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Notulen van de plenaire vergadering (31) 

Datum en tijd: 18 mei 2018 15:00-17:00 

Locatie: C2.04 

 

Aanwezig: Geertje Hulzebos, Luca Coster, Clarie Duin, Robin van den Hoek, Loraine Smith, 

Judith Pietersma, Thom Ter Borg, Marnix Gerding, Javier Koole, Thijs Barendrecht, Iris 

Kingma, Mitchel Sluis. 

Afwezig (met bericht): Mark Dzoljic 

 

1. Opening  

Geertje opent de vergadering om 15:03. 

 

2. Post 

20180518-01: Robin vraagt aan Mark of hij nog bij wil dragen aan de discussie 

Sts/studiebegeleiding. 

 

Hele FSR: 

• 02/05 CSR: STS input compilation and further actions. Robin checkt bij Mark of hij 

dit eventueel op wil pakken. 

• 15/05 CSR: Vervolgstappen allocatiemodel. Is kort besproken. 

• 14/05 CSR: Save the date: Kick-off kwaliteitsafspraken 14 juni 2018. Mitchel gaat 

hier naartoe. 

• 17/05 Charlotte Luttik (OC Sociologie): Omzetting cijfers semester buitenland. Javier 

pakt dit op en we bespreken dit verder bij w.v.t.t.k.  

Specifieke dossierhouders: 

• 17/05 Pim van Helvoirt: Midterm review instellingsplan 2015-2020: denk mee  

Verspreiden onder achterban? @PR? Deze mail zullen we bespreken onder w.v.t.t.k.  

• 24/04 Bram Jaarsma: Input schakelbeleid. Thijs heeft dit opgepakt.  

• 04/05 CSR: Internationalisation discussion and working session. Thom heeft 

teruggemaild.  

 

3. Actielijst  

20180406-04: 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: Mark vraagt naar reactie van Han van der Maas over de bezuinigingen. 
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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. 

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

Bank. Marnix stuurt nog een herinnering aan raden die nog niet gereageerd hebben.  

20180504-1: Mitchel mailt Michele terug over benoeming studentassesssor. 

20180504-2: Luca mailt Tom Verhoek over de verhuizing van het FSR-kantoor en over 

promotie (en eventuele opening) van de stilteruimte. Javier heeft dit gedaan. 

20180504-3: Judith geeft door aan Sterre wie naar OWI overleg gaan (Marnix en Mark). 

 

4. Mededelingen 

• Mark machtigt Geertje. 

• 1 juni is de deadline voor de stukken voor het witboek! Belangrijk om ook toe te voegen 

wat wij dit jaar hebben gedaan met bepaalde dossiers. Judith heeft al een opzet gemaakt 

in de drive en ze gaat ervoor zorgen dat er een duidelijk format is, zodat er aan de hand 

van steeds een lijstje vragen een consequent document ontstaat. 

• 8 t/m 10 juni is het inwerkweekend 

• Over een maand heeft Javier een nieuwe meeting met Tijn over FSS.  

• 8 mei was de meeting met de studieverenigingen: de lokalen zijn toen verdeeld.  

 

5. Vaststellen agenda 

Het onderwerp ‘faculteitsreglement’ wordt van de agenda van vandaag afgehaald: dit wordt 

doorgeschoven naar de volgende PV. De notulen van de OV in maart en de OV in april worden 

toegevoegd als agendapunt, net als het onderwerp stuurgroep schakelonderwijs. Het onderwerp 

advies bachelorselectie psychologie wordt eerder behandeld omdat Geertje eerder weg moet.  

 

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. 

 

6. Vaststellen notulen PV 30 

De notulen van 4 mei 2018 zijn met enkele wijzigingen vastgesteld. 

 

7. Update voorzitter 

Infospreekuur PSY:  

Bij de onderwijsnormen zit de OR dwars, want ze vinden te weinig toelichten.  

Keuzevakken worden geschrapt obv studentaantallen en of de vakcoördinatoren nog wel 

aanblijven of weggaan. Benadrukt dat ze de OC moeten vragen om advies/instemming en dat 

we dit momenteel aan het uitzoeken zijn. Wel gekeken naar alternatieven. Heel waarschijnlijk 

moet in het najaar nog een slag gemaakt worden. Specialisaties worden samengevoegd, zo wil 
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Han van 6 naar 3, maar de onderwijskwaliteit gaat er alleen maar op vooruit (dit is niet 

sarcastisch, hij gelooft het oprecht). Nu werken Ingmar en Han vooral buiten het 

kerncurriculum.  

 

WHW-training: 

OC's hebben advies over de inhoud van de opleiding, dus keuzevakken toch (lees Dia)? Nee 

de inhoud gaat over eindtermen. Iris is dit iig nog aan het uitzoeken. 

 

Protesten: 

Bij Room4Discussion geprotesteerd tegen de bezuinigingen landelijk. 

En 22 mei: Night of Protest is een constructief protest tegen de bezuinigingen op de UvA en 

doelmatigheidskorting. Het programma loopt echter langer door dan 22u, wees welkom en 

nodig al je vrienden en vriendinnen uit.  

 

Schakeltrajecten: 

Met Pieter (vvz LSVb) gezeten voor de schakeltrajectenbrief. De VSNU wil onze brief 

waarschijnlijk wel steunen! 

 

8. Update afgevaardigde 

PV, deze week en de vorige;  

- Privacy: het camerasurveillance deel is ingestemd. Het deel over het daadwerkelijke privacy 

deel is niet ingestemd. Vorige week is er namelijk een legal advice binnengekomen dat de cor 

had aangevraagd. Daarbij kwam het er uit dat het vreemd zou zijn om dit in te stemmen, het 

gaat nu namelijk nog om een visiedocument. De echte uitwerking wordt later pas opgesteld 

maar het is nog niet duidelijk hoe dat gaat uitgewerkt worden en of we daar instemmingsrecht 

op hebben. We kunnen dus niet instemmen zonder dit te weten; 

- Wo in actie/ Night Of Protest: besloten om dit actief te ondersteunen, dus o.a. op facebook 

communiceren dat we dit supporten; 

- Duurzaamheid: een informerend stuk is opgesteld over de visie on sustainability, Javier en 

Luca laten we dit in de commissie verder bespreken. 

- Michele gaat een advies opstellen of een brief naar het CvB over werkdruk onder studenten; 

- De studentassessor evaluatie kwam weer aan bod, niks nieuws is er uit gekomen; 

- Numerus fixus FEB: discussie hierover is geweest, oc's  en fsr hebben negatief gestemd 

tegen de fixus; 

- burnouts in csr: er is een memo opgesteld met alle pijnpunten; 

-internationalisering: de werkoning sessions zijn geweest maar er was niemand van ons 

aanwezig, we hebben dus niet echt input gegeven, Ken zegt dat input nog gegeven kan 

worden via de mail. Waarop precies staat in de mails die hij eerder heeft gestuurd. 

9. Update commissievoorzitter O&F 

Geen update deze week. 

10. Update commissievoorzitter O&R 

Alleen maar over wijze van samenstellen van OC gehad. de CV O&R wil niet instemmen zodat 

volgend jaar elke OC moet verkiezen. Of we moeten goed kijken naar de formulering. Want als 
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we hier mee instemmen hebben OC's een motivatie nodig om zich verkiesbaar stellen, we zien 

het liever andersom; laat OC's maar motiveren waarom ze niet verkiezen want dit moet gewoon 

volgens de wet.  

 

11. Onderwerp 1: Studievoorschotmiddelen/kwaliteitsafspraken  

De FSR bespreekt hun op -en aanmerkingen op de door Mitchel geschreven conceptbrief over 

studievoorschotmiddelen en kwaliteitsafspraken. De raad stelt voor om ‘een advies’ te 

vervangen door ‘instemmingsrecht’ en geeft aan dat er nagedacht moet worden over hoe 

opleidingscommissies en eventueel onderdeelcommissies betrokken moeten worden in dit 

proces. 

 

Mitchel kan met deze feedback aan de slag, de FSR bespreekt deze brief nogmaals op de 

eerstvolgende PV.  

 

12. Onderwerp 2: Instemmingsrecht taalwijziging 

20180518-2: Judith zet de vraag over instemmingsrecht op taalwijziging en het relevante m-

oer deel voor de volgende PV in de thread.  

 

De CSR heeft in overleg met het CvB gesproken over de model-OER en het instemmingsrecht 

op taalwijziging van een opleiding. De FSR bespreekt of hij zelf het instemmingsrecht zou 

moeten hebben of dat de FSR dit liever bij de OC's belegt.  Het voordeel aan het 

instemmingsrecht bij de FSR leggen is dat de FSR vaak breder en ideologischer kan kijken dan 

een specifieke OC. Er zijn ook argumenten om het instemmingsrecht bij de OC te leggen, maar 

uit de discussie blijkt dat de raad deze discussie beter voorbereid zou willen voortzetten. Judith 

zal deze vraag daarom voor de volgende PV in de mail thread zetten, met het relevante stuk uit 

de M-OER erbij.  

 

13. Onderwerp 3: Brief schakeltrajecten  

20180518-3: Geertje past de brief schakeltrajecten aan en stuurt hem nogmaals aan de raad. 

 

Geertje en Pieter (vicevoorzitter LSVb) hebben samen gezeten om de brief schakeltrajecten te 

schrijven. De FSR geeft zijn feedback op het concept. Er is discussie over aan wie de brief 

gericht moet zijn: de Kamercommissie of de minister OCW? Geertje gaat dit neerleggen bij 

Pieter. Ook de toon van de brief en specifieke formuleringen worden besproken.  

 

Geertje zal na overleg met Pieter en na het doorvoeren van de wijzigingen de brief nogmaals 

aan de FSR sturen ter beoordeling. Op de volgende PV zal de FSR de brief weer bespreken. 

14. Onderwerp 4: Advies bachelorselectie psychologie  
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De FSR FMG bespreekt een eventuele toevoeging op het advies bachelorselectie psychologie 

dat op de komende OV besproken wordt. De FSR besluit na overleg om het advies ongewijzigd 

op te sturen naar de decaan.  

 

15. Onderwerp 5: WO in actie  

Wetenschappelijk personeel en studentenbonden verenigd in de 

belangengroep WO in Actie hebben een brief opgesteld met daarin een eis voor meer geld voor 

het hoger onderwijs. Zij pleiten in deze brief voor de afschaffing van de doelmatigheidskorting 

van 183 miljoen en voor structurele investeringen in het Wetenschappelijk Onderwijs. De FSR 

FMG bespreekt of hij deze brief wil ondertekenen. 

 

Stemvoorstel: De FSR FMG gaat akkoord met het ondertekenen van de brief die WO in Actie 

naar de minister OCW wil sturen. 

Voor: 10 stemmen.  

Tegen: 0 stemmen.  

Blanco: 2 stemmen.  

Onthouding: 0 stemmen. 

 

16. Onderwerp 6: Stuurgroep schakeltrajecten 

Op 23 mei is er weer een bijeenkomst van de werkgroep schakelbeleid. Loraine gaat naar deze 

sessie en krijgt hiervoor input van de FSR. Er wordt besproken of het mogelijk is om maatwerk 

te leveren voor een schakelstudent, maar dit schijnt een moeilijk / bureaucratisch verhaal te zijn. 

Het is belangrijk om te letten op wat er weg wordt gehaald qua begeleiding voor de 

schakelstudent, hoe de rechten van een schakelstudent verschillen met die van een reguliere 

student en hoe het zit met de financiering: CvB of faculteit? 

 

17. Onderwerp 7: OV-notulen maart en april 

De FSR FMG bespreekt de laatste wijzigingen die door de decaan zijn gedaan op de notulen 

van de OV’en op 22 maart en 19 april. Voor de notulen van maart zijn geen op- of aanmerkingen 

meer. 

 

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

Voor: 12 stemmen.  

Tegen: 0 stemmen.  

Blanco: 0 stemmen.  

Onthouding: 0 stemmen 

 

Stemvoorstel: De FSR FMG gaat akkoord met de OV-notulen van 19 april, inclusief de later 

toegevoegde actiepunten maar exclusief de laatste wijziging bij DIA-vakken.  

Voor: 12 stemmen.  
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Tegen: 0 stemmen.  

Blanco: 0 stemmen.  

Onthouding: 0 stemmen. 

 

18. Punten voor naar de CSR 

Wordt het advies duurzaamheid nog wel opgepakt? 

 

19. Promotie 

20180518-4: Judith zet op woensdag 23 mei een poll voor de stemming van de Pluim op 

Facebook. 

20180518-5: Judith deelt vóór 22 mei het Night of protest-evenement op Facebook 

• Zowel de FSR-fiets als de Pluim moeten onder de aandacht gebracht worden. Er wordt 

besloten om de actie voor de Fiets pas te delen ná de Pluim-bekendmaking, maar PR 

gaat nog overleggen over een specifieke actie en de specifieke volgorde van delen. 

• Er wordt besloten om het evenement van de Night of protest op Facebook te delen, maar 

dit gebeurt uitsluitend op een puur informatieve en neutrale manier.  

• Nieuwsbrief: wanneer komt de volgende? De hele raad kan alvast na gaan denken over 

welke onderwerpen in de nieuwsbrief verwerkt moeten worden.  

 

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

Planning van de PV’s:  

25 mei zal er een één uur durende PV die zal worden bijgewoond door nieuwe FSR-leden. De 

PV van 28 mei wordt geannuleerd. 

 

Midterm review Instellingsplan: Wat heeft de FSR als input voor deze review? 

Duurzaamheid Deutsche bank en Schakeltrajecten: financiering moet serieuzer genomen 

worden.  

Iris is de sexual violence meeting geweest en kaart aan dat het misschien een goed idee is om 

in het instellingsplan op te nemen waar studenten terecht kunnen met hun meldingen. Maar: 

Luca is al van plan om in de volgende OV-periode een overzicht te gaan maken van waar je als 

student terecht kan met welke problemen.  

 

Mail omzetten cijfers vanuit het buitenland 

De FSR bespreekt hoe cijfers omgezet worden vanuit het buitenland naar een Nederlands 

diploma, er wordt gesproken over dat zo’n omzetting met behulp van een omzettingstabel wel 

per student bekeken zou kunnen worden. Is het interessant om zo’n omzetting van cijfers te 

verwerken in de OER?  

De FSR besluit dat hij hier meer onderzoek naar wil doen en besluit hiervoor een bob-cyclus in 

te gaan. Javier mailt Charlotte terug en schrijft een vergaderstuk over het omzetten van cijfers 

vanuit het buitenland.  
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20180518-6: Javier mailt Charlotte Luttik (OC Sociologie) terug over omzetting cijfers 

semester buitenland en schrijft een vergaderstuk.  

 

21. Rondvraag en sluiting 

Geertje gaat proberen om de komende tijd om de week bij de PV aanwezig te zijn in verband 

met haar drukke inwerkperiode bij de LSVb.  

 

Geertje sluit de vergadering om 16:30.  

 

Actielijst 

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

20180426-5: Brief Deutsche Bank: Marnix stuurt nog een herinnering aan raden die nog niet 

gereageerd hebben.  

20180518-01: Robin vraagt aan Mark of hij nog bij wil dragen aan de discussie 

Sts/studiebegeleiding. 

20180518-2: Judith zet de vraag over instemmingsrecht op taalwijziging en het relevante m-

oer deel voor de volgende PV in de thread.  

20180518-3: Geertje past de brief schakeltrajecten aan en stuurt hem nogmaals aan de raad. 

20180518-4: Judith zet op woensdag 23 mei een poll voor de stemming van de Pluim op 

Facebook. 

20180518-5: Judith deelt vóór 22 mei het Night of protest-evenement op Facebook 

20180518-6: Javier mailt Charlotte Luttik (OC Sociologie) terug over omzetting cijfers 

semester buitenland en schrijft een vergaderstuk.  

 

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.        
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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.     


