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Notulen van de plenaire vergadering (37) 

Datum en tijd: 2 juli 2018 15:00-17:00 

Locatie: B3.11 

 

Aanwezig FSR ’17-‘18: Geertje Hulzebos, Luca Coster, Mark Dzoljic, Clarie Duin, Robin van 

den Hoek, Judith Pietersma, Marnix Gerding, Thijs Barendrecht, Mitchel Sluis,  

 

Aanwezig FSR ’18-’19: Evi de Rover (toehoorder).  

 

Afwezig (met bericht): Loraine Smith, Javier Koole Iris Kingma, Thom Ter Borg. 

 

1. Opening  

Geertje opent de vergadering om 15:09.  

 

2. Post 

20180702-1: Judith beantwoordt de mail over Canvas implementatie in de WC-krant en geeft 

dit door aan de nieuwe raad.  

• 02/07 Sterre: Notulen OV 5 wijzigingen decaan.  Voor de WVTTK.  

• 02/07 Nora van de Water (student assistant Canvas implementatie): Informatief tekstje 

Canvas in WC-krant  Doorgeven aan de nieuwe raad!  

• 28/06 CSR: Decentrale selectiecriteria psychologie: advies aan CSR  Wordt als 

onderwerp toegevoegd aan de agenda.  

 

3. Actielijst 

20180611-1: Judith reageert op de mail voor TAQT-trainingen. 

20180611-4: Mark mailt de nieuwe raad informerend over onderdeelcommissies. 
20180618-3: Mark mailt Peter Hoekstra over het aanpakken van de vakevaluaties.   
20180625-1: Judith agendeert de adviesaanvraag conceptprofiel decaan en de brief van de 

FGw aangaande investeringen in het Hoger Onderwijs op de PV van 2 juli. 

20180625-2: Robin verwerkt de wel/niet geaccepteerde wijzigingen in de OV-notulen en stelt 

hierover een mail op naar de decaan en Sterre. 
20180625-3: Marnix stuurt de reactie op de reactie BoS-studenten naar de decaan. 

20180625-4: Mark stuurt de instemming voor het wijzigen van het faculteitsreglement naar de 

decaan. 
20180625-5: Mitchel stuurt het ongevraagd advies kwaliteitsafspraken naar de decaan. 

20180625-6: Mark stuurt de vraag voor facilitaire ondersteuning naar de decaan. 
20180625-7: Mitchel schrijft het advies kaderbrief. 

20180625-8: Thom vraagt aan de nieuwe raad welke TAQT trainingen zij willen volgen en wie 

van hen aanwezig is bij de OV op 19 juli. 
20180625-9: PR werkt de nieuwsbrief uit. 
20180625-10: Luca mailt Sterre om te vragen wanneer decaanbenoemingsproces gaat spelen. 

20180625-11: Judith agendeert CAS en decaanbenoemingen op de PV van 2 juli. 
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4. Mededelingen 

• Tom heeft Judith gemachtigd. Loraine, Iris en Javier hebben niemand gemachtigd.  

• De FSR ’18-’19 gaat op 3 juli vergaderen, dan wordt duidelijk wanneer de TAQT OER-

training is en wie van de volgende FSR aanwezig is bij de OV van 19 juli.  

• Doordat er 4 afwezigen zijn is er vandaag geen officieel quorum van 9 raadsleden.  

o Discussie: In het HR staat dat de helft +1 telt als quorum. Het DB is van mening 

dat het vandaag beter is om de regels van het HR aan te houden. Anders kunnen 

bepaalde stukken niet worden ingestemd en kan de OV-deadline voor de stukken 

niet gehaald worden. Maar: in de werkafspraken van de FSR staat dat het 

quorum 2/3+1 moet zijn… Welke regels worden er dan vandaag gehanteerd?  

o De raad besluit om wel zijn eigen werkafspraken te hanteren met een 

compromis: alle stemrondes die vandaag worden gehouden zijn voorlopige 

besluiten, als er volgende week wel voldoende raadsleden aanwezig zijn worden 

de beslissingen officieel gemaakt.  

 

5. Vaststellen agenda 

De selectieprocedure voor de bachelor psychologie wordt toegevoegd als onderwerp 1. 

Instemmingsverzoek wijzigen faculteitsreglement en wijze samenstellen OC’s worden 

toegevoegd als respectievelijk onderwerp 8 en 9. De agenda is vastgesteld.  

 

6. Vaststellen notulen PV 36 

De notulen van 25 juni 2018 zijn na een aantal kleine wijzigingen vastgesteld. 

 

7. Update voorzitter 

Brief omtrent schakelonderwijs is afgerond. Ik heb aan de vice-voorzitter gevraagd hoe we dit 

politiek gaan regelen en met pers. Alleen n.a.v. pers worden kamervragen gesteld, 

HogerOnderwijsPersbureau (Folia en equivalenten) is hier 'goed genoeg voor'. Kranten 

hebben weinig interesse door geringe nieuwswaarde, dus spelen we het via HOP of 

opinieartikel. Het reces begint op 07-07. Kamervragen dienen echter een aantal maanden van 

te voren ingediend te worden.  

 

8. Update afgevaardigde 

• Uitslagen besproken van het  UvApanel met betrekking tot opkomst en deelname aan 

medezeggenschapsverkiezingen, zie bijlage voor document Dit is een vertrouwelijk 

document dus ga er netjes mee om.  

• Instellingstoets Kwaliteitszorg: er is besloten om positief te adviseren met het 

gevraagd advies, reden hiervoor was dat er nog wel veel punten zijn waar de UvA 

slecht op scoort maar dat een negatief advies mogelijk negatieve effecten zal hebben 
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op de accreditatie. De eerder genoemde punten zullen wel worden toegelicht in het 

advies.  

• Revisie OC handreiking: dit is besproken naar aanleiding van het verzoek van FSR 

FNWI. De OC handreiking is een centraal document voor OC’s die hen helpt met de 

werkzaamheden. Er zijn een aantal punten besproken die eventueel moeten worden 

aangepast. Wellicht handig om door te nemen voor de dossierhouders; 

• Kwaliteitsafspraken, bijlage bijgevoegd over de procedure. CSR had een voorkeur 

voor ongewogen devision. 

• Over de fixus: er is een wetswijziging geweest waardoor er een hoop fixiaanvragen 

facultair zijn vastgesteld terwijl dit eigenlijk centraal had moeten gebeuren. Wij 

hebben dus een aanvraag binnen gekregen om 7 aanvragen te bekijken en op te 

adviseren. Waaronder dus NF psychologie. 

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

Geen update deze week. 

 

10. Update commissievoorzitter O&R 

Mark gaat het HR in de Google Drive zetten en dan kunnen we allemaal een paar artikelen op 

ons nemen om dat aan te passen. Mark gaat hier een verdeling voor maken. Daarna gaat het 

langs de PV voor laatste controle. Dan kunnen we het vaststellen. De bijlage gaat eruit. 

 

11. Onderwerp 1: Bachelor selectieprocedure  

20180702-2: Geertje geeft aan Pim door dat de FSR negatief blijft adviseren op de 

selectieprocedure van bachelor psychologie. 

 

De selectieprocedure voor de bachelor psychologie is eind maart ter advisering voorgelegd aan 

de FSR. De FSR bracht een negatief advies uit om aan te geven dat hij bezwaren heeft tegen de 

numerus fixus an sich. De FSR heeft geen inhoudelijke bezwaren tegen de voorgelegde 

procedure en criteria.  

 

Er is een wetswijziging geweest waardoor een hoop fixiaanvragen facultair zijn vastgesteld 

terwijl dit eigenlijk centraal had moeten gebeuren. Daarom heeft ook de CSR op 22 juni de 

adviesaanvraag over de selectie bachelor psychologie binnen gekregen. Pim van Helvoirt 

(voorzitter CSR) wil graag van de FSR weten of zij nog steeds negatief willen adviseren. 

 

De raad bespreekt dit; de FSR is inmiddels niet van mening veranderd over dit onderwerp en 

het lijkt hem vanzelfsprekend om bij zijn standpunt te blijven.  

 

12. Onderwerp 2: Decaanbenoemingen (fase: beeldvormend) 
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In de benoemingsadvies commissie voor de nieuwe decaan komt ook een afgevaardigde uit de 

FSR FMG te zitten. Wie wordt dit, en van welke raad moet hij/zij zijn (’17-’18 of ’18-’19)? 

Luca heeft bij het CvB geïnformeerd of hij een voorkeur heeft voor iemand vanuit de FSR’17-

’18 of ’18-’19. We zouden uit beide raden alvast een raadslid kunnen aanwijzen. De nieuwe 

raad gaat dit doen in de vergadering van 3 juli.   

 

13. Onderwerp 3: Adviesaanvraag conceptprofiel decaan (fase: beeldvormend) 

Het conceptprofiel voor de vacature voor decaan van de FMG is ter advisering voorgelegd aan 

de FSR. De raad is het grotendeels eens met het conceptprofiel, maar heeft ook aanvullingen: 

• De FSR vind dat het feit dat de FMG ‘de grootste faculteit van de UvA, en de grootste 

faculteit maatschappij- en gedragswetenschappen in Nederland’ is niet zozeer als een 

positieve factor aangeprezen moet worden; ‘Hoe groter, hoe beter’ geldt niet op onze 

faculteit, vindt de FSR. Deze zin zou beter als een aandachtspunt geformuleerd kunnen 

worden: de decaan moet goed om kunnen gaan met de grootte van de faculteit.  

• De FSR vindt dat in de vastgestelde versie van het profiel minder nadruk op finance and 

control moet liggen.  

• Er wordt in het conceptprofiel nooit genoemd dat de decaan er ook is voor de studenten 

en medewerkers en dat het belangrijk is dat er contact is tussen decaan en 

studenten/medewerkers. De FSR vindt het wel belangrijk dat dit wordt toegevoegd.  

 

De raad is bereid om positief te adviseren indien deze punten worden meegenomen in het 

vaststellen van het conceptprofiel.  

 

14. Onderwerp 4: Update CAS 

20180702-3: Judith agendeert update CAS op de PV van 9 juli 2018.  

 

Tom is er niet, daarom wordt dit onderwerp verplaatst naar volgende week.  

 

15. Onderwerp 5: Advies kadernota (fase:besluitvormend) 

Er zijn in de Google Drive comments toegevoegd aan het conceptadvies kadernota dat Mitchel 

geschreven heeft. De raad bespreekt deze opmerkingen. Het blijkt moeilijk om het begrip 

‘betrokkenheid’ of: ‘attenderen’ anders te formuleren, daarom wordt deze term uiteindelijk niet 

gewijzigd.  

 

Stemvoorstel: De FSR FMG gaat voorlopig akkoord met het versturen van het advies over de 

kadernota.   

Voor:  9 stemmen. 

Tegen: 0 stemmen. 

Blanco: 0 stemmen. 

Onthouding:  0 stemmen. 
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Proces: Er komt nog een redactionele ronde tot donderdag 20:00. Volgende PV (9 juli) wordt 

het advies officieel ingestemd.  

 

16. Onderwerp 6: Brief FGW investeringen in het Hoger Onderwijs (fase: besluitvormend) 

De FSR bespreekt de door de FGw geschreven brief aangaande verhoging van investeringen in 

het Hoger Onderwijs en of de FSR deze brief wil ondertekenen. In september gaat deze brief 

naar de kamercommissie, maar hij moet wel nu al ondertekend worden. De deadline is vandaag 

(2 juli 2018).  

 

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

FSR FGW aangaande investeringen in het Hoger Onderwijs.   

Voor: 8 stemmen. 

Tegen: 0 stemmen. 

Blanco: 1 stem. 

Onthouding:  0 stemmen. 

 

17. Onderwerp 7: Honours (fase: oordeelvormend) 

20180702-4: Alle raadsleden zetten hun OV- voorbereidingsstukjes in de thread voor de PV 

van 9 juli.  

 

Het advies van de FSR betreft honours is al opgestuurd en werd destijds niet besproken op het 

OWI-overleg omdat het ‘een prioriteit voor later’ was. Echter, in het ODO van SW is nu al 

ingestemd met randvoorwaarden, waardoor de raad bij SW nu niet veel meer kan aanpassen…  

 

Discussie: Wat kan de raad hiermee? Nu een brief over procesverloop starten? Honours 

meenemen in de OV-voorbereiding? Of dit onderwerp op het OWI-overleg aankaarten, 

aangezien honours daar ook al het thematische punt is? Met het opstellen van een brief over 

procesverloop zou de raad voorbij gaan aan de inhoud van het advies. Daarom vindt hij het 

beter om toch door te zetten in de inhoud van het advies.  

 

Proces: Honours wordt op de volgende PV en op de OV-voorbereiding verder besproken, hier 

wordt dus nog twee keer bij stil gestaan.  

 

18. Onderwerp 8: Instemmingsverzoek wijzigen faculteitsreglement / contact met de OR 

Mark is met de OR in gesprek over de verkiezingen en zetelverdeling van de OR. De FSR wil 

in de zetelverdeling een gelijke representatie van de faculteit bereiken, terwijl de OR vindt: 

‘Wie zijn best doet en kiezers wint of behoudt, verdient meer invloed. Wie niet stemt, zet 

zichzelf buiten spel.’ Hij wil op die manier zorgen dat inactief politiek gedrag niet beloond 

wordt.  
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Echter; moet de OR dit wel met de FSR  bespreken, of gaat een beslissing over de verkiezingen 

van de FSR alleen via de decaan? Mark zal nog uitzoeken met wie de discussie gevoerd hoort 

te worden en komt er een andere keer mee terug naar de PV.  

 

19. Onderwerp 9: Wijze samenstellen OC’s  

20180702-5: Mark stuurt een mail naar Sterre over de brief en reactie voor het instemmen van 

het faculteitsreglement.  

 

Aan wie is het initiatief om een brief te schrijven over het instemmen met het 

faculteitsreglement, inclusief de wijzigingen betreft samenstellen en de wijzigingen betreft 

OC’s (voorzitters mailen en evalueren over twee jaar)? De FSR dacht dat de decaan eerst een 

reactie op de brief van de FSR moest sturen en dat de FSR hier vervolgens op zou reageren. De 

decaan dacht dat de FSR eerst een brief met zijn akkoord moest opstellen waar de decaan 

vervolgens nog op zou reageren. 

 

De FSR vermoedt dat met het opstellen van een nieuwe brief (in plaats van het krijgen van een 

reactie op de reeds opgestelde brief) een deel van het dialoog verloren kan gaan. De FSR wil 

graag dat de decaan reageert op alles wat de FSR eerder heeft gezegd.  

 

De FSR besluit om akkoord te gaan met de wens van de decaan en dus met het opstellen van 

een nieuwe brief, maar de FSR verwacht hierop (om transparantie naar de studenten te 

waarborgen) wel een uitgebreide reactie van de decaan met daarin de reden(en) waarom het 

voorstel van de FSR in eerste instantie niet werd geaccepteerd. Mark zal dit doorgeven. 

 

20. Onderwerp 10: Stemming voorzitter (fase: besluitvormend) 

De FSR FMG gaat voorlopig akkoord met het aanstellen van Judith Pietersma als zijn 

voorzitter. De aanstelling gaat per direct (2 juli 2018) in en zal duren tot 31 augustus 2018.  

 

21. Punten voor naar de CSR 

Geen.  

 

22. Promotie 

De pluim moet nog uitgereikt worden!  

 

23. W.v.t.t.k. 

• Notulen OV 5: reactie van de decaan. 

• ASN-rekening: gaat Mark oppakken met nieuwe penningmeester.  

 

24. Rondvraag en sluiting 
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Geen punten voor de rondvraag. Geertje sluit de vergadering om 16:36.  

 

Actielijst 

20180611-1: Judith reageert op de mail voor TAQT-trainingen. 
20180611-4: Mark mailt de nieuwe raad informerend over onderdeelcommissies. 
20180702-1: Judith beantwoordt de mail over Canvas implementatie in de WC-krant en geeft 

dit door aan de nieuwe raad.  

20180702-2: Geertje geeft aan Pim door dat de FSR negatief blijft adviseren op de 

selectieprocedure van bachelor psychologie. 

20180702-3: Judith agendeert update CAS op de PV van 9 juli 2018.  

20180702-4: Alle raadsleden zetten hun OV- voorbereidingsstukjes in de thread voor de PV 

van 9 juli.  

20180702-5: Mark stuurt een mail naar Sterre over de brief en reactie voor het instemmen van 

het faculteitsreglement.  

 

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.     


