
 

 

Nieuwe Achtergracht 127 

 1018 WS Amsterdam 

  (020) 525 6347 

fmg@studentenraad.nl 

studentenraad.nl/fmg 

Notulen van de plenaire vergadering (26) 

Datum en tijd: 6 april 2018 15:00-17:00 

Locatie: C3.04 

Aanwezig : Geertje Hulzebos, Luca Coster, Mark Dzoljic, Clarie Duin, Loraine Smith,  Thom 

Ter Borg, Marnix Gerding, Javier Koole, Iris Kingma, Mitchel Sluis 

Afwezig: Thijs Barendrecht en Judith Pietersma 

 

1. Opening 

Geertje opent de vergadering om 15:05. 

2. Post 

Geen post vandaag.  

3. Actielijst  

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

studentbetrokkenheid. – moet nu op Drive worden gezet 

20180406 -01 Actiepunt Mark: is de tweemaandelijke vergadering met onderdeelcommissies 

toegezegd? Zo ja, moet dan worden aangepast in notulen en in actielijst.  

20180406-02 Actiepunt: Clarie vraagt aan Robin of deze punten kunnen worden opgenomen 

in de OV-notulen/Actielijst.  

20180406-03 Actiepunt PR: in voorbereiding op de verkiezingen (14 tot en met 18 mei) 

moeten de verkiezingsfilmpjes veel worden gedeeld.  

20180406-04 Actiepunt taakgroep Verkiezingen (Marnix): een PR-planning maken en een 

planning voor langsgaan bij de hoorcolleges.  

20180406-05 Actiepunt Marnix: met Levi in gesprek over narrow casting.  

20180406-06 Actiepunt voor alle OC-toehoorders: zorgen dat iedereen vertelt dat de DvdA 

komt + verzorgde lunch. Benadrukken/erop staan dat iedereen komt.  

20180406-07 Actiepunt Luca: dit punt op lijst van de punten die moeten worden genoemd in 

de OC’s zetten. 

20180406-08 Actiepunt Iris (en Thom): Met philip van Praag, Marcel Mausse , Richard vd 

Wurff (over kosten, hoe veel studenten het onderwijs volgend en welke vakken het zijn), 

Axie voor DIA en OC Antropologie mailen.  



 

20180406-09 Actiepunt Geertje: maandag tijdens DB-vergadering OR vragen naar hun ideeën 

voor de stilteruimtes. 

20180406-10 Actiepunt PR: oproepen op facebook en in WC-krant  

20180406-11 

20180406-12 Actiepunt Loraine: met AU in gesprek in stilteruimtes 

20180406-13 Actiepunt Luca: bespreekt Tom Verhoek dat hij graag studenten betrekt in het 

invullen van de ruimte, vraagt om update.  

20180406-14 Actiepunt Taakgroep Overdracht: over de BoS-student: we hebben het recht in 

elke sollicitatiecommissie te zitten. En, zorg dat er een raadslid maandelijks met de BoS-

student gaat zitten.  

20180406-15 Actiepunt PR: met studieverenigingen nadenken over campagne fietscoaches + 

roken voor de ingang + je shit achter je opruimen onder de noemer van ‘onbewust 

associaal’ .  

20180406-16 Actiepunt Mark: koffie en thee voor OV regelen.  

 

4. Mededelingen  

Zoals al bleek uit de DB-notulen, heeft Eva Verschuur gezegd dat er werkgroepen gaan 

uitvallen door de bezuinigingen.  

 

5. Vaststellen agenda  

Onderwerp 3: Klachten op de FMG wordt van de agenda afgehaald. In plaats daarvan bespreekt 

de FSR FMG de Dag van de Afgezanten.  Een extra onderwerp wordt toegevoegd: De reactie 

van de decaan en actielijst. De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. 

 

6.  Vaststellen notulen PV 24 20180315 & PV 25 20180329  

Na een aantal wijzigingen zijn de notulen van PV 24 en PV 25 vastgesteld.  

Pro Memorie: Wat je niet wil dat erin staat, tussen sterretjes/italics.  

 

7. Update voorzitter 

Hebben jullie punten voor Informeel Overleg met Hans? Hebben jullie voor DB-meetig van 

de OR? 

 

Update Cormet: 

Aan Babbette gevraagd om mij een update te sturen nav de Contractinzage. 

Het gaat om een vijfjarig contract (van 2017 tot 2022). De prijsstelling wordt bepaald door de 

opdrachtgever voor het hele assortiment, met uitzondering van de meeneemlunch en 
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standaard warme maaltijd (uit de koeling). Wel is er een de eis voor een marktconforme prijs. 

Diversiteit in aanbod en prijs zijn beide gebaseerd op marktwerking en marktconformiteit. 

Voor studieverenigingen was bij ons de volgende zin ook belangrijk: Studentenorganisaties 

zijn voor eigen gebruik door de deze organisaties vrij om al dan niet gebruik te maken van de 

aangeboden verlening van de opdrachtgever. Alleen de FSR FNWI was trouwens aanwezig, 

er waren geen andere raden. 

 

11 april heb ik weer een focusgroep waarin we feedback geven op de facultaire catering en 

prijzen. Dat is dus de "vraag" die de hele tijd terugkomt in het contract, waar ze hopelijk het 

"aanbod" op aan gaan passen. 

 

Diversiteit n.a.v. UvAsociaal ALV 

De CSR heeft ook twee leden in de BAC gekregen en Geert vindt het belangrijk. 

 

8. Update afgevaardigde 

PV: Michele wordt nieuwe interim DB lid, Sebastian zit er aan te denken om uit het DB/ CSR 

te stappen of minder taken op zich te nemen; 

UCO is geweest: interessant punt in de recap was: Peter van Balen wants a more structural 

approach and thinks 140 spots is too little too late. He wants to investigate more buildings on 

the REC campus but people are sceptical about opening REC buildings in the weekends, where 

the main problems lie. Theo should contact Peter van Balen on what the next steps will be. De 

samenvatting van de UCO is opgestuurd naar jullie, relevant om door te lezen mbt 

kwaliteitafspraken, kadertoetsbeleid, analyse studiesucces in de bachelor, onderwijslogistiek en 

educational dasboard courses 

WSM: er zijn wat punten doorgelopen uit het rapport werkgroep sterke medezeggenschap in 

het IO zal Pim onze punten voor verbetering doorgeven en welke punten evt moeten worden 

opgepakt; 

Kwaliteitsafspraken 

Flexstuderen: The CSR decides to be in favour of adding the bachelor and master Anthropology 

to the pilot flex-studying. (de 1e student die dit had aangevraagd) 

Kwaliteitsafspraken: een beetje besproken hoe de procedure gaat verlopen, het is een beetje een 

lasting punt want je wilt het aan de ene kant goed regelen zodat het geld de komende jaren aan 

bepaalde onderwerpen bested kan worden, zodat je in een aspect structureel kan investeren bv. 

Hiervoor is het argument dat het centraal regelen handig kan zijn. Aan de andere kant weten 

faculteiten natuurlijk veel beter waar het geld aan zou moeten worden bested en zouden ze hier 

instemming op moeten krijgen. Er is niks besloten. Er zal binnenkort een dossierhoudersoverleg 

gepland worden. 

 

Taskforces: Programs and accesibility: Next OV: We are primarily going to focus on 

Internationalisation, Student Assistants, Honours & Excellence and Diversity. However, we are 

most likely going to have more extensive discussion within the TF on the aforementioned files, 



 

bring them to PV 

and get them into the subsequent OV(s).  

Digitalisation Study Support TF: any meeting last week due to exams. Ken will be writing a 

PV piece to introduce all Mental Health file ongoings 

(could be postponed to next week). For the upcoming period of time, Ken will be overseeing 

Functional Limitation and StS - in relation to study guidance (student 

psychologists, student counselor) and the latest restructuring. 

Dem pol Ov cycle: we don't think we will bring topics to the ov. We will focus mostly on the 

regulations that need updating that jz will send to us in the coming period (CSr regelement, 

klachtenregelement and studenstatuut) the updating of the universityregulations (first we will 

adress this at the gv). We will also pick up the advice werkgroep sterke medezeggenschap and 

see where we can give input 

PR stuff: video: is finished, if you have a brilliant idea for goodies let me know. The parties 

have been contacted about the Kieskompas, the deadline for 

submitting questions is april 15th. The new WC krant is going to the printer this week. Have 

contacted Cormet about the option of having an employee hand out coffee during the election 

week as promotion, no reply yet. 

Education and vision: In the taskforce we primairly discussed the M-OER, i am working on a 

piece for the PV of 11 april. I am not able to do something for this week due to lack of time last 

week. 

 

There was no fiinance and collaboration meeting last week, and the housing tf meeting was sort 

of poorly attended. We only decided to take up study places once again to the IO. 

 

GV: ook is de gv volgende week, we gaan het hebben over aanpassingen in het 

universiteitsregelement 

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

Geen update deze week.  

 

10. Update commissievoorzitter O&R 

O&R heeft het over stilteruimtes gehad en WIM. WIM gaat geen officiële werkgroep worden. 

Mark, Luca en Sterre gaan spreken met relevante personen per onderwerp. Als eerst gaan ze 

met het Centraal Stembureau praten over kiesdistricten. De volgende discussie gaat over 

onderdeel . 23 april gesprek met het CvB over kiesdistricten. 

 

11. Onderwerp 1: OV notulen 

De FSR FMG bespreekt de concept notulen van de derde overlegvergadering van 22 maart jl. 

Deze zijn na het voorstellen van een aantal wijzigingen onder voorbehoud vastgesteld.  
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12. Onderwerp 2: Verkiezingen  

Actiepunt PR: in voorbereiding op de verkiezingen (14 tot en met 18 mei) moeten de 

verkiezingsfilmpjes veel worden gedeeld.  

Iris stelt voor om tijdens de verkiezingen een openbare bijeenkomst te houden op het podium 

van Room for Discussion. Thom vraagt af of het evement specifiek FMG-verkiezingen zijn. 

Het is een centraal evemenent, dus er zullen geen debatten tussen de partijen kunnen worden 

gehouden. Thom denkt dat het efficiënter is om geen evenement/debat te houden, maar 

zorgen dat de verkiezingen gewoon goed zichtbaar zijn. Op maandag 14 mei de aftrap, met 

een speciaal evenemnt, eventueel met debatten. 

Mark: we kunnen gaan samenwerken met de studieverenigingen. Vraag of alle borrels van de 

studentenverenigingen in het thema van de studentenverkiezingen kunnen staan. En dan 

vragen of de partijen daar op de borrel een pitch kunnen houden. Geen apart debat/evenement.  

Thom: continue promotie van verkiezingen via studieverenigingen, via Facebook. Vooral 

voor partijen is een rol weggelegd.  

Javier: de FSR moet naar de hoorcolleges gaan, daar de verkiezingen promoten. In de 

stemweek: van 14 tot 18 mei.  

Actiepunt taakgroep Verkiezingen (Marnix): een PR-planning maken en een planning voor 

langsgaan bij de hoorcolleges.  

Actiepunt Marnix: met Levi in gesprek over narrow casting.  

13. Onderwerp 3: Dag van de Afgezanten 

Stemvoorstel: “De FSR FMG is voor het vegetarische luncharragement van Cormet” 

Voor: zeven stemmen. 

Tegen: twee stemmen. 

Blanco: nul stemmen. 

Onthouding: één stem. 

Actiepunt voor alle OC-toehoorders: zorgen dat iedereen vertelt dat de DvdA komt + 

verzorgde lunch. Benadrukken/erop staan dat iedereen komt.  

Actiepunt Luca: dit punt op lijst van de punten die moeten worden genoemd in de OC’s 

zetten. 

 

14. Onderwerp 4: DIA  

Geertje: het werd al besproken tijdens de info-sessie over bezuinigingen. Richard vd Wurff 

reageerde er rustig op. Vorig jaar ging het om zes vakken, dit jaar vier vakken die studenten 

kunnen volgen bij DIA.  



 

Los van de vraag of er wel alternatieve vakken zijn, zijn de vakken gewoonweg te duur. DIA 

is afhankelijk geworden van de UvA door een gebrek aan andere partners. Zonder UvA gaat 

DIA failliet. Mark; heeft het DIA genoeg tijd gekregen om andere sponsoren te vinden?  

Wisten de OC’s van politicologie en antropologie ervan? Luca: die van politicologie is 

afgelopen week geïnformeerd.  

Luca: het zijn nuttige en populaire vakken, en studenten leren er belangrijke moderne 

vaardigheden zoals documentaires maken. Zijn er wel echt alternatieven? En worden de 

medialabs binnen de UvA benut om deze alternatieven te vinden? 

Iris: je kan meerdere dingen doen. Heeft DIA genoeg mogelijkheden en tijd gekregen om 

andere sponsors te vinden? Hoe duur is het onderwijs? Hoe veel wordt ervan gebruik 

gemaakt? En, hoe wordt de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd? Dit is belangrijk in het 

licht van de toezegging dat de bezuinigingen niet de kwaliteit van het onderwijs  

Actiepunt Iris (en Thom): Met philip van Praag, Marcel Mausse , Richard vd Wurff (over 

kosten, hoe veel studenten het onderwijs volgend en welke vakken het zijn), Axie voor DIA 

en OC Antropologie mailen.  

15. Onderwerp 5: Stilteruimtes  

Iris: het is goed om niet alleen studenten, maar ook medewerkers te vragen.  

Actiepunt Geertje: maandag tijdens DB-vergadering OR vragen naar hun ideeën voor de 

stilteruimtes. 

Actiepunt PR: oproepen op facebook en in WC-krant  

Actiepunt Loraine: met AU in gesprek in stilteruimtes 

Actiepunt Luca: bespreekt Tom Verhoek dat hij graag studenten betrekt in het invullen van de 

ruimte, vraagt om update.  

16. Onderwerp 6: BoS-student  

Veel van de punten zoals in het vergaderstuk is de vaststelling/formalisering van al bestaande 

afspraken. Geertje: we hebben het recht dat we in de sollicitatiecommissie zitten. Bij POW 

wordt het keer op keer vergeten. Iris: nog een extra punt; De BoS-studenten moet de FSR 

beter updaten over zaken die belangrijk zijn voor de FSR.  

Luca:  aanvulling bij bullet point 1; “there should be monthly meetings between this council 

member and the BoS-student’’. We moeten dit ‘advies’ naar Els van 

Drimmelen/faculteitsbureau sturen, zodat het geformaliseerd is. Als een soort witboek voor 

elke (nieuwe) BoS-student.  

Actiepunt Taakgroep Overdracht: over de BoS-student: we hebben het recht in elke 

sollicitatiecommissie te zitten. En, zorg dat er een raadslid maandelijks met de BoS-student 

gaat zitten.  
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17. Onderwerp 7: Hans’ zijn reacties 

Bezuinigingen: De raad bespreekt de reactie van de decaan. 

Actiepunt TOF: reactie op reactie Hans’ bezuinigingen. Ook ove rhet punt van duurzaamheid.  

Diversity Officer: De raak bespreekt de reactie van de decaan.  

Iris en Loraine hadden graag een andere reactie gezien mbt het aantal fte voor twee personen.  

18. Punten voor naar de CSR  

19. Promotie  

Health Week  

Actiepunt PR: met studieverenigingen nadenken over campagne fietscoaches + roken voor de 

ingang + je shit achter je opruimen onder de noemer van ‘onbewust associaal’ .  

20. WVTTK (5m) 

21. Rondvraag en sluiting (5m) 

Robin zet adviezen op website en drive. Clarie ziet erop toe dat de adviezen op de website 

staan.  

Punten voor DB Or: eens kijken hoe het zit met werkdruk in relatie tot bezuinigingen; 

studievoorschotmiddelen; faculteitsreglement; doorgeven dat Iris en Loraine graag beiden in 

de BAC (Bak?) willen.  

Inwerkweekend: zorg dat je goed plant en goed communiceert ivm scriptiedeadlines zodat je 

erbij kan zijn.  

Taakgroep Overdracht: Het Witboek gaat in het Engels!  

Javier: Reserveringsbordjes staan nog steeds in de fietsenstalling, Luca gaat het er met Tom 

Verhoek ook eventjes over hebben.  

Actiepunt Mark: koffie en thee voor OV regelen.  

Borrelkosten moeten worden betaald .  

Geertje sluit de vergadering om 10:43. 

 

  



 

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 


