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Notulen van de plenaire vergadering (28) 

Datum en tijd: 20 april 2018, 15:00-17:00   

Locatie: C3.04 

 

Aanwezig: Geertje Hulzebos, Luca Coster, Clarie Duin, Loraine Smith, Judith Pietersma, 

Thom Ter Borg, Marnix Gerding, Javier Koole, Thijs Barendrecht, Mitchel Sluis. 

 

Afwezig: Iris Kingma en Mark Dzoljic. 

 

1. Opening  

Geertje opent de vergadering om 15:00. 

 

2. Post 

16/4 Paulien Bosch:  UB Studentenenquête We kunnen de uitslag lezen en vragen wat nu de 

vervolgstappen zijn.  

16/4 CSR Bijeenkomst Rookbeleid op Roeterseiland Thijs gaat naar deze bijeenkomst.  

19/4 Abigail Tjhay Problemen inleveren peer-reviewopdrachten Mark stuurt een antwoord op 

deze mail.  

 

3. Actielijst 

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

studentbetrokkenheid. 

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

planning voor langsgaan bij de hoorcolleges. Nog niet iedereen heeft de matrix ingevuld, is 

wel handig, Marnix stuurt nog een herinnering. De mensen die het hebben ingevuld mailen 

naar de docent van het desbetreffende vak. 

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

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

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

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

voor DIA en OC Antropologie mailen. Marnix heeft het gedaan. Ze zeggen dat DIA is 

besproken in de OC antropologie. Ze willen een brief aan de studenten schrijven wat er 

waarom besloten is.  

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

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. 

20180413-1: Javier pakt de mail van Christof Bischofberger betreft Minor in Sustainability 

and Economics op: zet een emailstemming op en verstuurt onze reactie voor 16/04. 

20180413-2: Thijs reageert op de mail van Michelle Murgia betreft privacybeleid. Thijs kan 

zelf niet, Clarie kan invallen. 
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20180413-3: Luca stuurt de notulen van de vorige OER-en OV door naar Iris Kooreman en 

zoekt uit in welke zaal de OV plaats zal vinden. 

20180413-4: Loraine bespreekt met de CSR dat de FSR FMG de diversiteitsbrief niet 

ondertekent. Loraine hier over 2 weken een vergaderstuk over. 

20180413-5: Loraine bespreekt het onderwerp ‘taalbeleid’ tijdens het informeel 

agendaoverleg met de DB van het CSR en het CvB. Zelf een manier verzinnen om dit te 

behandelen en niet in het CvB. 

20180413-6: Geertje verwerkt de opmerkingen op de liftkrant. 

20180413-7: Judith agendeert de liftkrant opnieuw als onderwerp voor de volgende PV. 

20180413-8: Uiterlijk dinsdag 17 april om 23:59 zetten alle raadsleden hun opmerkingen bij 

deze brief. 

20180413-9: Geertje lost vervolgens alle comments in de reactie op de reactie van de decaan 

op. 

20180413-10: Mark informeert bij het CSB hoe om te gaan met niet opgevulde zetels en hoe 

de verkiezingen gaan: op voorkeursstemming of op grootte van de partij? En hoe zit het met 

de regel voor vijf handtekeningen? Gaat in gesprek met CvB. 

20180413-11: Thom informeert bij Ingmar hoe het zit met de taaleis en de data/tijden van de 

toelatingstoets. Nog geen reactie. 

20180413-12: Thijs inventariseert hoe studenten denken over de diploma-uitreiking.  

20180413-13: Loraine gaat bij de CSR na hoe het staat eventueel putten uit de reserves van de 

FMG. Gaat spelen bij de kaderbrief, staat in de update van de afgevaardigde. Gaat spelen in 

juni. 

20180413-14: Javier pakt de mail van Christof Bischofberger betreft Minor in Sustainability 

and Economics op: zet een emailstemming op en verstuurt onze reactie voor 16/04. 

20180413-15: Geertje zet een emailstemming uit over de brief van DIA. Deadline is maandag 

23:59 

 

4. Mededelingen 

Clarie is naar de vergadering van de OC psychologie geweest. Han van der Maas heeft daar 

gesteld dat er haast gemaakt moet worden met de bezuinigingen en dat het daarom niet gaat 

lukken om de medezeggenschap te betrekken. Er zijn al veel geschreven reacties gekomen op 

de bezuinigingen, ook van de OC. Daar gaat hij een schriftelijke reactie op geven. Misschien 

gaat hij daarin zetten dat hij de medezeggenschap niet wil betrekken.  

 

Mark heeft Geertje gemachtigd. 

Iris heeft Javier gemachtigd. 

 

5. Vaststellen agenda 

Omdat Mark vandaag niet aanwezig kon zijn is onderwerp 7 (WIM) wordt van de agenda 

afgehaald. Onderwerp 4 (brief evaluatie zeggenschap) zal worden verschoven naar de PV van 

volgende week (26 april 2018). Ook onderwerp 8: Future Society Studies en onderwerp 9: 

Pre-master programs worden van de agenda af gehaald.  
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Er worden drie onderwerpen toegevoegd: de evaluatie van de OV (onderwerp 1), de brief over 

DIA-vakken (onderwerp 2) en de brief met de reactie van de FSR op de reactie van de decaan 

over bezuinigingen (onderwerp 6) De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. 

 

6. Vaststellen notulen PV 27 

De notulen van 13 april 2018 zijn met een aantal wijzigingen vastgesteld. 

 

7. Update voorzitter 

• Volgende week begint inwerken LSVb. 

• Christoff: Verkiezingsevenement eventueel samen met de FSR FEB. Hij neemt 

contact op met Marnix en Thijs als het goed is. 

• Vanuit de FSR FdR wordt contact opgenomen met inwerken. 

• Humanities Rally: Ik heb mij aangesloten bij de actiegroep van Humanities Rally. Ook 

aan de FGw grote bezuinigingen. 

• VZO: Na de PV heb ik vzo waar ik de volgende punten geagendeerd heb: DO, 

taalbeleid, internationals in de medezeggenschap, bezuinigingen, voorinvesteringen en 

de (on)betrokkenheid van de medezeggenschap, inwerktraject, verkiezingen en 

WOinactie (ik ga vragen of de andere raden mee willen doen).  

Hebben jullie aanvullende punten? 
.  

8. Update afgevaardigde 

PV: 

• Schakeltrajecten brief: besloten dat we de brief van de FSR FMG in principe willen 

ondertekenen, maar wachten de definitieve brief nog af; 

• Schakeltrajecten werkgroep: besloten dat bram en ik in de werkgroep zouden moeten 

pleiten voor het financieren van schakeltrajecten vanuit de eerste geldstroom ''within 

reasonable marges'', we gaan het later nog hebben over ''tailor made schakeltrajecten'' 

dus trajecten die meer afgestemd zijn op wat de student nodig heeft om in te stromen; 

• Reserves FMG: hier ging het vorige week over in onze pv, reserves zullen pas 

langskomen bij het vaststellen van de kaderbrief en komt dus tzt nog langs de CSR 

PV. Het is wel iets dat mee zal worden genomen naar de kaderbrief ; 

• Kwaliteitsafspraken: Pim heeft hier vanavond een mail over gestuurd, voor een 

samenvatting van de achtergrondinformatie kan je het vergaderstuk bekijken, er is 

eerder besloten dat FSR'en worden betrokken in het proces hoe is nog niet precies 

duidelijk. Wel wordt er een survey uitgezet onder studenten waar het geld naartoe zou 

moeten etc.  

• Mental health: ken heeft een vergaderstuk met update over mental health geschreven, 

wellicht interessant voor dossierhouders; 

• Big lecture hall: dit stond laatst in Folia, er is het besluit genomen om een grote 

hoorcollegezaal te bouwen. Bram zat in deze programmagroep, maar het was een idee 

dat nog niet echt vast stond en nog onder constructie was etc. Nu is het opeens 

vastgesteld zonder dat dit is voorgelegd aan de MZ. Dit zal nog een staartje krijgen 

maar er is nog niet duidelijk hoe. 
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• M-oer: de brief op de reactie van het advies is besproken, belangrijkste dingen die nog 

steeds in het advies staan zijn het deel over verplichte hoorcolleges en 

instemmingsrecht van de OC op de voertaal van de opleiding. 

• Blended learning: we hadden een discussie over online hoorcolleges. Een van de 

dingen die er uitkwam is dat het niet duidelijk was hoe de FSR'en hier nou tegenover 

staan. Hier moeten we het dus nog over hebben, waar over precies krijgen we nog een 

mail over van guido als het goed is. 

• Algemeen: Sebastian is opgestapt als db lid, mees is verkozen tot db lid. 

 

GV:  

Dit ging best goed, we gaan een brief opstellen naar het CvB waarin we onze aanbevelingen 

tot wijziging van het universiteitsregelement zullen opnoemen. Dit wordt sowieso herzien 

volgend jaar dus dan komt het sowieso langs de gv, voor nu zullen we de discussie gaan 

voeren over de wijzigingen die wij graag willen doorvoeren. Maar eerst zullen we het meer 

over de precieze wijzigingen moeten hebben onder de gv zelf.  

 

Taskforces: 

We/Finance had an appointment with Erik to discuss the financial cycle and what is changing 

about it. Internally for them a lot is different (stronger kaderbrief, scrapping a internal pre-

version of the budget etc). We however saw that not a lot changed in the upcoming budget 

cycle. We did ask for the specific dates to check. 

- Mees is busy with giving feedback on the critical reflection of the  UvA on the ITK. 

- the consent request for klachtenregeling is delayed by two weeks. David is checking faculty 

regulations in relation to the CSR regulations and whether they are consistent. Loraine en 

Quinta are gonna get into contact with the UF, to discuss their recommendations & are gonna 

pick up the studentenstatuut and look at other studentenstatuten (for other universities). 

2) Institutional tuition: We will talk about the letter of advice we’re supposed to write in the 

TF and bring it to the PV in a week. 

4) Collegegeldvrij besturen: We were asked to put this on the OV agenda if we want to talk 

about it again. We don' t see the point in this, as they will just say no again. 

Instead we decided to connect this topic to mental health more, and follow up with an 

unsolicited letter of advice at some point this year. 

5) Middelen wet studievoorschot: We are still talking about how to involve the FSRs in this 

process. More info is coming after our TF meeting this week. 

4) Housing REC: Bram went to the Kwartaaloverleg and turns out there are no plans for the 

refurbishment of J/K,because the building is not in the huisvestingsplan, and because it is full 

of asbestos. This is why the new lecture hall is impossible to build in J/K. We will follow up 

on this. 

5) Housing SP: We might put the lack of classrooms on SP on the next OV cycle. 

7) Study places: Jan Linsten is picking up the tutorial room project which is nice. I will see 

what else happens at the campusoverleg. 
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10) Privacy: We will soon have to give our consent on the new privacy policy of the UvA. It 

is pretty broad, concerning data protection, camera supervision etc. We will start a BOB cycle 

on this, so Michele is bringing the first informative letter to NEXT WEEK’s PV. 

1) There will be a meeting piece overview on Student Assistant.3) We will look at how we 

will approach the Diversity Officer issue and bring it to the PV if 

needed. 4) We will be following up on the Honours and Excellence topic. 

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

Financiën: Gediscussieerd of we de reactie op de reactie van Hans via mailstemming moesten 

laten doen. Besloten om eerst te vragen aan Sterre wat er precies met het ‘pakketje' van Hans 

ging gebeuren. Blijkbaar alleen op het intranet. Om die reden besloten om geen email-

stemming er uit te gooien het ‘stemmen’ gewoon aan de PV over te laten.  

Selectie Bachelor PSY: Vooral gehad over een mogelijke ‘ideologische’ insteek. Bijvoorbeeld 

over internationalisering, plaats voor Nederlandse studenten, taalbeleid etc. 

Overdracht: Besproken wat goed ging en wat beter kan volgend jaar. We willen het witboek 

grondig gaan aanpassen. Vooral het template voor de dossier. Ook gesproken over het 

inwerkweekend, de tijd tussen de verkiezingen, inwerkweekend en de inwerkweek. Thom 

heeft dit genoteerd en neemt het mee. Hij zal ook beginnen aan een planning voor het 

inwerkweekend en de inwerkweek. 

Taalbeleid: Clarie neemt contact op met Ken over taalcursussen. Over taalbeleid van de 

medezeggenschap, in een notendop: eerst maar kijken wat de volgende raad wil voordat wij 

met allemaal plannen komen. Het is hun raad dan, dus zij moeten bepalen wat voor voertaal 

het gaat worden (Nederlands, Engels of misschien Russisch). 

Schakeltrajecten: "Wageningen/Delft en Leiden zijn opnieuw gemaild, ze hebben tot 20 april 

de tijd om input te leveren. Vanaf maandag de 23e gaan we schrijven. Ook contact gehad met 

het LOF – die zegt dat de tegenstrijdige antwoorden laat zien dat er conflict is. We moeten 

ook mailen naar de minister van OCW dat het een verkennend onderzoek is naar bekostiging 

schakeltrajecten, en dan is het niet erg om selectief te zijn. Het LOF zegt dat het normaal is 

dat je naar de politieke partijen al de vragen stuurt die zij kunnen stellen aan de minister. 

Tegen die tijd weer bellen voor media-aandacht. Zelf bellen, niet uit handen geven. “ (Notulen 

20180419). 

 

10. Update commissievoorzitter O&R 

Het was lekker weer dus we gingen effectief vergaderen zodat we nog even wat vitamine D 

op konden doen voor de OV. 

Duurzaamheidsevement: Samen gezeten met FEB en FDR, nu snel sprekers regelen en willen 

graag geld; 200 euro daar moeten we over stemmen in de PV. Promotie moet volgens Marnix 

snel op gang, misschien studieverenigingen vragen om hulp. 

Nederlands als keuzevak: Leuk idee, echter wat voor eisen zijn daar aan verbonden? 

accreditatie etc? We kregen daar ook spontaan een idee om misschien een Nederlands taalcafé 

houden, zo kan je op een ongedwongen manier Nederlands leren.  

 

11. Onderwerp 1: OV-evaluatie 
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De FSR FMG bespreekt de OV van 19 april. Er wordt besproken wat de volgende keer beter 

kan, en dat de raad tevreden is met het verloop van het OER’en-deel van de vergadering, Iris 

Kooreman deed het erg goed als voorzitter.  

 

12. Onderwerp 2: Brief DIA-vakken (fase: besluitvormend) 

20180420-1: Geertje contacteert Daan over de instemming en de voorwaarde van de brief 

over DIA. 

 

Studenten van het DIA hebben een brief geschreven aan de OC politicologie en de OC 

antropologie met hierin het verzoek om de beslissing om de samenwerking met het DIA stop 

te zetten, te heroverwegen. De FSR FMG bespreekt of deze brief door de FSR ondertekend 

moet worden. Een argument voor is dat de FSR zo laat zien dat hij vindt dat er ieder geval een 

alternatief moet komen voor de DIA-vakken. Een argument tegen is dat je op deze manier al 

akkoord gaat met de afschaffing, terwijl we nog in het proces zitten van of het wel of niet 

afgeschaft moet worden.  

 

Richard van der Wurff zou zeggen dat de FMG verlies maakt door het aanbieden van DIA-

vakken, terwijl DIA juist aan zou geven dat de UvA winst maakt. De FSR FMG wil nagaan 

hoeveel een gemiddeld vak kost, om de kosten van een DIA-vak te kunnen vergelijken met de 

kosten van een gemiddeld SW-vak. Deze vragen kan de raad in de brief laten opnemen. Dus 

toevoegen aan brief/vragen aan Richard: wat zijn de kosten van een regulier vak? Dat er nog 

moet worden gekeken naar het behoud van het vak. Welke alternatieven zijn er?  

 

Stemvoorstel: De FSR FMG gaat akkoord met het ondertekenen van de brief van Daan over 

DIA, mits dat DIA ook behouden moet blijven. 

Voor: 10 stemmen 

Tegen: 2 stemmen 

Blanco: 0 stemmen 

Onthouding: 0 stemmen 

 

13. Onderwerp 3: Brief over Deutsche Bank (fase: oordeelvormend) 

20180420-2: Marnix herformuleert het punt over diversiteit in de brief over de Deutsche 

Bank.  

 

De FSR FMG heeft een Brief naar het CvB opgesteld met een  

ongevraagd advies omtrent de hoofdbank  van de Universiteit van Amsterdam namelijk 

Deutsche Bank. Gezien de reputatie van Deutsche Bank op gebieden zoals duurzaamheid en 

mensenrechten wil de FSR FMG in deze brief pleiten voor het opnemen van duurzaamheid in 

het treasury statuut en een onderzoek naar overstappen naar een duurzame(re) bank. Deze is 

doorgestuurd naar de andere raden zodat zij deze brief kunnen becommentariëren en 

ondertekenen. De FSR FMG bespreekt of iedereen achter de brief staat. De brief zal volgende 

week -na comments van de andere raden te hebben verwerkt- vaststellen.  En hoe staat het 
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met het punt over diversiteit, vindt de FSR dat de universiteit daarin moet investeren? Er 

wordt besloten dat Marnix dit anders gaat formuleren in de brief.  

 

14. Onderwerp 4: Liftkrant (fase: besluitvormend) 

Stemvoorstel: De FSR FMG gaat akkoord met het publiceren en verspreiden van deze versie 

van de liftkrant. 

Voor: 12 stemmen 

Tegen: 0 stemmen 

Blanco: 0 stemmen 

Onthouding: 0 stemmen 

 

15. Onderwerp 5: Sustainability Event (fase: oordeelvormend) 

De facultaire studentenraden van de FMG, FEB en FDR organiseren begin mei een 

evenement om duurzaamheid op de Roeterseiland campus te promoten. De FSR FMG 

bespreekt praktische zaken rondom dit evenement. De SEFA wil hun plek niet delen met met 

de FSR FMG, maar de audio kan geregeld worden met FS en er kunnen banners neergezet 

worden zoals bij een event tijdens de Mental Health-week is gebeurd.  

 

De FSR FMG zal volgende week stemmen over de begroting voor het sustainability event.  

 

16. Onderwerp 6: Brief reactie op reactie decaan over bezuinigingen (fase: 

besluitvormend) 

Stemvoorstel: De FSR FMG gaat akkoord met het verzenden van de reactie van de FSR FMG 

op de reactie van de decaan omtrent het ongevraagd advies bezuinigingen aan de FMG. 

Voor: 12 stemmen 

Tegen: 0 stemmen 

Blanco: 0 stemmen 

Onthouding: 0 stemmen 

 

17. Onderwerp 7: Bachelorselectie PSY (fase: oordeelvormend) 

20180420-3: Thom en Geertje schrijven een opzet voor een nieuwe brief over de 

bachelorselectie van Psychologie.  

 

De FSR FMG gaat een brief opstellen met een advies over de selectieprocedure Psychologie 

2019-2020. De FSR heeft hier al een opzet voor, maar besluit dat er een nieuwe opzet moet 

komen van de brief, een opzet die de discussie over de wenselijkheid van de numerus fixus 

aansnijdt. De raad staat positief tegenover negatief adviseren over de selectiecriteria op zich.  

 

18. Onderwerp 8: BoS-students 

Geertje heeft nog aanpassingen gedaan in de brief en deze heeft Marnix toegevoegd.  

Stemvoorstel: De FSR FMG gaat akkoord met het verzenden van de brief over de takenlijst 

van de Board of Studies-student.. 
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Voor: 12 stemmen 

Tegen: 0 stemmen 

Blanco: 0 stemmen 

Onthouding: 0 stemmen 

 

19. Punten voor naar de CSR 

Over de internationalisering van de medezeggenschap; het CvB is nu aan het onderzoeken 

waar ondersteuning nodig is, dus het is beter om hier naar te vragen op de OV.  

 

20. Promotie 

De uitslagen van de UB-enquête, link naar de studentpsychologen en uitleg over de 

Ombudsstudent komen op Facebook. De protestactie van 19 april jl. kan worden aangekaart 

door middel van het Folia-artikel. 

 

21. W.v.t.t.k. 

De FSR bespreekt hoe zij tegenover de actiegroep ‘WO in actie’ willen staan en besluit zich 

erachter te scharen, omdat de FSR voor meer geld voor onderwijs is.  

 

22. Rondvraag en sluiting 

Geertje sluit de vergadering om 16:55.  

 

Actielijst 

20180406-04: Actiepunt taakgroep Verkiezingen: Marnix stuurt nog een herinnering over het 

invullen van de matrix langsgaan bij hoorcolleges. De mensen die het hebben ingevuld mailen 

naar de docent van het desbetreffende vak. 

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

20180420-1: Geertje contacteert Daan over de instemming en de voorwaarde van de brief 

over DIA. 

20180420-2: Marnix herformuleert het punt over diversiteit in de brief over de Deutsche 

Bank.  

20180420-3: Thom en Geertje schrijven een opzet voor een nieuwe brief over de 

bachelorselectie van Psychologie.  

20180420-4: Clarie/Mark vraagt naar reactie van Han van der Maas over de bezuinigingen.  

20180420-5: Luca maakt lange termijnplanning op het kantoor een dezer dagen.  

 

 

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. 
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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.     

 

  


