ in de brief. De 

raad is akkoord met de benaming ‘vakantie’. 

 

Stemvoorstel: De FSR FMG is akkoord met de brief ILO. 

Voor: 11 stemmen. 

Tegen: 0 stemmen. 

Blanco: 0 stemmen. 

Onthouding: 1 stem. 

 

20. Onderwerp 10: FV-FMG evenementen (beeldvormend) 

Voor 200 euro kan de FSR naam en logo erbij zetten. De FSR is negatief over deze kosten en 

besluit dit niet te doen.  

 

21. Onderwerp 11: Inwerkweekend (oordeelvormend) 

20180301-2: Thom zoekt alternatieve locaties (dan die van de FdR) voor het inwerkweekend.  

 

Dit betreft het voorstel van de FdR om het inwerkweekend 8-10 juni op een gezamenlijke 

locatie op Texel te doen. Er is geen tijd om te stemmen vandaag. De raad is op zich positief, 

maar het moet formeel (inclusief kosten) worden voorgelegd en er moeten alternatieven 

worden gegeven. Geertje geeft door dat de raad akkoord is onder voorbehoud dat er nog 

gestemd moet worden.  

 

22. Promotie 

 Volgende week komt het promotie schema langs de PV 

 Fietscoaches 

 

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

Javier kwam ter oren dat het taalgebruik bij INTT politiek incorrect is met oog op diversiteit. 

Hoewel dit een apart orgaan van de UvA is, wil hij een brief ernaar sturen uit naam van de 

FSR. De raad is akkoord, mits de brief aan de PV wordt voorgelegd.   

 

24. Rondvraag en sluiting 



 

  8 

 

 Mark zit bij FV FMG: geeft daar een update van wat de FSR mee bezig is. En dat FSR 

geen geld geeft voor het feest.  

 Stuur duurzaamheidsenquête door! 

 Praatje met common room over FSR in week 19-23 maart. Voorkeur voor een dag? 

Luca wil wel mee. De FSR wil zorgen dat alle partijen vertegenwoordigd zijn.  

 

Judith sluit de vergadering om 10:54. 

 

Actielijst 

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

fietscoaches. 

20180301-1: Luca pakt de mail op van Rachel Meijers. 

20180301-2: Thom zoekt alternatieve locaties (dan die van de FdR) voor het inwerkweekend.  

 

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.     


