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Notulen van de plenaire vergadering (17) 

Datum en tijd: 17 december 2018, 17:00-19:00 

Locatie: C2.07 

 

Aanwezig FSR FMG ‘18/’19: Antonie van Hulst, Marie de Vries, Rinke Ploeger, 

Casper Colenbrander, Daniël Ellis, Christian 

Manuputty, Freek Wallagh, Bibi van de Laar, Evi de 

Rover.  

Afwezig FSR FMG ‘18/’19: Rosanne Beentjes, Nina Salomons, Lise Lathouwers, 

Robin van den Hoek.  

Notulen:  Daniël Ellis. 

 

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 17:05.  

 

2. Vaststellen notulen PV 16 

De notulen van 10 december 2018 zijn zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

3. Actielijst  

181112-1: Freek schrijft een vergaderstuk over de stemapp. 

181126-4: Taakgroep OER maakt een plan voor het OER-proces. 

181203-1: Robin mailt Judith Romijn over de printpas.  

181203-4: Casper maakt een format voor het inventariseren van OC-uren.  

181203-5: Alle raadsleden inventariseren bij hun OC hoeveel uur zij maken.  

181210-3: Daniël neemt contact op met de VU over dubbele bachelor.  

 

4. Mededelingen 

Lise, Nina en Robin zijn afwezig, Daniël notuleert.  

 

5. Post 

10/12 Malou Sprinkhuizen: Dossierhoudersoverleg vakantieweek. Marie mailt terug.  

 

6. Vaststellen agenda 

Onderwerp 10: ‘datum nieuwjaarsevenement’ wordt toegevoegd. De agenda is gewijzigd 

vastgesteld 

 

7. Update voorzitter 

De OR heeft contact opgenomen met ons DB om mee te delen dat mee willen doen in de 

ODC's (we gaan hier op de PV verder op in). Daarnaast zijn er 2 reacties van de decaan 

binnengekomen: reactie op advies strategie en reactie op conceptbegroting 2019, ook hier 
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gaan we het tijdens de PV verder over hebben. Daarnaast heb ik van Sterre gehoord dat het 

onderwerp van het derde OWI-overleg veranderd wordt: het onderwerp wordt ipv 

internationalisering inrichting van het onderwijs, de onderwijsdirecteuren kunnen dan zelf 

dingen inbrengen. Het is dus nog niet helemaal duidelijk wat daar besproken zal worden, en 

Sterre laat me dit nog weten. Tenslotte heb ik met de taakgroep OER een OER-training 

bijgewoond, de informatie van deze training is naar iedereen gemaild dus als je nog eens 

geïnteresseerd bent kijk gerust zou ik zeggen.  

 

8. Update afgevaardigde 

Hierbij, na lang wachten, mijn negende 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. Omdat ik al 

een tijdje geen update heb gestuurd, dit maal per onderwerp en niet per activiteit. 

Concept begroting 2019: op vrijdag 7 december heeft de GV ingestemd met de concept 

begroting 2019 voor de UvA. Omdat het decentrale en centrale proces overlapt, en omdat veel 

decentrale raden hun concept begrotingen pas laat kregen hadden we twee weken uitstel 

gekregen om tot een besluit te komen. Inhoudelijk is de concept begroting vrij goed, zeker na 

uitvoerig gesprekken en velen vragen (grofweg 140) over de inhoud. Er waren een paar 

lastige punten die de GV noemt in zijn brief: 1) haal de financiële prikkel weg bij 

internationalisering, houd beter rekening mee met onvoorziene nadelige gevolgen van 

internationalisering., 2) Helder reserve beleid, naar aanleiding van de grote verschillen tussen 

bijvoorbeeld FMG & FGw en FEB & FWNI, en de vraag wanneer men hoeveel geld en 

waarvoor uit de reserves kan halen, 3) De één miljoen euro (duizend per student) voor 

schakelstudenten vind de GV niet toereikend, 4) ICT-investering, een blanco cheque voor Jan 

Lintsen ter waarde van M€7.5 om te zorgen dat de UvA ICT op peil blijft, de GV wil en krijgt 

voor de invulling hiervan apart(e) adviesaanvragen, 5) Proces: zoals eerder gezegd het 

decentrale en centrale proces is lastig en functioneert niet naar behoren, dus gaat de GV het 

evalueren. 

Kwaliteitsafspraken: zoals jullie weten heeft de GV op donderdag 29 november ingestemd 

met het voorgenomen besluiten van het CvB om de kwaliteitsafspraken gelden gewogen over 

de faculteiten te verdelen. De stemming is in zekere zin ‘verloren’ omdat de hele COR op één 

lid na voor gewogen stemde. Daarnaast stemt de GV hiermee ook in met de op grote lijnen 

invulling van de kwaliteitsafspraken. De drie thema’s worden verder uitgewerkt. Ik zat in 

werkgroep voor docentprofessionalisering onder andere samen met Richard van der Wurff, 

wij (en in eerste instantie ook de CSR) zijn tevreden met de invulling, deze wordt samen met 

de uitwerking van ‘passende onderwijsfaciliteiten’ en de ‘Teacher Learning Centers’  in het 

voorjaar ter instemming voorgelegd aan de GV. 

Studentassessor: Moataz Rageb treedt op 31 december af als studentassessor. Er is een 

sollicitatiecommissie geweest waarin naast twee personen namens het CvB, Mees van Rees 

(oud CSR-lid) en Roeland Voorbergen (CSR voorzitter) in zaten. Uit die hoge hoed is (onze 
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eigen) Iris Kingma gekomen, zij zal komend (kalender) jaar de studentassessor van de UvA 

zijn. 

Evaluatie Draaiboek Opleidingsaanbod: de GV heeft naar aanleiding van een brief van de 

FSR FGw 17|18 een werkgroep evaluatie draaiboek opleidingsaanbod opgericht, waar ik lid 

van ben, het draaiboek schrijft het proces voor waarop de medezeggenschap zijn besluit vormt 

om een opleiding (CROHO-label) toe te voegen of op te heffen. Dus al onze opmerkingen 

over het proces met Bachelor Humans, Society & Technology kunnen hierin worden 

meegenomen. 

Numerus Fixus Psychologie: na aanleiding van de controversiële verhoging is de CSR (Ik en 

Roeland) in gesprek geweest met OWI Ingmar Visser. Nauwkeurigere update volgt. 

WO-in-Actie: “No ifs, no buts, no education cuts!” Rond de tweeduizend wp’ers obp’ers en 

studenten hebben afgelopen vrijdag 14 december in Den Haag een protest mars gehouden. 

Een aantal van onze illustere bestuurders waren hier ook bij. Het was best leuk zo’n dagje 

gezellig buiten lopen. 

9. Update commissievoorzitter O&F 

Geen update deze week. 

 

10. Update commissievoorzitter O&C 

Onderwerp 1: Brainstormsessie 

Er komen 5 afgevaardigden van de studieverenigingen, David (GSSS bosstudent) met een 

kennis en Koen van de OC sociologie. Gaat over mental health op de UvA en de verdere 

inhoud moet nog bepaald worden. Het doel van de CSR is om mental health minder taboe en 

meer zichtbaar te maken, waar moet je heen met mentale problemen? Het idee voor 

aankomende vrijdag is dus echt een brainstormsessie om informatie uit de studieverenigingen 

te halen. De FSR heeft de studievereniging nodig voor reclame op de kanalen. Morgen wordt 

er gezeten over de agenda. De mental health bespreking met Fleur (studieadviseur) was 

handig en er kwam een goed idee uitzetten: UvA A-Z, daar zoekt ze alles op wat betreft 

mental health. Voor studenten is het hier bijna onmogelijk om iets te vinden. Marie denkt dat 

een mental health A-Z handig en overzichtelijk is. Dit zorgt voor meer zichtbaarheid en 

overzicht. Freek kaart aan dat er gebrainstormd kan worden over het weergeven van deze A-

Z. Evi en Chris zijn ook bij de vergadering en er wordt genotuleerd. Freek zou het fijn vinden 

om het onderwerp zelfexpressie aan te kaarten bij dit gesprek. Zelf expressie in combinatie 

met mental health. Daarnaast geeft Freek aan dat de wetenschap achter dit argument staat. 

Antonie stelt voor om stilteruimtes aan te kaarten.  

Onderwerp 2: Mail CSR: vakantieweek 

Antonie legt de mail uit. Blok 5 is 9 weken, terwijl het blok eigenlijk voor 8 weken is 

ingedeeld. Toevallig is dit een keer aangekaart op de OC van de politicologie, dus misschien 

is het een idee om te informeren bij de OC’s, om zo te informeren hoe de FMG erin staat. 
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Nina vraagt zich af hoe het zit met andere vakantiedagen zoals Hemelvaart. We gaan hier 

verder in de PV op in en vragen dan hoe de raad ertegen kijkt qua feestdagen. Deze mail/dit 

idee zou kunnen vallen onder mental health of flex studeren. 8 januari om 12:00 (onder 

voorbehoud) is de vergadering. Tot nu toe wil Marie wel naar de vergadering.  

Onderwerp 3: Reactie decaan op advies FMG strategie 

Antonie stelt voor om dit in de PV te bespreken. De CV is het met de nieuwe taakgroep FMG 

strategie eens.  

Onderwerp 4: Update internationalisering 

Nina en Evi hebben informatie verzameld bij de OC’s. ook vanuit de GSSS studentenpanel.  

Vier problemen: International classroomsfeer is er nog niet. Sociale cohesie binnen de 

Engelse track is niet hoog. Antonie vraagt in hoeverre de opleiding verantwoordelijk is voor 

de sociale cohesie. Psychologie heeft de sociale cohesie bij de VSPA neergelegd. Hier zijn 

gemengde gevoelens bij. Freek kaart aan dat het belangrijk is dat er draagvlak gecreëerd 

wordt voor internationalisering. Informatievoorzieningen voor internationals zijn niet 

voldoende. Dit kwam voornamelijk uit de GSSS panel. Voor de masters was de 

aanmeldprocedure duidelijk, maar de aansluiting van de bachelors aan masters is lastig. De 

internationals weten bepaalde personen/termen niet, een leeslijst zou handig zijn. 

Puntenvoorzieningen zijn heel gek. Het is gek dat je geen 10 kan halen. Marie vindt dat dit 

een probleem is wat verder gaat dan de UvA. Nina vertelt dat studenten hier dan informatie 

over moeten krijgen. Bijvoorbeeld waarvoor je punten krijgt in essays; waarom krijg je voor 

structuur maar 4 punten van de 5?  Antonie vertelt dat de aanmelding voor de UvA echt 

slecht is. Het is heel chaotisch. Hier wordt nu onderzoek naar gedaan, Nina kan hiervoor de 

OC van politicologie berichten. Huisvesting: collegezalen zitten vol en colleges bij 

psychologie worden niet opgenomen. Bij psychologie heb je een livestream,  wat als deze het 

niet doet en je niet het echte college kan meekrijgen? Er is geen introductieweek bij de 

master. Een introductiedag of een introductieweek (in samenwerking met Mascot 

bijvoorbeeld) zou hier veel veranderen. Nina wil bespreken op de PV welke punten we willen 

aanpakken. Dit wordt een vergaderstuk en dit wordt besproken op PV. 

Onderwerp 5: Update beleidsplanpresentatie/nieuwsjaarborrel 

Er wordt een keer (deze week of volgende week) gezeten, maar Nina en Marie kunnen niet. 

Nina wil een kahoot maken. Hier weet Chris waarschijnlijk meer over.  

11. Onderwerp 1: Deelname OR aan ODC 

Antonie stelt voor om eerst met de ODC te gaan zitten omdat het anders te snel gaat, we 

zouden eerst moeten kijken naar de invulling. Misschien zou er eerst overleg met het 

faculteitsbureau moeten zijn.   

 

12. Onderwerp 2: Brief duurzamer reisbeleid 
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De inhoud is niet echt veranderd volgens Marie. De FSR FMG overlegt welke 

studentenplatforms de brief aan het CvB over een duurzamer reisbeleid kunnen ondertekenen. 

In de redactionele ronde kan nog het stuk over het reisbeleid nog herzien worden, stelt Freek 

voor. 

 

13. Onderwerp 3: Masterselectie 

De FSR bespreekt de enquête betreft masterselectie die hij binnenkort wil afnemen. Antonie 

vroeg zich af of er een leeftijd nodig is. Rinke stelt voor om een controlegroep te 

implementeren, Evi denkt dat het niet nodig is omdat we geen groot statistisch onderzoek 

gaan doen. Er zijn nog wat vragen over de invulling en over eventuele kleine aanpassingen 

van de antwoordmogelijkheden. Antonie denkt dat er misschien een toelichting kan zijn bij 

vragen om ze te verduidelijken. Aan het begin gesloten vragen en aan het einde open vragen 

is een voorstel waar consensus over heerst in de raad. Bibi vraagt wat er gebeurt bij studenten 

die twee masters doen, zij denkt dat dit voor verwarring kan zorgen. Antonie kan zich niet 

helemaal vinden in de titel ‘Onderwijskwaliteit’, omdat vooral de selectieprocedure leidend 

moet zijn. Bibi vraagt zich af wat de toegevoegde waarde is van het kopje ‘dubbele master’. 

Marie vindt vraag 3 ietwat biased, omdat het impliceert dat er dingen niet goed gingen. Ze 

stelt voor om vragen samen te voegen.  

 

14. Onderwerp 4: Internationalisering 

Christian heeft geïnventariseerd hoe het nu gaat met geïnternationaliseerde bachelors. Dingen 

die verbeterd kunnen worden: International classroom; er is nog steeds teveel segregatie 

tussen internationale en Nederlandse studenten. De UvA slaagt er niet goed in om een echte 

internationale sfeer te creëren. Daniël vraagt zich af of je hier überhaupt iets aan kan doen. 

Evi stelt dingen voor als bordjes met ‘Praat Engels’. Daniël is het er hier niet mee eens, hij 

stelt voor om het eerder om te draaien; bordjes met ‘Please speak Dutch’.  

 

Antonie denkt dat buddy-systemen of tag-spellen door studieverenigingen een breder 

instrumentarium kunnen krijgen om de sociale cohesie te verhogen. De raad is van mening 

dat Engels nooit opgedrongen moet worden aan studenten. Marie vraagt zich af wie er 

verantwoordelijk is voor de sociale cohesie op de UvA. Freek wil kijken hoe het staat met 

cultuurverschillen in de FMG onder buitenlandse studenten. Evi denkt dat het een goed idee is 

om de universiteitscultuur beter bespreekbaar te maken. De collegezalen zijn overvol en niet 

iedereen kan het college fysiek bijwonen, er is ook geen beschikbaarheid voor online 

hoorcolleges. Er is geen introductieweek voor masterstudenten waardoor veel (internationale) 

studenten moeten wachten. 

 

15. Onderwerp 5: Reactie decaan op FMG-Strategie 

De FSR bespreekt de reactie van de decaan op het advies van de FSR betreft de FMG-

strategie. 

 

16. Pauze 
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17. Onderwerp 6: Reactie decaan op conceptbegroting 

De FSR bespreekt de reactie van de decaan op het advies van de FSR betreft de 

conceptbegroting. Er wordt nergens genoemd wat de grootte is van werkgroepen en 

onderwijsfaciliteiten in punt één. Ook het punt over studieadviseurs is niet valide, het zegt 

niets over de kwaliteitsafspraken van de FMG. Evi vindt het zorgelijk dat er geen 

kostenoverzicht is van excellentie-onderwijs.  

 

18. Onderwerp 7: Mental health en antistress initiatief 

Bibi heeft gekeken of er geld getrokken kan worden bij stichting toekenningen. Dat bleek niet 

mogelijk. Ze heeft contact gehad met derden en er is gebrainstormd over mogelijke 

geldstromen die we kunnen krijgen van de UvA en het ministerie van volksgezondheid. Bibi 

heeft overlegd met van Apeldoorn over boekjes over stressvermindering. Marie vindt dat de 

FSR geen zorginstelling is. Daniël vraagt zich af wat de toegevoegde waarde is van zo’n 

dergelijk plan, ook omdat er al een platform bestaat voor degelijke issues. Evi is het daar 

deels mee eens maar wijst er wel op dat E-health een veel algemener platform is en dat het 

boekje meer gaat over stressvermindering.  

 

19. Onderwerp 8: Maandelijkse OC/ODC update 

Bibi stelt voor dat we maandelijks een OC/ODC-update doen op de PV omdat dit een beter 

overzicht geeft van wat er speelt.  

 

20. Onderwerp 9: Drive up-to-date 

Robin wil binnenkort meer voorstellen en adviezen online zetten. Evi drukt iedereen op het 

hart om alle vergaderstukken op de Drive te zetten. 

 

21. Onderwerp 10: Datum nieuwjaarsevenement.  

Christian vraagt zich af wat de beste dag is voor een borrel. Niemand kan op dezelfde dag. 

Christian maakt een datumprikker.  

 

22. Punten voor naar de CSR 

Antonie stelt voor om een update te geven over stilteruimtes.  

Daniël vraagt naar het punt over het beleid ten aanzien van de UvA over de banden met 

categoriale gymnasia en het ontbreken van deze banden met andere Amsterdamse VWO-

scholen.  

 

23. Vergaderstukevaluatie 

De stukken waren lang, maar de raad is van mening dat er een inhoudelijke discussie gevoerd 

is. 

 

24. W.v.t.t.k.  

Geen.  

 

25. Rondvraag en sluiting 
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Evi sluit de vergadering om 18:48 

 

Actielijst 

181112-1: Freek schrijft een vergaderstuk over de stemapp. 

181203-1: Robin mailt Judith Romijn over de printpas.  

181203-4: Casper maakt een format voor het inventariseren van OC-uren.  

181203-5: Alle raadsleden inventariseren bij hun OC hoeveel uur zij maken.  

181210-3: Daniël neemt contact op met de VU over dubbele bachelor.  

181217-1: Marie mailt Malou Sprinkhuizen terug.  

181217-2: Alle raadsleden vullen de datumprikker voor PV blok 3 in.  

181217-3: Alle ODC-hoofden laten Evi weten of er al een ODC gemaakt kunnen worden.  

181217-4: Nina neemt contact op met Mark over de OR met de ODC  

181217-5: Dossierhouders internationalisering inventariseren wat het beleid van de UvA is 

ten aanzien van stimulering van de Nederlandse taal voor buitenlandse studenten.  

181217-6: Christian en Antonie vragen Tom Verhoek over de situatie van 

internationalisering bij psychologie.  

181217-7: Antonie schrijft een vergaderstuk over FMG-strategie punt 2 (over de 

studentenpopulatie). 

181217-8: Christian maakt een datumprikker voor de nieuwjaarsborrel.  

 

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.       

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.  


