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Notulen 

Plenaire Vergadering FSR-FGw  

Vrijdag 12 Oktober 2012, P.C. Hoofthuis 4.04, 14.00 uur   

 

Aanwezig vanuit de FSR:  Esther Crabbendam (voorzitter), Selma Broeder, Ramses Walon, 
Maarten Koopmans, Freek Ronner, Joris van Wouden, Juliane Homann  

Afwezig: Jaap (tweede helft machtigt Joris), Tim (machtigt Ramses), Laura (is later, machtigt 
tot die tijd Joris).  

Gasten:  

Notulist: Shiko Boxman  
 

1. Opening 

Esther opent de vergadering om 13.13 uur 

2. Vaststellen notulen/Actielijst 

De notulen worden onder voorbehoud van de volgende wijziging(en) vastgesteld:  

p. 1 Rick wordt Rik.  

P. 2 Update zitting: Verduidelijken zinsnede over problemen bij prestatieafspraken.  

Actielijst:  

121005-01, -02, -03, -04 zijn uitgevoerd en kunnen van de lijst.  

3. Ingekomen stukken 
 

- Brief van de decaan nav persbericht.  
- Reactie op ongevraagd advies OC’s gehad. 
- Uitnodiging Facultair onderwijsberaad. Komende dinsdag 16.40 uur Bungehuis 1.01.  

 
 
 



 2 

4. Mededelingen 

Joris merkt op dat hij te veel mail-to-alls krijgt en dat hij niet kan garanderen dat hij ze 
allemaal leest. Waarvan akte.  

Juliane heeft gisteren een gesprek gehad met het international office van de FGw. Ze willen 
graag samenwerken en willen daarom binnenkort een gezamenlijke vergadering (alle 
betrokken partijen bij internationale studenten zowel binnen als buiten de UvA), deze zal 
over een week of twee gepland worden. Juliane is er ook achter gekomen dat de Stuntcursus 
wegens bezuinigingen is afgeschaft. Ze zijn positief over het jaarverslag op de website.  

Lizzy spreekt Freek aan op het niet nakomen van zijn belofte om de kratjes terug te brengen 
naar de AH. Freek beloofd ze terug te brengen.  

Esther is bij de scholingsdag geweest en dit was zeer interessant. Voor de volgende is de hele 
FSR uitgenodigd, interessante stof welke inzicht geeft in de medezeggenschap en de 
bestuursstructuren binnen onze universiteit. Esther mailt de datum en tijd van de volgende 
scholingsdag.   

5. Vaststellen agenda 

Punt 11 wordt toegevoegd, UvA/VU Strategische concepten (Tim). 
 

6. Brief Lizzy OC’s  
Vanuit O&O is men druk met de OC’s om zichtbaarder te worden en ze naar de DiMBo’s te 
krijgen. Er is een brief opgesteld naar de OC’s. Na 16.00 uur zal bij de aankomende DiMBo 
een workshop OER gegeven worden. Bij de afgelopen OC was alleen de OC Geschiedenis en 
een persoon van AMFIBI aanwezig en dat is reden te meer om hier meer ruchtbaarheid aan 
te geven. 
 
Deze brief wordt begin volgende week verstuurd.  
 
De inhoud van de brief is bij acclamatie aangenomen ter verzending.  
 

7. Brief Keuzeonderwijs (Maarten)  
Maarten leidt zijn brief in en legt uit wat de achterliggende gedachte van deze brief is. 
Maarten wil graag weten of de inhoudelijk punten in de brief nog altijd de standpunten van 
de FSR zijn. Tim vraagt zich af of de poster, onder het kopje analoge communicatie, nog wel 
slagkracht heeft.  
 
De raad brengt het volgende instemming: de brief zoals deze is gemaakt door Maarten zal 
worden verstuurd.  
 
Voor 9, blanco 2 en onthouding 1. Aangenomen 
 

8. Brief Bladen Carrousel (Joris)  
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Joris leidt de brief kort in en verteld over de reden waarom deze brief er is.  
 
De raad brengt het volgende in stemming: de brief zoals door Joris geschreven zal worden 
verstuurd met inachtneming van enkele grammaticale- en/of stijlfouten.  
 
Voor unaniem. Voorstel aangenomen.  
 

9. Docent van het jaar (Selma)  
In de eerste 2 weken van november zijn de verkiezingen voor de docent van het jaar. In deze 
tijd kan de FSR zich profileren. Selma en de FSR stellen de verkiezing ansich ter discussie. 
Ook zal de CSR en FSR in de twee weken durende campagne een stand bemannen. Tim legt 
uit dat de medenzeggenschap de prijs organiseert omdat het een initiatief is van de mensen 
die worden vertegenwoordigd door de medenzeggenschap. Nu is het verworden tot een 
grote UvA-show, het orginele idee achter deze verkiezing is verloren (ván studenten vóór 
studenten). Joris vraagt zich af of de zichtbaarheid daadwerkelijk vergroot zal worden en of 
het nuttig is voor het imago van de medenzeggenschap. Freek vult aan dat het belangrijker is 
om meerwaarde te leveren in andere zaken. Ramses denkt dat de CSR waakzaam moet zijn 
op het feit dat de UvA en bureau communicatie er te veel tussen zitten. Selma vind dat de 
FSR zich nu niet opeens afzijdig moet houden in dit proces. Esther is niet tegen de prijs zelf 
(mede omdat FGw docenten vaak genomineerd worden) maar vindt wel dat het veel 
werkdruk legt bij de FSR waarvan de leden slechts 8 uur per week voor hebben. Freek vindt 
dat men niet in de FSR zitten om deze wedstrijd te faciliteren, maar voor directe 
studentenvertegenwoordiging. Rik vult aan dat het beter is om de medenzeggenschap hier 
buiten te houden.  
 

10. Pauze, is om wille van de tijd geschrapt.  
 

11. Strategisch concept  
De raad brengt het volgende instemming: de brief van Tim i.z. het Strategisch concept zal 
worden verstuurd met inachtneming van enkele grammatical- en stijlfouten.  
 
Unaniem aangenomen 
 

12. Voorbereiding OV.  
 
****BEGIN VERTROUWELIJK**** 
xxxxxx  

****EINDE VERTROUWELIJK**** 
 

13. WVTTK 
Geen 
 

14. Rondvraag 
Tim was vanochtend bij een voorlichting over de UvA begroting. Aanleiding om met O&F 
bij elkaar te komen. Daarnaast zijn de maatregelen uit het Lente-akkoord teruggedraaid, 
zoals de Langstudeerboete en een efficiencykorting.  
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Rik had vorige week iets gezegd over de sancties. Rik vertelde dat het duurde tot 2019 maar 
dat is 2016.  
 
Juliane las iets in de nieuwsbrief over diagnostische taaltoetsen bij taalopleidingen maar ook 
geschiedenis. Zij gaat hier achter aan.  
 

15. Sluiting  
 
 

Besluitenlijst 

121012-01 Brief voor OC’s van Lizzy wordt verstuurd, bij acclamatie aangenomen.  

121012-02 de brief zoals deze is gemaakt door Maarten zal worden verstuurd. 

121012-03 de brief zoals door Joris geschreven zal worden verstuurd met inachtneming van 

enkele grammaticale- en/of stijlfouten.  

121012-04 de brief van Tim i.z. het Strategisch concept zal worden verstuurd met 

inachtneming van enkele grammaticale- en stijlfouten. 

 

Actielijst 

120905-04 Shiko: Gaat achter de raadsvergoedingen aan van vorig jaar en dit jaar.  

120928-03 Esther: brief schrijven naar faculteitsbestuur i.z. zitting Jaap in 

Huisvestingscommissie. 

121012-01 V&C: Advies schrijven i.z. docent van het jaar verkiezingen.  

121012-02 Ramses: schrijven document met argumenten, tegenwerpingen en feiten voor OV 

i.z. dossier Bredelabels 

121012-03 Rik: schrijven document met argumenten, tegenwerpingen en feiten voor OV 

121012-04 Ramses: schrijven document met argumenten, tegenwerpingen en feiten voor OV 

i.z. dossier OER-proces  
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121012-05 Maarten: schrijven document met argumenten, tegenwerpingen en feiten voor OV 

i.z. dossier Keuzeonderwijs  

121012-06 Tim: slides doorsturen van UvA begrotingsbijeenkomst.  

 

 
 

Pro-memorielijst 

 


