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Notulen van de plenaire vergadering (10) 

Datum en tijd: 29 oktober 2018, 17:00-19:00 

Locatie: C2.07 

 

Aanwezig: Antonie van Hulst, Bibi van de Laar, Evi de Rover, Marie de Vries, Nina Salomons, 

Rinke Ploeger, Lise Lathouwers, Daniël Ellis, Freek Wallagh, Casper Colenbrander, Robin van 

den Hoek, Christian Manuputty. 

 

Afwezig: Rosanne Beentjes. 

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 17:01 uur.  

 

2. Vaststellen notulen PV 9 

De notulen van 23 oktober 2018 zijn met een wijziging vastgesteld. 

 

3. Actielijst  

180918-9: Taakgroephoofd OER neemt contact op met TAQT voor het inplannen van de OER- 

training. 

180925-5: Alle ODC-aanspreekpunten vullen Lises bestand in met gegevens/contactpersonen 

van de ODC’s, Rinke gaat hier achteraan.  

180925-6: Lise boekt een locatie voor het evaluatieweekend. 

181009-8: Freek: zoekt uit hoe de app heet en stuurt meer informatie door. 

181009-10: Freek schrijft vergaderstuk over het creëren van ruimte voor kunst op REC. 

181016-2: Casper schrijft een vergaderstuk over de raadsassistenten. Als Casper niet kan/wil, 

doet Daniël of Lise het.  

181016-3: Freek neemt foto’s en schilderijen mee voor kantoor. 

181016-4: Lise en Marie spreken af wanneer ze de spullen voor kantoor gaan kopen. 

181016-5: Het DB stelt een mail op naar Sterre over de OV-notulen.  

181023-1: DB reageert op Sterres mail over de OV-notulen.  

181023-2: Evi reageert op de mail van Maureen.  

181023-3: Nina neemt contact op met Mark over de ODC’s. 

181023-4: Nina maakt schema voor inloopspreekdag/uur. 

181023-5: PM denkt na over promotiemateriaal.  

181023-6: Casper legt de websitevernieuwing voor aan de CSR.  

181023-7: Nina en Marie vragen na over notulen CSR duurzaamheid. 

181023-8: Bibi stuurt de mail met argumenten voor PSY door.  

181023-9: Bibi vraagt aan PSY of ze een advies of een standpunt willen en vermeldt dat we 

hier vrijdag op antwoorden.  
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4. Mededelingen 

• De commissievoorzitters zetten vanaf nu de notulen van hun vergaderingen in de PV-

thread van de bijbehorende week. 

• We gaan vandaag het beleidsplan bespreken, het kan zijn dat de PV uit gaat lopen.  

• Casper heeft op de Drive onder kopje ‘algemeen’ een schema gemaakt voor de 

verwachtingsgesprekjes, iedereen kan zichzelf inschrijven.  

• Daniël geeft Casper namens de FSR een cadeautje voor zijn verjaardag ❤ 

 

5. Post 

26/10 Jen Drouin: Knowledge Mile Live x The Human Factor 

 Evenement voor studenten om werkgevers te ontmoeten.  

181029-1: Bibi mailt Jen van het Knowledge Mile evenement terug.  

28/10 Esther de Boer (ASVA): Facultaire diversity officers – compensatie 

 181029-2: Antonie mailt Esther terug over de facultaire DO 

 

6. Vaststellen agenda 

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.  

 

7. Update voorzitter 

Geen update deze week.  

 

8. Update afgevaardigde 

Hierbij mijn achtste update uit de CSR. Omdat mijn updates best lang zijn i.v.m. die van de 

andere afgevaardigden onderstreep ik de belangrijke delen, zodat je ervoor kan kiezen om 

alleen de onderstreepte delen en de notities van de PV te lezen. 

AUC 23 Oktober: naar aanleiding van een gesprek dat ik had met de Studenten Raad van de 

AUC zijn Malou en ik met hen gaan praten over hun problemen met de concept begroting van 

de AUC, zij hebben namelijk hier geen volledig inzicht in en denken dat er aardig wat zaken 

voor hun worden verborgen. Met de CSR pakken we dit op en binnenkort wordt hier over 

gesproken met het CvB. 

PV CSR 24 Oktober: door de tentamens was het een hectische week, we konden namelijk 

geen besluiten nemen over de zaken waar we een besluit wilden nemen, omdat we het quorum 

niet hadden. We hebben het gehad over de Studentassessor en de Klachtencommissie, voor 

beiden staat namelijk een vacature open, mocht iemand nog iemand kennen die wel eens een 

goede Studentassessor kon zijn, dit is je kans. De VSNU ziet graag dat er een numerus fixus 

komt op de internationale opleidingen, het liefst met een nieuwe wet waardoor men 

Nederlanders plekken kan garanderen. Het OCW schijnt ook wat gekke dingen aan doen te 

zijn, ze denken er over na een wet in te voeren waardoor de minister altijd het laatste besluit 

kan gaan nemen over de numerus fixus op alle opleidingen.  
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GALOP 25 Oktober: super leuk: Platform Gezamenlijke Administratieve en Logistieke 

Onderwijsprocessen. Dit is het achterkamertje van de UvA. Hier zitten allemaal 

onderkoningjes samen te vergaderen over de zaken die zij van hogerop opgelegd krijgen. Wat 

wel interessant is dat Arne Brentjes, de man die eigenhandig de UvA intern heeft ingericht, 

met een tussenevaluatie kwam over de pilot met het flexstuderen, grofweg: de pilot lijkt 

geslaagd, er zijn nog een aantal punten die nu nog niet beantwoord (kunnen) zijn, het rapport 

zit in de bijlage.  

Financiële Cyclus CSR 25 Oktober: we hebben een lijstje opgesteld met vragen over de 

concept begroting 2019, deze hebben we deels op vrijdag kunnen bespreken, de overgebleven 

vijfenzeventig vragen stellen we schriftelijk.  

CV CSR O&F 25 Oktober: deze hele vergadering stond eigenlijk in het teken van rookbeleid, 

wat er mogelijk binnenkort toch niet meer uitmaakt, omdat roken in het hoger onderwijs 

mogelijk binnenkort per wet verboden wordt, dus geen rokers meer op het terrein van de 

UvA, dus als je straks wil lopen, mag je dertig meter doorlopen. We waren om halfzes klaar 

met de begroting.  

GV CSR-COR 26 Oktober: we hebben een vooroverleg gehad met de financiële commissie 

van de COR, de meeste hadden niet eens alles gelezen… Maar de inbreng die ze hadden was 

wel nuttig gelukkig. Daarna hebben we met Erik Boels, hoofd FP & C (Financel Planning and 

Control) gezeten, die heeft ons in tweeënhalf uur een twintigtal vragen kunnen beantwoorden. 

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

Onderwerp 1: Standpunten beleidsdossiers en drive  

Financiën (Rinke). Hierin heeft ze geschreven wat de belangrijkste dingen zijn bij financiën, 

allocatiemodel etc. We kunnen dieper ingaan op onze standpunten, Bezuinigingen: 

transparantie verbeteren, duidelijke maatregelen inzichtbaar voor studenten en docenten, dat 

we begrijpen dat we moeten bezuinigen maar dat we er het beste uit willen halen, we stellen 

veel vragen naar de beleidsmatige kanten van de begroting, wat zijn de gevolgen van zo’n 

begroting.  

Kwaliteitsafspraken (Rinke): toezien op evaluatie, gelden eerlijk verdeeld naar verhouding 

van studenten, dat wat op facultair niveau afgesproken wordt, nageleefd wordt in de praktijk. 

Gelijk mee beginnen bij dit stukje dat het geld is van studenten.  

BSA (Casper): bevat nog niet echt een mening, voorleggen aan de PV of we dit willen of 

niet?  

Digitalisering (Daniel): het stuk over readers vindt Daniel heel belangrijk, je betaalt al veel 

collegegelden, als je het minder breed hebt dan is dat weer extra geld. Ben je verplicht om een 

papieren reader te hebben? Bij Daniel bij sommige vakken wel, bij Rinke ook. Je kan het ook 

gratis downloaden op je laptop, dan moet verplicht uitprinten niet meer zo zijn. Lise vraagt of 

we moeten specificeren wanneer en in welke situatie de hoorcolleges online te gooien? Daniel 

geeft aan dat docenten hier een keuze in mogen maken, docent mag zelf autonomie houden, 

direct of 2 weken voor tentamen. Lise vindt het belangrijk houdt daar zijn eigen autonomie in. 
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Digitalisering is wat ons betreft een positieve ontwikkeling maar wel in combinatie met fysiek 

onderwijs. Kan nog iets explicieter dat het een samenwerking is en dat niet het een het ander 

moet aansluiten, Daniel vindt dat dit de lading voldoende dekt. Bij de PV bespreken: of 

bovenstaande nog explicieter moet? Rinke laat een overzicht doen met de argumenten van 

sociale geografie en planologie tegen digitalisering. Willen we iets toevoegen over knelpunten 

in dit stukje? Daniel is het daarmee eens.  

Flexstuderen (Daniel): is nog niet af. Wat wil je daar gaan schrijven? Die pilot is gestart vorig 

jaar, nou is het zo dat er raar beleid wordt gevormd, per opleiding gekeken wat we ervan 

vinden, Cvb is niet met een algemeen standpunt gekomen van zo is het gegaan, bij de FEB is 

het goed gegaan als voorbeeld misschien gebruiken. Lise vraagt wat het algemene standpunt 

is: de hoofdreden om flexstuderen als je extra curriculaire dingen doet waar je studie 

vertraging oploopt, dat je 3 en een half jaar, of 3 jaar en 3 maanden moet studeren, het is 

onzin dat je dan 2000 euro moet betalen. Laten we dan zeggen betaal voor het aantal vakken 

dat je volgt. Hadden we nog een standpunt over mensen die van hbo komen? Dat is nu heel 

gek geregeld, je hebt bepaalde tracks, bijv. verkorte bachelor bij CW, je mag dat alleen maar 

doen als je nog ingeschreven staat voor een bachelor? Er zijn omslachtige regels voor. Evi 

vindt het belangrijk dat er ook ingezet moet worden, dat flexstuderen er ook is voor mensen 

met een functiebeperking.  

Internationalisering (Evi): Lise stelt dat de zin eruit gaat dat we enkel focussen op sociologie 

en psychologie, want dan lijkt het alsof we alleen op die dingen gaan focussen en de rest ons 

niet boeit. Er kan ook nog bij: meer uren voor docenten door internationalisering. Daniel stelt 

dat docenten eigenlijk niet in het Engels zouden mogen doceren als het Engels te slecht is. Evi 

gaat erbij zetten bij punt werkdruk docenten Engels doceren, dat dit ook slecht is voor 

kwaliteit en dus ook voor studenten  meer nadruk op studenten.  

Masterselectie (Lise): zin is onduidelijk tussen aanhalingstekens, welke selectiecriteria wegen 

zwaarder, daar moet meer info over, ook over uiterlijke inschrijfdata. Die zin gaat Lise 

herschrijven. Evi geeft aan dat er misschien nog explicieter in kan staan: de fsr fmg vindt 

transparantie in masterselectie belangrijk.  

Numerus Fixus (Daniël): ondercapaciteit gaat over docenten, dat moet er explicieter bij staan 

vindt Daniel anders is het onduidelijk. Rinke en Lise vinden het een goed stuk, Rinke zegt dat 

kinderen veranderd moet worden. We zijn geen kinderen!!! Daniel vindt het grootste 

probleem bij numerus fixus, je maakt geen onderscheid tussen Nederlanders en internationals, 

je krijgt als Nederlandse student te maken met wereldwijde concurrentie. Onderwijs moet in 

de eerste plek toegankelijk zijn voor Nederlandse studenten zegt Daniel. Lise vindt dat te ver 

gaan, maar we kunnen wel toevoegen dat er een balans moeten zijn. Je mag geen nr fixus obv 

afkomst, doen want dat is discriminatie.  

Daniel is het niet eens met het beleidsstuk van Evi, als er wordt toegevoegd dat het 

belemmerend is voor Nederlandse studenten.  hier gaan we over discussiëren in de PV. 

Schakeltrajecten (Evi): Rinke geeft aan dat er duidelijk moet zijn wat dan financiering slecht 

is. Lise vindt dat er explicieter moet staan, dat het kwaliteit van onderwijs er niet onder mag 
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leiden in de laatste zin.  

Studentassistenten (Lise): deze gaan we toevoegen bij slapende dossiers.  

Studieadviserus (Rinke): Casper geeft aan dat studieadviseurs bij internationale studies het 

echt heel zwaar hebben, dit kan er ook nog bij. Lise geeft aan dat het nog even uitgebreider 

kan uitgeschreven worden, verder prima. 

Ombudsstudenten (Lise): Rinke vraagt zich af of we iets moeten schrijven over hun 

zichtbaarheid, Lise vraagt zich af of dat onze taak is. Wat Lise wel belangrijk vindt, de 

communicatie tussen FSR en BoS-/Ombudsstudenten. Zinnetje over relatie tussen …  mag 

duidelijker opgeschreven worden dat dat dus gaat om de relatie tussen de FSR en hen.  

Vrije keuze minoren (Lise): Rinke geeft aan dat er bij haar studie heel moeilijk wordt gedaan 

over minoren bij een andere faculteit. Wij vinden dat raar?  

Dubbele bachelor (Daniel): nog niet geschreven, studenten die dubbele bachelor doen kunnen 

begrijpen dat niet alles op elkaar aansluit, maar Daniel vindt wel dat op punten waar de UvA 

tegemoet kan komen dat ook moet doen of in ieder geval niet mag tegenwerken. Maar, de 

UvA moet er ook niet te veel investeren, want het is toch verantwoordelijkheid voor jezelf. 

AP: Daniel schrijft dit stukje af.  

Instellingscollegegelden (Casper): Casper gaat het stukje herschrijven met iets minder jargon 

 

Onderwerp 2: Kwaliteitsafspraken 

Lise wil hier nog wat over vragen. We hebben een gesprek gehad over waarborging, hoe gaan 

we ervoor zorgen dat OC niet overwerkt wordt en dat ze ten volste begrijpen wat het idee is. 

Is benoemd in de werkgroep kwaliteitsafspraken, maar daar waren niet alle owis’s. Moeten 

wij dit als FSR naar alle OC’s communiceren? Of Richard? Richard heeft het wel weer 

benoemd in zijn stuk. Casper maakt zich zorgen dat OC’s structureel te weinig uren krijgen. 

Casper heeft dit nagevraagd bij het maagdenhuis, recht op 100 uur, dit hebben lang niet alle 

OC’s bij psy bijvoorbeeld verhoogt naar 60 uur (van 40). Dit recht op 100 uur en betaling is 

pas recentelijk in de wet opgenomen. Mark zei dat studenten veel meer uren krijgen (15 uur) 

dat is makkelijk want die worden van centraal betaald, terwijl docenten die worden betaald 

vanuit de faculteit en daar is natuurlijk minder geld.  

Terug naar kwaliteitsafspraken: hoe zit het met de evaluaties van kwaliteitsafpraken? De hele 

opzet van evalueren wordt nog door centraal gemaakt. Het idee is wel dat er wordt 

geëvalueerd middels een focusgroep, en als dat niet kan dan moet dat beargumenteerd 

worden. En er moet ook op een manier beargumenteerd worden wat de meerwaarde is van de 

interventie. We kunnen het altijd nog een keer benoemen in het advies zelf.  

Over de OC’s, dit is meer een O&C onderwerp misschien. Maar ook goed als wij ons hiermee 

bezig houden, want het gaat ook om geld. Lise vindt het leuk om zich hiermee bezig te 

houden.  

Mailtje over OC’s naar kwaliteitsafspraken, willen we dit? Dan moeten we wel eerst Richard 

erover benaderen, wat hij daarvan vindt.  
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AP: vraagt bij Richard hoe hij van plan is de OC’s in te lichten en of de FSR daar een rol in 

kan spelen.  

 

Onderwerp 3:nieuwe adviezen waar gaan we aan werken nieuwe maand.  

Wie gaat wat doen?  

Casper: Hij zit met Antonie aan strategie document te werken, die kunnen ze waarschijnlijk 

wel al in de komende week af hebben. Die nieuwe opleiding moeten we ook wat aan doen. 

Casper is altijd inzetbaar voor nieuwe ideeën.  

Rinke: studieadviseurs en mentoren, dat was een idee, om drukte te voorkomen.  

Evi: wil na OV2 iets met internationalisering gaan doen, notitie CvB: miljoen euro voor 

schakeltrajecten vrij, 600 euro naar studielink (schijnt heel duur te zijn), is lastig 

schakelonderwijs want owi-overleg, faculteitsbreed-potje maken? Lise geeft aan dat 

commissieleden zelf kunnen aangeven als ze willen brainstormen als ze niet weten hoe ze een 

advies moeten schrijven, waar ze moeten beginnen.  

Lise: wil na de OV aan masterselectie gaan zitten, waar de knelpunten zitten etc. En 

misschien dus het advies over de OC’s.  

Casper: hoe zit het nu met de selectiecriteria van psychologie (inwerkweek casus)?  

 

Onderwerp 4: Instellingscollegegeld 

Casper gaat zich hier nog meer over inlezen, en dan zich er aan bezig houden. Gek feit: 

instellingscollegegelden zijn overal hetzelfde, maar is elke opleiding dan ook net zo duur? Je 

mag per opleiding afwijken, is dat wenselijk vraagt Lise? Rinke geeft aan dat er dan juist 

concurrentie kan ontstaan. Wel goed om naar te kijken, ook kijken naar wat het effect is op 

internationals, wellicht trek je zo enkel een bepaald type international. Bedrijven geven soms 

wel lening aan internationals, maar UvA speelt hierin geen enkele rol.  

 

Onderwerp 5: Nieuwe studie  

Rinke en Evi vinden het leuk, Casper ook wel, Casper gunt het Evi! Casper zegt dat wij als 

FSR betrokken moeten worden bij de werkgroep achter dit plan.   

 

10. Update commissievoorzitter C&O  

Geen update deze week.  

 

11. Onderwerp 1: TAQT-training De vaagheidszone (Besluitvormend) 

De CSR heeft een trainingsbudget beschikbaar gesteld voor de FSR FMG, de FSR hoeft alleen 

nog te kiezen welke training hij wil volgen. De vaagheidszone training van TAQT kost 420 

euro, dit bedrag past binnen het budget. We gaan dan leren om toezeggingen te halen en om om 

te gaan met debattechnieken. Freek is sceptisch over de training, hij denkt dat dit een training 

zal zijn waar vooral open deuren worden ingetrapt. Evi benadrukt wel dat deze training 

specifiek is gericht op studentenraden en op contact met een decaan. Marie vindt de training 
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leuk en denkt dat deze handig is als je nog geen bestuurservaring hebt. Het grootste deel van de 

FSR is vóór. De FSR FMG kiest ervoor om de vaagheidszone training van TAQT te gaan 

volgen. Evi gaat een datumprikker opstellen.  

 

12. Onderwerp 2: Advies conceptbegroting (Besluitvormend) 

Discussie: Er ligt een concept van het advies over de concept begroting. De PV bespreekt zijn 

feedback op dit concept. De raad vindt het concept in ieder geval al goed leesbaar. Het advies 

geldt op dit moment alleen nog namens de FSR, de OR moet nog feedback geven op het 

concept wordt later nog toegevoegd als afzender. 

 

De FSR FMG neigt nu naar een positief advies. Lise vindt dit moeilijk. De situatie is nogal 

dubbel voor haar: er wordt nu al 3 jaar gevraagd om een toevoeging met daarin de 

domeinbegroting etc., maar dit is nooit echt uitgebreid uitgevoerd. Echter: er zijn al wel goede 

stappen in de juiste richting genomen, dit is een valide reden om positief te adviseren. Het is 

misschien een optie om aan de volgende FSR uit te leggen dat er goed op de begroting gelet 

moet worden en dat zij er wel wat kritischer op gaan zijn. Marie oppert de mogelijkheid om 

‘positief, mits…’ te adviseren, maar Lise geeft aan dat je dan niet heel sterk staat, omdat je 

dan wel degelijk positief adviseert.  

 

Proces: Vóór woensdag komt de reactie van de OR. Voor maandagochtend moet de 

definitieve versie van het advies zijn ingeleverd.  

De FSR 1819 gaat akkoord met de inhoud van het concept advies voor de concept begroting 

2019. Die houdt in dat hij positief adviseert, met een waarschuwing voor volgend jaar. Als het 

advies definitief af is zal nog een mailstemming volgen. 

 

13. Onderwerp 3: Dag van de Afgezanten (Besluitvormend) 

Inhoud van de dag (6 november)  

Op de Dag van de Afgezanten zullen gesprekken worden gevoerd en er worden notulen 

gemaakt. Gesprekken kunnen over onderwerpen als Mental health, studentbetrokkenheid, 

financiën en internationalisering gaan. Evi en Bibi hebben voorkeur voor mental health en 

studentbetrokkenheid. De FSR wil middels deze gesprekken bereiken onderzoeken wat leeft 

onder studenten en wil aan kennisdeling over dossiers doen, kijken hoe de onderwerpen leven 

onder hun opleidingen. Hopelijk wordt het een dialoog waarin we van elkaar leren. 

 

Taakverdeling 

Lise notuleert, Marie doet inkopen en Chris is gespreksleider. Chris en anderen gaan langs de 

bestuurskamers lopen de komende week om het evenement te promoten. Marie, Nina en 

Antonie kunnen niet aanwezig zijn tijdens de gesprekken zelf, ze kunnen wel later aansluiten.  

 

Onderwerp 1 
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De FSR is het erover eens dat studentbetrokkenheid een goed onderwerp is. Echter: dit is 

misschien al heel vaak besproken. Antonie vindt het een goed idee om te bespreken wat 

iedereens rol is, hoe iedereens takenpakket eruit ziet, benadrukken dat ieder orgaan de opinie 

van de studenten ziet en filtert om zo effectiever aan de slag te kunnen als FSR. Je kan dan 

vragen: hoe ziet elk orgaan zijn rol, wat zijn je verwachtingen? Hoe is de rol van 

studieverenigingen in het verhogen van het opkomstpercentages in de verkiezingen? Dit 

onderwerp kan ook onder studentbetrokkenheid vallen.  

 

Onderwerp 2 

Freek wil ‘kunst op de uni’ aandragen en Bibi is het hiermee eens. Marie heeft al een 

brainstormsessie mental health ingepland, dus het zou beetje dubbelop worden om dit 

onderwerp óók nog eens te bespreken op de DvdA. Lise wil kwaliteitsafspraken bespreken, 

maar het is wel belangrijk om goed in de materie te zitten als je het over kwalteitsafspraken 

hebt en het is misschien niet de taak van de FSR om dit onderwerp neer te legen bij de 

studieverenigingen. Kwaliteitsafspraken zou ook gekoppeld kunnen worden aan ‘financiën’. 

Daniel vindt kwaliteitsafspraken beter omdat het breder onderwerp is dan mental health. 

Diversiteit is ook een optie, het is een erg breed onderwerp.  

 

Er is ook het idee om in de thema’s van het beleidsplan te gebruiken in plaats van dossiers als 

gespreksonderwerpen.  

O&F: Vooruitstrevende faculteit (digitalisering zou hier ook kunnen worden besproken en 

zou gekoppeld kunnen worden aan kwaliteitsafspraken). 

O&C: Hechte faculteit (studentbetrokkenheid, uitspreken van rollen). 

 

Proces: Bibi en Evi gaan aan de commissievoorzitters voorleggen wat zij willen bespreken.  

 

Borrel: reservering bij de Common Room is mis gegaan in verband met een eigen evenement 

van de Common Room. Evi gaat vragen of de Common Room niet alsnog een uurtje kan 

reserveren voor de FSR. Anders gaat de borrel naar De Roeter of De Krater.  

 

14. Pauze 

 

15. Onderwerp 4:  De nieuwe baliediensten (Besluitvormend) 

Nina heeft een rooster gemaakt voor de nieuwe invulling van de baliediensten. De rest van de 

raad geeft aan dat hij liever één langere baliesessie per week draait in plaats van meerdere 

korte sessies in de week. Nina gaat daarom een nieuw rooster opstellen. Er is discussie over 

inloopuren: moeten ze 5x in de week plaats vinden, 2x in de week of toch helemaal 

afschaffen? Het besluit volgt: de inloopuren van de FSR worden vanaf nu dinsdag en 

donderdag van 12:00 tot 14:00.  
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16. Onderwerp 5: Bespreken beleidsplan (Besluitvormend) 

De FSR besluit over de inhoud van zijn beleidsplan voor 2018-2019. Het doel van vandaag is 

om overeenstemming te krijgen over welke dossiers gaan worden opgenomen in het plan. 

 

Onderwijs & Financiën 

BSA: er wordt nog onderzoek gedaan, voor nu is het daarom moeilijk voor de FSR om 

een standpunt in te nemen. Er zijn positieve en negatieve kanten: het BSA kan 

stressverhogend werken, mogelijk wordt de toegankelijkheid van de studie verhinderd, het 

BSA kan minder goed werken voor het uitstippelen van je studiepad. De eisen van het BSA 

moeten redelijk zijn en het BSA moet individueel toepasbaar zijn. Maar het standpunt van de 

FSR kan dus veranderen door het onderzoek dat op dit moment nog loopt.  

Digitalisering: de FSR wil in zijn plan explicieter benoemen dat online onderwijs niet ten 

koste mag gaan van fysiek onderwijs. Het hoort niet zo te zijn dat alle colleges per definitie 

online moeten staan, want een docent is autonoom en heeft hier zelf een keuze in. Mocht het 

zo zijn dat een docent ervoor kiest om zijn colleges online te zetten, dan zou Daniël willen dat 

binnen zijn faculteit alle studenten bij alle opleidingen deze hoorcolleges terug kunnen kijken. 

De meerderheid van de FSR vindt het niet wenselijk dat alle colleges verplicht online komen; 

een docent moet zelf een rol hebben in het besluit om zijn college online te zetten en áls deze 

online komt in het besluit om de opnames te delen met de hele FMG. Goed compromis: de 

FSR acht online hoorcolleges wenselijk en gaat hier graag over in gesprek met docenten, de 

FSR nodigt docenten dan ook uit om hier gebruik van te maken. De raad vindt het opvallend 

dat dit deel van digitalisering alleen over online hoorcolleges gaat. Is er ook over andere 

aspecten van digitalisering nagedacht? Nina ziet het belang van digitalisering in de FMG 

graag toegevoegd aan dit deel van het beleidsplan.  

Numerus fixus: willen de FSR iets in het plan opnemen over dat numerus fixus 

nadelig kan werken voor Nederlandse studenten (omdat voor hen de concurrentie veel groter 

is) en willen wij hierin opkomen voor Nederlandse studenten? Die toevoeging komt er niet, 

omdat het een heftige uitspraak is waar een groot deel van de raad het niet een eens is. Evi 

gaat deze punten aanpassen in het beleidsplan. Actualiteit gaat eruit en selectiecriteria ook.  

 

Organisatie & Communicatie 

Kunst en artistieke expressie: ‘de taakgroep’ moet worden veranderd in ‘de FSR’. Daniël 

vindt het wrang dat er met zo’n dossier wordt geïnvesteerd in zaken die niet direct gerelateerd 

zijn aan onderwijs. Freek meent dat er geen grote bedragen geïnvesteerd hoeven te worden en 

dat dit wel de diversiteit en mental health ten goede zal komen. Lise geeft aan dat het slim is 

om expliciet te benoemen dat er geen grote bedragen voor vrijgemaakt hoeven te worden 

binnen de FMG, hier is de rest van de raad het mee eens.  

Duurzaamheid: Nu gaat het plan vooral over beleid, willen we ook nog dingen toevoegen 

over het gebouw? Kijk bijvoorbeeld naar een printmaximum of een plan voor de lampen. 

Echter, het is moeilijk om dit als faculteitsraad te veranderen, dit zou beter opgenomen 
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kunnen worden bij de CSR. Marie vond de duurzaamheidsdoelen van de CSR echter vaag. 

Marie krijgt de tip om in het beleidsplan specifieker te maken wat de FSR zou willen in 

duurzaamheid in zijn faculteit: ‘Een voorbeeld zou kunnen zij dat docenten die binnen x km 

vanaf de UvA een gastles geven alleen met de trein mogen gaan’.  

Mental health: Extra benadrukken dat de lasten gecreëerd door maatschappelijke 

veranderingen ook  gecombineerd moeten worden met een studie.   

Diversiteit: Daniel wil het rapport van de diversiteitscommissie heel graag uit het 

beleidsplan omdat er tegenstrijdigheden in staan. Hiervoor in de plaats komt waarschijnlijk nu 

een bron van de VU. Ook de balans tussen links en rechts, functiebeperking en 

toegankelijkheid moeten meetellen. En er komt een toevoeging over meer diversiteit in het 

curriculum. Evi wil graag toegevoegd hebben dat de FSR FMG vóór een diverse 

studentenpopulatie is.  

Vakevaluaties: Antonie zou uitgebreider in de cursushandleidingen opgenomen willen 

zien worden hoe de cursusevaluatie wordt gebruikt. De rest van de raad vindt dat prima.  

Informatievoorziening: Moeilijk omdat informatievoorziening (zoals op de website) 

op centraal niveau geregeld is. Daarom kan de FSR er niet altijd veel mee bereiken. Nina 

krijgt de tip om meer voorbeelden te verwerken in dit stukje van het beleidsplan.  

 

Proces: alle definitieve stukken zijn op 1 november af. Dit weekend redactionele ronde, 

volgende week op de PV instemming.  

 

[De agendapunten 17 tot en met 20 zijn geschrapt omwille van de tijd] 

17. Promotie en Media 

18. Punten voor naar de CSR  

19.  Vergaderstukevaluatie 

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

 

21. Rondvraag en sluiting 

 Chris vertelt hoe het zijn ODC-vergadering is verlopen. 

 De FSR-truien komen later, dit moet financieel nog geregeld worden. 

 De FSR bespreekt naar welke constitutieborrels hij deze week gaat. 

  

Evi sluit de vergadering om 19:28 uur. 

 

Actielijst 

180918-9: Taakgroephoofd OER neemt contact op met TAQT voor het inplannen van de OER- 

training. 

180925-6: Lise boekt een locatie voor het evaluatieweekend. 

181009-8: Freek: zoekt uit hoe de app heet en stuurt meer informatie door. 

181009-10: Freek schrijft vergaderstuk over het creëren van ruimte voor kunst op REC. 



 

  11 

 

181016-3: Freek neemt foto’s en schilderijen mee voor kantoor. 

181016-4: Lise en Marie spreken af wanneer ze de spullen voor kantoor gaan kopen. 

181023-5: PM denkt na over promotiemateriaal.  

181023-7: Nina en Marie vragen na over notulen CSR duurzaamheid. 

181029-1: Bibi mailt Jen van het Knowledge Mile evenement terug.  

181029-2: Antonie mailt Esther terug over de facultaire DO 

 

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.     

20180918-8: Alle raadsleden checken in hun eigen omgeving of ze gratis meubels/accessoires 

kunnen vinden voor het kantoor.  

180906-14: Casper werkt na de OV uit wie er in de werkgroep ‘Studentbetrokkenheid 

verkiezingen’ moeten zitten. 


