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Notulen van de plenaire vergadering (23) 

Datum en tijd: 8 maart 2018 09:00-11:00 

Locatie: C3.01 

 

Aanwezig: Geertje Hulzebos, Luca Coster, Mark Dzoljic, Clarie Duin, Racquelle Bannink, 

Loraine Smith, Iris Kingma, Judith Pietersma, Thom Ter Borg, Marnix Gerding. 

 

Afwezig: Javier Koole, Mitchel Sluis, Thijs Barendrecht. 

 

1. Opening  

Geertje opent de vergadering om 09:03. 

 

2. Post 

20180308-1: Geertje mailt Babette terug dat de toegankelijkheid van beleidsdocumenten 

beperkt is over bezuinigingen, door de website en de Nederlandse taal. 

20180308-2: Clarie mailt Marnix over de research master IDS. 

20180308-3: PR zet op Facebook dat het LOF opvolgers zoekt. 

 

 02/03 Babette Mooij: Toegankelijkheid Beleidsdocumenten (vindbaarheid/taal). 

Geertje mailt terug.  

 05/03 Sasha Borovitskaja: Aanpassingen besturingsmodel UvA (reactie FSR binnen 2 

wkn). Mitchel pakt dit op.  

 07/03 CSR: Het LOF zoekt opvolgers! PR pakt dit op. 

 07/03 Sasha Borovitskaja: Uitnodiging rondetafelgesprek Instellingsplan. Clarie en 

Geertje gaan (19 mrt 14-17 in CREA). 

 

3. 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.  

 

4. Mededelingen 

 Javier is afwezig met bericht en machtigt Iris.  

 Mitchel is ziek en heeft Thijs gemachtigd. 

 Thijs is afwezig zonder bericht.  

 Racquelle moet om kwart over 10 weg, Judith neemt het notuleren over. 

Na een aantal kleine wijzigingen zijn de notulen van 1 maart vastgesteld. 

 

5. Vaststellen agenda 

De agenda is vastgesteld. 
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6. Vaststellen notulen PV 22 

Na een aantal kleine wijzigingen zijn de notulen van 1 maart 2018 vastgesteld. 

 

7. Update voorzitter 

Rustige week gehad, er is weinig up te daten. Ik wil wel even zeggen dat ik vind dat we deze 

OV-periode hartstikke goed gewerkt hebben met z'n allen en dat dat ook wel blijkt uit alle 

stukken die we geschreven hebben.  

8. Update afgevaardigde 

Allocatiemodel: het gehad over de voor en nadelen van het model: 

 

Pro:  

- het feit dat we een brede universiteit zijn komt meer tot zijn recht in het model (Er wordt 

niet een discipline voorgetrokken) 

- dit model is makkelijker te begrijpen, het is transparanter en beter inzichtelijk; 

- de factoren en hoe zij berekend worden zijn nu meer toegespitst op de realiteit en vanuit 

onderzoek van OCW tot stand gekomen; 

- geen faculteiten gaan er echt op achteruit, wel gaan sommige faculteiten er minder op 

voorruit in vergelijking met anderen. De FMG hoort dan ook in het rijtje losers; 

 

Cons aanvullend op degene uit het vergaderstuk: 

- 80% van de financiering bestaat uit variabelen en is dus aan verandering onderhevig; 

- omdat onderzoek nu meer gematched is onderwijs is dit automatisch ook afhankelijk van 

diploma's en studentaantallen; 

- we weten nog niet echt iets over de capaciteitsbudgetten aangezien deze pas worden 

besproken met de kaderbrief. 

 

UvA-Q: er is een mail van Guido uitgestuurd met de vraag of wij bij OCS kunnen 

onderzoeken of OCS inzicht heeft in alle data vanuit UvA-Q. Kan dit onderzocht worden? 

Liefst op korte termijn; 

 

Governance model: kan iemand kijken en reageren op de mail van Sasha hierover. 

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

DvdA: Gekeken naar het format en de datum. Voorkeur voor optie 3 en dan rond 2 of 3 mei. 

Dit wordt besproken in de PV. 

Masterselectie: volgende week vergaderstuk over masterselectie toegespitst op criteria en 

deadlines. 

Digitalisering: Governancemodel van canvas besproken. Gekeken waar beslissingen worden 

gemaakt en waar dus ook CSR/FSR-leden bij moeten zitten. Bijvoorbeeld de DLO board. 

Daarnaast nog gehad over een mogelijkheid in canvas om een klacht te melden. Deze klachten 
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zouden dan ook door studenten gecontroleerd moeten worden. Omdat docenten het meestal 

niet van een studentenperspectief bekijken. Thijs agendeert dit bij de aankomende stuurgroep. 

TOF: ongevraagd advies besproken. Wordt ook tijdens de PV besproken.  

Allocatiemodel: de cv vindt het jammer dat er ineens over het nieuwe allocatiemodel 

gestemd moet worden. Maar dit bespreken we ook morgen tijdens de PV. Volgens mij zijn de 

eerste reacties over het allocatiemodel gemengd. Persoonlijk stem ik voor. 

10. Update commissievoorzitter O&R 

Decaanbenoeming: CV wil F of G adviseren voor meer betrokkenheid van de academische 

gemeenschap. 

 

Studentbetrokkenheiddebat: Er moet een stelling over betrokkenheid van student bij, 

misschien handig idee om tegoedbonnen te geven voor een biertje bij de common room. 

 

Briefbezuinigingen: TOF moet nog even goed gaan zitten voor de structuur van de brief en de 

brief moet vertaald worden naar het Engels.  

 

Allocatiemodel: Loraine wil voorstellen om blanco te stemmen.  

 

11. Onderwerp 1: Allocatiemodel 

Dit is nog niet eerder behandeld, er zijn nog wat vragen van raadsleden.  

 Wat zijn de verschillen oud en nieuw? Volgens Loraine is het oude model verouderd: 

de variabelen zijn aangepast o.b.v. onderzoek, niet alle faculteiten werde in het oude 

model meegenomen. Bovendien was veel kritiek op de onduidelijkheid en dat het niet 

transparant was. Het nieuwe model: brede universiteit, onderwijs en onderzoek 

gelijker, transparanter geldstromen zijn beter inzichtelijk. Maar ook op dit model zijn 

veel kritiekpunten: het proces slecht gegaan, het model is nog steeds instabiel alleen 

minder dan eerst en nog niet transparant genoeg.  

 Wat zijn de capaciteitsbudgetten? Capaciteitsbudgetten zijn voor benadeelde 

faculteiten (FMG bijvoorbeeld). Dit is niet verder gedecentraliseerd en het is 

'onmogelijk' dat de FSR meer inspraak krijgt. FNWI krijgt bijvoorbeeld een potje dat 

ze helemaal zelf mogen uitgeven, hoeft niet aan onderwijs te worden uitgegeven. Dit 

zorgt voor instabiliteit omdat het niet geld geen vaste bestemming heeft, perverse 

prikkels kunnen de keuzes beïnvloeden. De relatie FSR-CSR is een belangrijke factor, 

evenals de relatie met de OC's. Helaas blijven de rechten bij CSR 'hangen'.  

 Hoe verschilt matching tussen oud en nieuw? Matching kosten: de FMG wordt gekort 

door matching problematiek. Volgens Loraine wordt onderwijs en onderzoek meer 

gekoppeld. Bedrijven willen geen overheadkosten betalen bij het sponsoren van 

onderzoek, de UvA betaalt deze uit het matching potje. Dit gaat bij de FMG mis 

omdat er zoveel gematcht wordt door heel veel onderzoek. Hiervoor mag niet uit 

andere potjes of de reserves gehaald worden.  
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Mening FSR over het allocatiemodel: 

 De raad vindt het moeilijk hier plotseling een mening over te vormen, aangezien dit niet 

eerder is besproken en het allemaal nogal vaag is. Ook in de CSR is het alleen een keer in 

oktober en gister besproken in de GV en niet eindeloos besproken in de PV. De raad is heel 

erg teleurgesteld hierover.  

Een aantal redenen (punten) voor een nieuw model zijn wel verbeterd, maar niet 

genoeg. Loraine vindt het te vaag en neigt naar blanco stemmen, doordat de 

medezeggenschap maar minimaal is meegenomen en ze het model niet goed genoeg vindt. De 

vorige CSR heeft alleen via 'denk mee' kunnen meehelpen, daarna was geen manier meer om 

aan te passen. Er zijn gesprekken geweest vorig jaar met financiën op centraal. De discussie 

liep stuk omdat de decanen er niet uit waren. Dat moest eerst en daarna is de CSR niet meer 

meegenomen. Verder wordt rendementsdenken niet opgelost en is het niet transparanter. Er 

gaat meer macht naar faculteiten, maar medezeggenschap krijgt niet meer rechten. 

Beleidsbudgetten, capaciteitsbezetting: potjes die nu niet specifiek ergens voor zijn, vindt de 

FSR een probleem. De FSR brief is niks mee gedaan in de CSR. FSR wil ook dat er meer tijd 

was om te reageren. Raad wil tegenstemmen als duidelijke boodschap dat ze dit zat zijn. FMG 

gaat er maar 1,1% op vooruit, kan echt niet.  

 

Stemvoorstel: De FMG FSR stemt in met het allocatiemodel. 

Voor: 0 stemmen. 

Tegen: 8 stemmen. 

Onthouding: 3 stemmen. 

Blanco: 1 stem. 

 

12. Onderwerp 2: Opzet OV-agenda vaststellen (besluitvormend) 

Hoorrecht OWI Psychologie moet aan de agenda worden toegevoegd.  

Mark wil graag de WIM op de OV bespreken met de decaan. Donderdag de 15e stuurt hij de 

brief, dan is een korte redactionele ronde. Iedereen is akkoord. Honours wordt doorgeschoven 

naar de OWI van mei of juli. WIM is nu belangrijker.  

 

13. Onderwerp 3: Punten voor naar het OWI-overleg 

Domeinbezuinigingen. 

 

14. Onderwerp 4: Vaststellen inwerkweekend (besluitvormend) 

De FSR FMG stemt in met het inwerkweekend op Texel van 8-10 juni. 

 

Stemvoorstel: De FSR FMG stemt in met een bedrag van 850 euro voor het inwerkweekend. 

Voor: 9 stemmen. 

Tegen: 0 stemmen. 

Blanco: 1 stemmen. 

Onthouding: 2 stemmen. 

 

15. Onderwerp 5: Inwerkweekend en –dag  
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Wil de FSR een startdag voor de nieuwe raadsleden op vrijdag 8 juni? Prima, maar misschien 

vroeger op de dag.  

Deadline afgevaardigde is 23 juni.  

Wil de FSR een financiële training: ja, heel handig voor de nieuwe leden. 

 

16. Onderwerp 6: Brief bezuinigingen (beeldvormend) 

Goede brief met sterke vragen. Volgende PV stelt de FSR de brief vast. 

 

17. Onderwerp 7: Studentbetrokkenheid debat (besluitvormend) 

Het debat wordt gehouden in de CREA-muziekzaal, daarna is een borrel in CREA. De FSR 

zal bonnetjes daarvoor uitdelen. Marnix gaat nog onderhandelen met CREA over de borrel. 

Stemmen over het bedrag: 121 euro voor de zaal, 100 euro voor de drankjes 

 

Stemvoorstel: De FSR FMG stemt in met 121 euro voor de CREA-muziekzaal voor het debat. 

Voor: 10 stemmen. 

Tegen: 0 stemmen. 

Blanco: 0 stemmen. 

Onthouding: 2 stemmen. 

 

Stemvoorstel: De FSR FMG stemt in met 100 euro voor de drankjes na het debat. 

Voor: 10 stemmen. 

Tegen: 0 stemmen. 

Blanco: 0 stemmen. 

Onthouding: 2 stemmen. 

 

Stellingen: goed vertaald. Voorstel: eerste twee stellingen samenvoegen. Marnix gaat hiernaar 

kijken. In het vergaderstuk staat wie welke docenten gaat benaderen om de uitnodiging te 

verspreiden. Wie kan masterstudenten bereiken? Promotie nog via nieuwsbrief en WC-krant 

na de OV. 

 

18. Onderwerp 8: Informatiebijeenkomst (besluitvormend) 

Stemvoorstel: De FSR FMG stemt in met 75 euro voor de drankjes bij de 

informatiebijeenkomst. 

Voor: 10 stemmen. 

Tegen: 0 stemmen. 

Blanco: 0 stemmen. 

Onthouding: 2 stemmen. 

 

19. Onderwerp 9: DvdA (besluitvormend) 

20180308-4: Thom maakt vergaderstuk voor het instemmen van het budget voor de DvdA. 

 

Voorkeur gaat uit naar optie 3 met een borrel na afloop. Voorstel: kunnen we niet een bedrijf 

benaderen die een casus kan inbrengen die uitgewerkt moet worden? Kan misschien vanuit 
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TAQT? Hier zit wel een prijskaartje aan, maar daar heeft de FSR in principe nog wel budget 

voor.Gelukkig hebben we veel geld. Wat de FSR wil bereiken met de casus, moet nog over 

nagedacht worden.  

 

We kunnen een lunch verzorgen.  

Wanneer: 2 mei van 15:00-17:00 uur. 

 

20. Onderwerp 7: Brief Annabel  

Goed idee om dit te doen, Luca pakt het op met Annabel. 

 

21. Punten voor naar de CSR 

20180308-5: Luca mailt Guido over UvA-data 

 

 Stemadvies van FSR FMG over allocatiemodel. 

 

22. Promotie 

Clarie heeft een planning gemaakt voor de nieuwsbrief en de WC-krant.  

Input WC-krant: Lagerhuisdebat, verkiezingen (stel je verkiesbaar, alle partijen een stukje 

schrijven), bezuinigingen. 

Deadline WC-krant: 19 maart, 21 maart ophangen 

Deadline nieuwsbrief: 30 maart 

Clarie maakt een google docs aan. 

 

Idee studentbetrokkenheid: mensen interviewen waarom ze zich verkiesbaar stellen. Doet 

Folia al, dus misschien die stukjes dan delen.  

 

Verder: ASVA-fiets en Pluim in de gaten houden. 

 

Wekelijkse update: wanneer de OV is. 

 

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

Geen.  

24. Rondvraag en sluiting 

20180308-6: Mitchel maakt een matrix voor het over de Brug lopen voor 

studentbetrokkenheid. 

 Input voor het rondetafelgesprek over internationalisering van 15 maart: zorgen over 

taal, vertaling, taalbeleid etc.  

 Studentbetrokkenheid: Mitchel maakt een matrix voor het over de Brug lopen. 

 

Geertje sluit de vergadering om 10:46. 

 

Actielijst 
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20180308-1: Geertje mailt Babette terug dat de toegankelijkheid van beleidsdocumenten 

beperkt is over bezuinigingen, door de website en de Nederlandse taal. 

20180308-2: Clarie mailt Marnix over de research master IDS. 

20180308-3: PR pakt de mail op dat het LOF opvolgers zoekt. 

20180308-4: Thom maakt vergaderstuk voor het instemmen van het budget voor de DvdA. 

20180308-5: Luca mailt Guido over UvA-data. 

20180308-6: Mitchel maakt een matrix voor het over de Brug lopen voor 

studentbetrokkenheid. 

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.     


