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Notulen van de plenaire vergadering (24) 

Datum en tijd: 15 maart 2018 09:00-11:00 

Locatie: C3.01 

 

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

Loraine Smith, Judith Pietersma, Thom Ter Borg, Marnix Gerding, Javier Koole, Thijs 

Barendrecht. 

 

Afwezig: Iris Kingma, Mitchel Sluis. 

 

1. Opening  

Geertje opent de vergadering om 09:04. 

 

2. Post 

20180315-1: Thom pakt de mail van Michele over student-assistenten op. 

20180315-2: Mitchel pakt de mail van Sasha over het besturingsmodel op. 

20180315-3: PR zet de sollicitaties van het LCB bestuur op Facebook. 

 

• 08/03 Michele Murgia: Verzoek om input student-assistenten (deadline 6 april). Thom 

pakt dit op.  

• 12/03 Sasha Borovitskaja: Aanpassingen besturingsmodel UvA (deadline 22/03, 

17:00). Mitchel? 

• 14/03 Machiavelli: Mogelijkheden hulp bij promotie sollicitaties LCB bestuur. PR 

pakt dit op. Geertje geeft het door aan Lucas.  

 

3. Actielijst  

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. 

 

4. Mededelingen 

• Iris is afwezig met bericht en heeft Javier of anders Loraine gemachtigd.  

• Mitchel is afwezig met bericht en machtigt Thijs. 

• Loraine, Mark en Javier zijn later. 

 

5. Vaststellen agenda 

Instemmen nieuwe AS wordt toegevoegd als eerste onderwerp. Bezuinigingsbrief & 

maatregelen Hans wordt het tweede onderwerp. Taalcursussen wordt toegevoegd als zesde 
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onderwerp en OV voorbereidingsstukken wordt toegevoegd als onderwerp zeven. De agenda 

is vastgesteld. 

 

6. Vaststellen notulen PV 23 

Na een aantal kleine wijzigingen zijn de notulen van 8 maart 2018 vastgesteld. 

 

7. Update voorzitter 

Door FaBu gevraagd mee te gaan naar uitreiking van docent van het jaar van de faculteit op 

19-03 en dat ga ik doen. 

 

8. Update afgevaardigde 

Allocatiemodel: zoals jullie weten ingestemd. Vrijwel unaniem vanuit de docentkant, op een 

iemand van het AMC na. Er zijn wel een paar punten voorbij gekomen die nog zullen worden 

aangestipt worden in de brief, zoals de kans op het ontstaan van een perverse prikkel en de 

relatie tussen decentrale medezeggenschap. Het verslag zal naar mijn verwachting volgende 

week worden doorgestuurd. Argumenten die voorbij kwamen in de discussie waren dat veel 

zaken nog bekend en besproken moeten worden in de kaderbrief en dat dit model niet per se 

financiële prikkels creëert.  

 

University forum: aanbevelingen gekomen uit vorige sessie worden waarschijnlijk volgende 

OV met het CvB besproken, waarna waarschijnlijk een advies zal volgen; 

 

Instellingscollegegeld: er was hier een werkgroep over, er is een advies uit gekomen, op zich 

wel prima, procedure blijft hetzelfde alleen zal het tarief worden aangepast of geüpdatet 

a.d.h.v. de government grants, dit zal vanaf 2018-2019 in werking gesteld worden. We wilden 

dat FSR'en betrokken zouden worden in het vaststellen van de bedragen. Dit kan niet in het 

advies worden opgenomen, maar dit punt zal wel in de brief onderstreept worden; 

 

Honours: zal besproken worden in de ov waarschijnlijk, er zal gekeken worden wat het CvB 

vindt van 1: honourscourses meer toegankelijk maken, 2: VU- UVA honours commissie zou 

moeten worden afgeschaft i.p.v. moeten er individuele OC's komen; 

 

Schakeltrajecten: ik raad de dossierhouders aan om het beeldvormende stuk hierover te lezen 

 

Voorlopige OV agenda:  

1. Honours and excellence 

2. UvA-Q (onder voorbehoud) 

3. Research/teaching ratio (onder voorbehoud) 

4. International students in the MZ (onder voorbehoud) 

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

Positief over taalcursussen voor NL'ers en internationals.  
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Eventueel ideologisch advies over selectie.  

Digitalisering: Thijs heeft gesprek gehad met Peter van Baalen en drie reacties n.a.v. WC-

krant. 

Bezuinigingsvoorstel Hans vaag en leeg, we kunnen er geen oordeel over vormen.  

 

10. Update commissievoorzitter O&R 

Korte cv dus weinig updates. 

Brief bezuinigingen: meer structuur en Javier stelde voor om concretere eisen te stellen in de 

brief.  

 

Voor aankomende ov periode enkele suggesties vanuit de commissie: 

- Gevraagd advies selectie psychologie 

- Studieadviseurs (Mark) 

- BoS 

- Diversiteit/taalcursus (Javier) 

- Duurzaamheidsevenement (Luca en Javier) 

- Evenement sexual harrassment (Loraine gesprek over gehad, misschien kunnen wij hier iets 

mee) 

- UvA data (vakevaluaties) 

 

11. Onderwerp 1: Instemmen nieuwe AS (besluitvormend) 

Robin stelt zichzelf voor aan de PV. 

 

Stemvoorstel: De FSR FMG stemt in met het aannemen van Robin van den Hoek voor de 

functie van ambtelijk secretaris voor de FSR FMG vanaf 1 april 2018. 

 

De FSR FMG stemt in met dit voorstel. 

 

12. Onderwerp 2: Brief bezuinigingen & Maatregelen Hans tegen bezuinigingen 

(besluitvormend) 

Geertje heeft de meeste opmerkingen verwerkt. 

Studenten psychologie nog steeds niet geïnformeerd over de bezuinigingen. FSR wil in 

beginfase worden geïnformeerd.  

 

Judith wil om 17:00 de stukken naar de decaan versturen.  

 

Stemvoorstel: De FSR FMG gaat akkoord met het verzenden van de brief bezuinigingen aan 

de decaan. 

Voor: 11 stemmen. 

Tegen 0 stemmen. 

Blanco: 0 stemmen. 

Onthouding 1 stem. 
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13. Onderwerp 3: Brief WIM (besluitvormend) 

De meeste wijzigingen zijn doorgevoerd, de rest wordt vandaag gedaan door Mark.  

 

Inhoudelijke opmerkingen: 

Er is discussie over het stuk over kiesdistricten en dat dit veel studentbetrokkenheid vergt. 

Studentbetrokkenheid blijkt geen eenduidig concept voor iedereen. Volgens Mark gaan bij 

kiesdistricten studenten wellicht wel stemmen omdat studenten nauwer betrokken zijn bij hun 

domein. Echter, er moeten wel partijen opgericht worden en kandidaten zijn. Volgens Loraine 

betreft dit niet zozeer meer studentbetrokkenheid, maar meer werk. De raad is het erover eens 

om het te herformuleren naar: er moet een gezamenlijke verantwoordelijkheid gedragen 

worden om kiesdistricten te laten slagen. 

 Er is ook verwarring over de term ‘tweemaandelijks’ voor het aantal overleggen 

tussen onderdeelcommissies en de OWI. Mark legt uit dat hij hier eens in de twee maanden 

mee bedoelt en niet eens per twee weken. Dit wordt aangepast ter verduidelijking. Een 

raadslid stelt voor dat hier eventueel ook een informeel koffie-uurtje tussen de vergaderingen 

in met de voorzitter en OWI gepland kan worden, zoals Geertje en de decaan dit ook hebben.  

 

Thijs en Mitchel zijn tegen onderdeelcommissies. Thijs is tegen het idee van 

onderdeelcommissies en heeft niets met de brief te maken. De andere raadsleden betreuren dat 

dit niet eerder is gemeld en derhalve op een eerder moment bediscussieerd kon worden.  

 

Tot 16:30 is er een redactionele ronde. 

 

Stemvoorstel: De FSR FMG stemt in met het verzenden van de WIM brief aan de decaan mits 

de zojuist besproken wijzigingen worden doorgevoerd. 

Voor: 10 stemmen. 

Tegen 2 stemmen. 

Blanco: 0 stemmen. 

Onthouding 0 stemmen. 

 

14. Onderwerp 4: Aankomende OV periode (beeldvormend) 

20180315-4: Loraine zoekt uit wat de regels zijn voor de stilteruimte. 

 

Gevraagde adviezen: 

• Selectieprocedure psychologie. 

• Studievoorschotmiddelen 

 

O&F 

• Ideologisch advies selectie 

• Digitalisering 

• Taalcursussen 

• Honours 
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O&R  

• Studieadviseurs 

• Vakevaluaties 

• BoS 

• Evenementen sexual harassment en duurzaamheid 

• Klachten aan de UvA 

 

De stilteruimtes komen er. Aangezien de UvA een seculiere instelling is, is de regel dat er 

geen religieuze praktijken uitgevoerd mogen worden. Meerdere raadsleden vallen hierover en 

vinden dat de stilteruimte juist een omgeving moet zijn waar studenten ook kunnen bidden als 

zij dat willen. Volgens Mark mag dit ook, maar mogen er geen religieuze diensten gehouden 

worden van de UvA. Loraine zoekt de regels voor de stilteruimtes verder uit.  

 

15. Onderwerp 5: Onderwerp 6: Vaststellen OV-agenda (besluitvormend) 

Bij agendaoverleg discussie over de notulen over het woord bezuinigingen. Wellicht kan de 

FSR over een andere formulering nadenken, gericht op algemene bezuinigingen op de FMG 

zodat het niet lijkt alsof er concrete maatregelen besproken zijn. Onderwerp 4 gaat van de 

agenda af, deze minuten gaan naar de WIM. 

 

Stemvoorstel: De FSR FMG gaat akkoord met de OV agenda van 22 maart. 

Voor: 12 stemmen. 

Tegen: 0 stemmen. 

Blanco: 0 stemmen. 

Onthouding 0 stemmen. 

 

16. Onderwerp 6: Taalcursussen 

20180315-5: Clarie neemt contact op met Michael van het LOF over taalcursussen. 

 

Dit is eerder al besproken. O&F was hier enthousiast over. Er is wel een aanzienlijk deel van 

de internationale studenten met de intentie om in Nederland te blijven, zij willen vaak wel 

Nederlands leren. Vooral duur Bachelor en Master, 4 jaar. Veel voordelen ook voor 

praktische zaken om Nederlands te spreken.   

 Loraine wil hier graag iets aan toevoegen. Eerder is dit onderwerp namelijk centraal 

besproken. Dit is goed ontvangen en opgepakt en ze zijn bezig met uitzoeken van de kosten 

voor een pilot. De FSR moet er dus over nadenken of dit facultair opgepakt moet worden? Zo 

niet, dan kan de voortgang op centraal niveau beter afgewacht worden. Michael van het LOF 

weet meer over taalcursussen op de universiteit, Clarie neemt contact op met hem.  

 

17. Onderwerp 7: OV voorbereidingsstukjes. 

Met OV voorbereiding zal de raad hierop voortbouwen.  

 

Academische duurzaamheid 
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Javier wil het liefst toezegging 3 hebben. De belangrijkste is dat de decaan gaat praten met 

betrokkenen om een minor duurzaamheid te creëren. De raadsleden vonden het een helder 

stuk. De FSR wil strijd aangaan, maar wat de raad kan bereiken is onduidelijk.   

 

Bezuinigingen 

De FSR pleit voor adviesrecht. Dit is in de brief verwerkt; instemming krijgt de raad toch niet. 

De FSR moet en wil gestructureerd informatie krijgen, dit ontbreekt nu vaak nog. Michel 

geeft aan dat hij de raad als eerste alles doorstuurt. Maar toch bereikt informatie de FSR vaak 

relatief laat. De FSR houdt de decaan verantwoordelijk voor dat het allemaal niet goed loopt. 

De raad wil concrete punten aandragen zodat het wel gestroomlijnd gaat. Invulling 

adviesrecht: niet officieel, maar fijn als de raad om advies gevraagd wordt over bezuinigingen 

en dat dit adviseren een actiepunt wordt.  

 

Masterselectie 

Selectiecriteria kan nog een ding zijn, moeilijk te realiseren. Annette aanhalen en het belang 

van transparantie. FSR staat hier ook achter. Onduidelijk waar het eerst naar wordt gekeken, 

en dus waar een student op moet focussen in zijn aanmelding. Eventueel kan de dossierhouder 

een matrix/bestandje toevoegen ter verduidelijking.  

 

18. Punten voor naar de CSR 

• Allocatiemodeldiscussie: verslag komt volgende week. Volgens Loraine was de 

discussie niet echt kritisch. Kritiek werd veelal weggewuifd. Drogredenen en foute 

informatie viel wel mee, de enige foute informatie was dat matching uit reserves 

betaald kan worden. Decentrale rechten: kaderbrief legt beleids- en 

capaciteitsbudgetten vast en daarop kunnen de FSR'en input geven. Stelt volgens 

Geertje niets voor. Veel CSR-leden vonden input FSR'en geen breekpunt meer.  

• Advies duurzaamheid: wanneer komt het uit? Er komt een meeting voor. Javier wil 

graag een terugkoppeling van duurzaamheid op centraal niveau. 

 

19. Promotie 

20180315-6: Marnix mailt alle informatie over het Lagerhuisdebat naar PR. 

 

• WC-krant (lagerhuisdebat en bezuinigingen staan erin): PR wil nog meer stukjes. Stel 

je verkiesbaar (deadline 19 maart) komt er ook nog bij. Er komt een emailstemming 

over de wc-krant. 

• Sollicitatie LCB bestuur 

• OV met tijd en locatie 

• SV's posters verkiezingen 

 

20. W.v.t.t.k. 

Luca heeft het rondetafelgesprek internationalisering straks van 2 tot half 4. 

Luca vraagt om input. 
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- Er worden beleidsveranderingen doorgevoerd in organisaties die hier niet voor hebben 

gekozen. Studieverenigingen moeten bijvoorbeeld hun statuten veranderen. De raadsleden 

vinden dat de faculteit ze moet helpen met vertalen. Volgens Geertje heeft het 

faculteitsbureau dat ze het ook belangrijk vinden dat beleidsdocumenten vertaald worden. 

 

Rondetafelgesprek instellingsplan is maandag. De FSR heeft geen input. 

 

Loraine: diversiteitsbrief. Er zijn nog een aantal kleine zaken die moeten worden aangepast. 

Inhoudelijk verandert er niets. Geertje is verbaasd dat er nog aan gewerkt moet worden, 

terwijl het advies al is ingestemd. Wijzigingen hadden langs de PV gemoeten. Kan dit keer 

niet meer, maar volgende keer moet de officiële procedure gevolgd worden. 

 

Voortgang OV actiepunten FSR: 

20171128-8: De FSR agendeert op de OV in maart of mei nogmaals het onderwerp financiën. 

--Dit is een blijvend onderwerp van gesprek. 

20180130-1: De FSR doet aan de decaan een voorstel voor een publieke discussie over de 

financiële situatie aan de FMG in het algemeen en SW in het specifiek, waarbij ook de 

betrokken OWI’s worden uitgenodigd. --Dit is gebeurd op 6 februari. 

20180130-6: De FSR schrijft een voorstel voor het opzetten van het gesprek met studenten 

over studentbetrokkenheid (incl. een voorstel voor de vorm). --Dit is verzonden op 28 

februari. 

21. Rondvraag en sluiting 

• PV 22 maart gaat niet door: OV.  

• Iedereen zorg dat je op tijd bent met de PV! 

• NU bijeenkomsten donderdag: Geertje kan niet iedere week gaan en wil het graag 

delen met iemand. Voor Loraine zijn donderdagen lastig. Thijs wil wel gaan vandaag. 

• WO in actie: Anette was er geweest (willen dag/dagdeel gaan staken in Den Haag). 

FSR wil dit in de gaten houden. Zal eventueel op 1 mei zijn (dag van de arbeid).  

• Racquelle gaat Robin volgende week inwerken.  

 

Geertje sluit de vergadering om 10:51. 

 

Actielijst 

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. 

20180315-1: Thom pakt de mail van Michele over student-assistenten op. 

20180315-2: Mitchel pakt de mail van Sasha over het besturingsmodel op. 

20180315-3: PR zet de sollicitaties van het LCB bestuur op Facebook. 

20180315-4: Loraine zoekt uit wat de regels zijn voor de stilteruimte. 
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20180315-5: Clarie neemt contact op met Michael van het LOF over taalcursussen. 

20180315-6: Marnix mailt alle informatie over het Lagerhuisdebat naar PR. 

 

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.     


