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Notulen van de plenaire vergadering (29) 

Datum en tijd: 26-04- 2018, 09:00-11:00 

Locatie: C3.04 

 

Aanwezig: Geertje Hulzebos, Mark Dzoljic, Loraine Smith, Judith Pietersma, Thom Ter Borg, 

Marnix Gerding, Javier Koole, Thijs Barendrecht, Iris Kingma. 

 

Afwezig: Gianluca Coster, Mitchel Sluis en Clarie Duin. 

 

1. Opening  

Geertje opent de vergadering om 09:02 

 

2. Post 

20180426-1: Mark inventariseert bij de raadsleden waar de facultaire raden meer gefaciliteerd 

kunnen worden en geeft dit door aan Pim. 

20180426-2: Iris gaat na wie naar het dossierhoudersoverleg kaderbrief gaat en laat het weten 

aan Robin. 

 

24/04 bureau alumnirelaties en universiteitsfonds: kom naar de universiteitsdag op 9 juni.  

19/04 Pim van Helvoirt: Werkgroep Sterke Medezeggenschap vervolgstappen: meer 

ondersteuning. Mark stuurt een mail rond naar de hele raad om een inventarisatie te maken 

24/04 CSR:12 Jun at 09:00-11:00: Dossierhoudersoverleg Kaderbrief  (wie gaat hier heen?)  

Iris gaat na wie hier naartoe gaat en laat het weten aan Robin. 

 

3. Actielijst  

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

invullen van de matrix langsgaan bij hoorcolleges. De raadsleden die de matrix al 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: Gianluca maakt lange termijnplanning met betrekking tot de nieuwe OWI-agenda 

op het kantoor een dezer dagen. 

 

4. Mededelingen 
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• Kieskompas: er komt één kieskompas waarin je aan kan vinken bij welke faculteit je 

hoort in plaats van meerdere.  

• Marnix heeft uitnodigingen ontvangen voor sollicitatiegesprekken voor de BoS. 

• Gianluca en Thom hebben gister over De Brug gelopen, Thom doet kort verslag van 

wat daar besproken is. 

• Gianluca is afwezig en machtigt Loraine. 

• Mitchel is afwezig en machtigt Thijs. 

• Clarie is afwezig. 

• Javier moet na 10:00 weg. Javier machtigt Iris als er gestemd moet worden na 10:00. 

• Judith moet na 10:00 weg. Judith machtigt Geertje als er gestemd moet worden na 10:00. 

 

5. Vaststellen agenda 

Onderwerp 12 (Instemmingsverzoek naamwijziging ASW) wordt toegevoegd.  

Onderwerpen 9 en 10 (respectievelijk bijeenkomst minor sustainability en stilteruimtes n.a.v. 

AMC) worden naar boven geschoven aangezien Javier eerder weg moet.  

Onderwerp 13: Dag van de afgezantenwordt toegevoegd, net als onderwerp Onderwerp 14 

(betrokkenheid van OC’s bij de bezuinigingen). De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. 

 

6. Vaststellen notulen PV 28 

De notulen van 20 april zijn met enige wijzigingen vastgesteld. 

 

7. Update voorzitter 

Geen update deze week. 

 

8. Update afgevaardigde 

PV:  

- Instellingscollegegeld: na de werkgroep kwam het nieuwe beleidsstuk bij ons terecht voor 

advies, we gaan positief adviseren met drie kanttekeningen, over de betrokkenheid van 

facultaire raden over de verzoekenprocedure, toegankelijkheid van hoger onderwijs in 

combinatie met studiebeurzen, en de toegankelijkheid voor MZ voor icgstudenten; 

- Feb minor: besloten positief in te stemmen met de feb minor in sustainability; 

- Privacy policy besproken, Michele heeft een helder vergaderstuk geschreven over de punten 

waar nog vragen over zijn. Wij kunnen hier nog input op geven tot 29 april.; 

- Deutsche bank, ingestemd met de brief, er komt nog een redactionele ronde, ook willen we de 

brief nog langs de ondernemingsraden sturen; 

- Studentassessor: er komt in juni de langverwachte evaluatie van de studentassessor, CvB had 

hier een opzet voor gemaakt, wij hebben deze besproken en de volgende stappen uiteengezet; 

- WSM: hier kunnen wij nog input over geven tot 3 mei, de vraag is of wij nog ergens technische 

of facilitaire ondersteuning missen als raad; 

- Rookbeleid: hier hebben we kort over gesproken, er moet een rookbeleid komen aangezien er 
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veel mensen last hebben van rokers voor de deur of rook die naar hun toe komt waaien in de 

wind. het leek de CSR ook goed dat de REC raden het hier ook in hun pv's over hebben. ; 

- ITK: kort hierover als informerend vergaderstuk gesproken, mees is basically opzoek naar 

kritische punten die in de ITK reflectie kunnen worden opgenomen, volgende week gaan we 

hier hier nog meer over hebben. Als jullie nog punten hebben kan je dit me ook laten weten; 

- Numerus fixus feb: hier hebben we het informerend over gehad er is een fixus aanvraag 

gekomen voor twee bachelors. 

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

Geen update deze week. 

 

10. Update commissievoorzitter O&R 

Geen update deze week.  

 

11. Update stuurgroep Canvas 

-Nynke begon de stuurgroep met de blijde boodschap naar mij dat het toch mogelijk zal zijn in 

Canvas om groepen aan te maken als student, echter dit bleek al vrij snel genuanceerd door het 

feit dat dit geen aparte 'courses' blijken te zijn, maar  groepen binnen een bepaalde course. 

- Een waarschuwing in Canvas voor studenten die hierin hun notificaties richting email willen 

uit te zetten is niet mogelijk, deze waarschuwing moet dus via andere kanalen komen. 

- De koppeling tussen SIS en Canvas is nog steeds niet rond. 

- Dashboard Canvas: Mijn verzoek was om een aparte knop op het dashboard te krijgen voor 

studentenraden en studieverenigingen, uiteindelijk kwamen we tot het volgende voorstel: de 

FSR krijgt zijn eigen course die 'opt-out' is, wat inhoudt dat iedereen er in eerste instantie lid 

van is maar er wel uit kan stappen. De studieverenigingen krijgen dit niet omdat niet iedereen 

hier lid van is, dit moet een keuze zijn niet iets wat door de strot heen wordt geduwd. Voor hen 

moet er dus juist een opt-in functie zijn. Er zit een zoekfunctie in Canvas om deze groepen op 

te zoeken. De CSR krijgt geen eigen knop op het dashboard en zal bij monde van de FSR'en 

moeten communiceren via Canvas. Dit lijkt mij hetzelfde als de eerder benoemde groepen, maar 

ik heb het idee dat er een klein beetje last is van digibetisme en miscommunicaties hier en daar. 

Ook OC's krijgen trouwens een opt-out course als het aan ons ligt. 

- Over het DLO-Board, dit was een idee van Richard om ook na de implementatie van Canvas 

een bestuursorgaan rondom Canvas te hebben. Hierover vroeg ik hem de vorige keer of er een 

studentrepresentatie in kon komen, toen zei hij ja goed idee maar ik ben bang dat de UCO het 

allemaal al heeft besloten. Nu zegt hij, ja het is toch weer vaag en ligt een beetje stil wanneer 

het were voorbij komt in de centrale stuurgroep zal ik dit voorstel steunen en vragen hoe we 

studentrepresentatie kunnen toevoegen. Dit verhaal geloof ik wel omdat ik van CSR leden 

redelijk rare gezichten kreeg wanneer ik het had over het DLO-Board, het is nog zeer vaag en 

juist niet definitief. 
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- Over de opt-in cursus in Canvas, de vraag kwam op of iedereen van elke faculteit zich voor 

elke opt-in course kon aanmelden via de zoekfunctie, dit zou onwenselijk kunnen zijn en wordt 

dus bekeken. 

- Dan de enquête resultaten van de Canvaspilot: De studenten zijn overwegend positief al 

vinden sommigen het onduidelijk waar ze precies hun documenten kunnen vinden, de ene 

docent stopt ze onder module, de ander onder syllabus etc. (beetje wat nu ook al op Blackboard 

het geval is). Bij de vraag hoe goed kon je lesstof vinden zeiden 16: Helemaal niet goed. Echter, 

omdat dit volledig anoniem is kan niet worden gekeken wat er misging bij hen, en of het niet 

toevallig om 16 studenten uit dezelfde cursus gaat wat waarschijnlijk het geval is, kan er geen 

'best practice' uitgehaald worden. Jammer jammer. Ook zij een student dat het hem na lang 

pielen wel gelukt was om de vele notificaties uit te zetten op zijn email. Hiervoor gaat worden 

gekeken naar de 'default settings' een aanpassing zodat de student alleen voor belangrijke zaken 

een notificatie op email krijgt. 

 

12. Onderwerp 1: Vaststellen OV-notulen  

20180426-3: Robin past de notulen van de OV aan en verstuurt ze naar de decaan. 

 

De FSR FMG bespreekt zijn opmerkingen op de OV notulen van 19 april. Robin gaat de 

gewenste wijzigingen doorvoeren en verstuurt de notulen vervolgens naar de decaan.  

 

13. Onderwerp 2: Panelgesprek OCW, VU, HVA and UvA 

Geertje is uitgenodigd om plaats te nemen in het panel over toegankelijkheid en 

internationalisering van OCW, VU, HvA en de UvA. Ze is als stapelaar zijnde uitgenodigd om 

op persoonlijke titel te komen spreken en niet vanuit haar positie als voorzitter, maar vindt het 

toch prettig om input (opmerkingen, aanvullingen, eventuele bezwaren) te krijgen vanuit de 

FSR, zodoende wordt dit besproken. 

 

14. Onderwerp 3: Brief ILO (oordeelvormend) 

20180426-4: Geertje neemt contact op met Hans en Mathijs van de ILO voor het laatste deel 

van de brief en neemt hier een aantal aanvullingen op. 

 

De FSR FMG bespreekt zijn op- en aanmerkingen op de brief aangaande ongevraagd advies 

omtrent het leraarschap. 

 

15. Onderwerp 4: Brief Deutsche Bank 

20180426-5: Marnix verwerkt de comments van de andere raden op de brief over Deutsche 

Bank.  
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De FSR FMG bespreekt zijn op- en aanmerkingen op de brief over Deutsche Bank. Er staan 

momenteel al vrij veel comments in bij het document; Marnix zal deze in de loop van de week 

aanpassen zodat deze brief op de eerstvolgende PV ingestemd kan worden.  

 

16. Onderwerp 5: Vragen over het DIA-instituut (beeldvormend) 

20180426-6: Iris stuurt de vragen over het DIA-instituut op naar de decaan.  

 

De FSR FMG bespreekt de vragen die hij tot nu toe al heeft opgesteld over het DIA. De FSR is 

tevreden met de opgestelde vragen en heeft er weinig aanvullingen op. Vervolgactie is om de 

vragen uit te werken en ze deze week nog naar de decaan te mailen. Als de FSR eenmaal genoeg 

informatie heeft vergaard zou hij met alle relevante partijen om tafel willen. 

 

17. Onderwerp 6: Kosten inwerkweekend (besluitvormend) 

Stemvoorstel: De FSR FMG gaat akkoord met de uitgave van 1115 euro voor het huisje voor 

het inwerkweekend. 

Voor: 10 stemmen 

Tegen:  0 stemmen 

Blanco: 0  stemmen 

Onthouding: 1 stemmen 

 

18. Onderwerp 7: WIM onderdeelcommissies (beeldvormend) 

De FSR FMG wil per dossier bepalen of deze beter op FSR niveau of op het niveau van de 

onderdeelcommissie behandeld kan gaan worden (ONC). Mark heeft een voorstel gedaan voor 

de verdeling waar de raad het grotendeels mee eens is. Er zijn vragen over categorieën (zoals 

internationalisering) waar nu twee actoren bij staan. Mark is van plan om hier in een volgende 

versie een specificatie van te gaan geven.  

 

Ook wordt er toelichting gevraagd over het aan de ONC overdragen van de dossiers 

Masterselectie en Numerus Fixus. Het idee is dat vragen over invoering dan eerst bij de ONC 

terechtkomen en dat de FSR dit advies vervolgens meeneemt in zijn eigen overwegingen. Het 

idee leeft ook om de onderdeelcommissie een mandaat te geven waar de FSR in meegaat tenzij 

er zwaar wegende redenen zijn om dat niet te doen (FSR houdt wel het primaat). Dit zou een 

taakverlichting voor de FSR kunnen betekenen.  

 

De verdeling van de dossiers is uiteindelijk aan de FSR van volgend jaar, het kan natuurlijk zijn 

dat zij de commissies anders in willen delen. Mark is vooral van plan om een gedegen voorstel 

te doen, zodat de komende raad een vliegende start kan maken.  

 

19.  Onderwerp 8: Brief evaluatie zeggenschap 

20180426-7: Judith agendeert de brief over evaluatie van de zeggenschap op de volgende PV.  
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De FSR FMG bespreekt zijn op- en aanmerkingen op de door Gianluca en Annabel opgestelde 

brief over een evaluatie van de zeggenschap. Niet iedereen kan zich volledig vinden in de 

strekking van de brief, Thijs stelt een bredere formulering voor waarin niet alleen naar de 

bestuursstructuur wordt gekeken, maar ook naar andere dingen. De brief over evaluatie van de 

zeggenschap zal op de volgende PV vast worden gesteld.  

 

20. Onderwerp 9: Bijeenkomst minor sustainability 

20180426-8: Actiepunt: Javier vraagt aan Elias om contact op te nemen met de OC ASW om 

hen te betrekken bij de invulling van de minor sustainability.  

 

Naar aanleiding van het advies academische duurzaamheid heeft Javier een oriënterend gesprek 

gehad met de decaan, Richard van der Wurff en Elias den Otter over een plan voor een minor 

duurzaamheid bij de FMG. Hij doet verslag van het gesprek. De FSR FMG is het erover eens 

dat de opleidingscommissie van Algemene Sociale Wetenschappen betrokken moet worden bij 

het invullen van de minor. Op dit moment liggen er nog weinig concrete plannen op tafel, maar 

dit is belangrijk om in het achterhoofd te houden. Misschien zouden de OC en de FSR samen 

een advies uit kunnen gaan schrijven.  

 

21. Onderwerp 10: Stilteruimtes n.a.v. AMC 

Javier is bij het AMC geweest om te kijken naar de inrichting van hun stilteruimte. Vervolgstap 

is dat Javier de invulling van de stilteruimte op het REC gaat bespreken met Tom Verhoek, hier 

vraagt hij input voor.  

 

De FSR voert een discussie over invulling van de stilteruimtes. Vragen zijn of de stilteruimte 

ook beschikbaar moet zijn voor mensen die niet bij de UvA horen, of mannen en vrouwen 

gescheiden moeten kunnen worden en of er een aparte kamertje binnen de stilteruimte moet 

zijn waar men zich alleen terug kan trekken. 

 

Bereikte consensus: de ruimte zal niet alleen bedoeld zijn voor religieuze praktijken, maar ook 

voor atheïsten. Zij kunnen mediteren/tot rust komen in de stilteruimte, maar studeren moet 

ergens anders gebeuren. De FSR vindt dat de UvA geen religieuze attributen hoeft te faciliteren 

en dat er geen gescheiden ruimtes voor man en vrouw moeten komen. Als mensen zelf 

religieuze attributen mee willen nemen, is dat prima. Het is belangrijk dat iedereen weet dat 

deze stilteruimte er is en dat deze er ook is voor niet-religieuze activiteiten.  

 

22. Onderwerp 11: Brief instemmingsverzoek BA-PSY 

20180426-9: Thom verwerkt de comments van de FSR op de brief selectieprocedure 

Psychologie. 
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De FSR FMG bespreekt zijn op- en aanmerkingen op de conceptbrief over het 

instemmingsverzoek op de selectieprocedure van de bachelor Psychologie 2019-2020. Overige 

comments op de brief kan de FSR deze week (tot woensdag) nog maken. Thom verwerkt de 

wijzigingen die tot aan woensdag zijn gemaakt, zodat de brief op de eerstvolgende PV 

ingestemd kan worden.  

 

23. Onderwerp 12: Instemmingsverzoek naamswijziging ASW 

20180426-10: Geertje schrijft een reactie op de aanvraag Instemmingsverzoek naamswijziging 

ASW. 

 

De FSR FMG bespreekt het instemmingsverzoek op een naamswijziging van de opleiding 

ASW. De FSR is het eens met dat Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen een passender 

naam voor de opleiding is, maar vindt het wel vervelend dat deze instemming binnen korte tijd 

moet gebeuren.  

 

24. Onderwerp 13: Dag van de afgezanten 

20180426-11: Thom schrijft een opzet over onderwerpen voor op de DvdA en regelt de 

catering. 

 

Aankomende 2 mei organiseert de FSR de Dag van de Afgezanten. Met de catering is 

ingestemd. Thom vraagt om input voor mogelijke onderwerpen en de FSR bespreekt de opzet 

van de dag.  

 

Mogelijke onderwerpen:  

• Bezuinigingen 

• Communicatie en relaties tussen verschillende medezeggenschapsorganen 

• Het inwerken van opvolging 

• Toekomst van de dag van de afgezanten 

• Diversiteit 

• Herziening van curricula 

• Taalbeleid 

• Internationals betrekken / de internationalisering van het onderwijs 

 

25. Onderwerp 14: Betrokkenheid van OC’s bij de bezuinigignen 

Er moet een inventarisatie gemaakt worden van hoe de opleidingscommissies betrokken 

worden bij de bezuinigingen en hoe de OC’s dit ervaren. Geertje gaat de rechten van de OC 

onderzoeken en de FSR wil -als dit nodig is- een brief opstellen namens de OC’s. Het betrekken 

van de OC’s bij de bezuinigingen zal ook besproken worden op de Dag van de Afgezanten. Als 

blijkt dat er veel input is, zal er een deadline gesteld worden waarvoor de OC hun input aan de 

FSR kan leveren.  
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26. Punten voor naar de CSR 

Thijs pakt de mail over schakelonderwijs op. Op 23 april was er een schakelwerkgroep: hier zal 

Loraine later nog een update over geven.  

 

27. Promotie 

Er is een discussie over de vertraging van de WC-krant. Nu is besloten dat de opgestelde 

liftkrant in de WC’s zal komen te hangen.  

 

28. W.v.t.t.k. 

Geen. 

 

29. Rondvraag en sluiting 

Geertje sluit de vergadering om 11:00  

 

30. Actielijst  

20180406-04: Marnix stuurt nog een herinnering over het 

invullen van de matrix langsgaan bij hoorcolleges. De raadsleden die de matrix al hebben 

ingevuld mailen naar de docent van het desbetreffende vak. 

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

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

20180420-5: Gianluca maakt lange termijnplanning met betrekking tot de nieuwe OWI-agenda 

op het kantoor een dezer dagen. 

20180426-1: Mark inventariseert bij de raadsleden waar de facultaire raden meer gefaciliteerd 

kunnen worden en geeft dit door aan Pim. 

20180426-2: Iris gaat na wie naar het dossierhoudersoverleg kaderbrief gaat en laat het weten 

aan Robin. 

20180426-3: Robin past de notulen van de OV aan en verstuurt ze naar de decaan. 

20180426-4: Geertje neemt contact op met Hans en Mathijs van de ILO voor het laatste deel 

van de brief en neemt hier een aantal aanvullingen op. 

20180426-5: Marnix verwerkt de comments van de andere raden op de brief over Deutsche 

Bank.  

20180426-6: Iris stuurt de vragen over het DIA-instituut op naar de decaan.  

20180426-7: Judith agendeert de brief over evaluatie van de zeggenschap op de volgende PV.  

20180426-8: Actiepunt: Javier vraagt aan Elias om contact op te nemen met de OC ASW om 

hen te betrekken bij de invulling van de minor sustainability.  

20180426-9: Thom verwerkt de comments van de FSR op de brief selectieprocedure 

Psychologie. 

20180426-10: Geertje schrijft een reactie op de aanvraag Instemmingsverzoek naamswijziging 

ASW. 
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20180426-11: Thom schrijft een opzet over onderwerpen voor op de DvdA en regelt de 

catering. 

 

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.     


