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Notulen van de plenaire vergadering (25) 

Datum en tijd: 26 februari 2019, 15:00-17:00 

Locatie: B2.11 

Aanwezig FSR FMG ‘18/’19: Rinke Ploeger, Evi de Rover,  Bibi van de Laar, Freek 

Wallagh, Casper Colenbrander, Antonie van Hulst, 

Christian Manuputty, Nina Salomons, Lise Lathouwers, 

Marie de Vries. 

Afwezig FSR FMG ‘18/’19: Rosanne Beentjes, Daniël Ellis.  

Notulen:  Robin van den Hoek. 

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 15:00.  

 

2. Vaststellen notulen PV 24 

De notulen van 19 februari 2019 zijn zonder wijzigingen vastgesteld. 

 

3. Actielijst  

190121-3: Lise mailt Jack om te vragen hoe informatievoorziening werkt.  

190205-4: Bibi inventariseert hoe het gaat met de Canvas-implementatie.  

190205-10: Chris reageert op mail van OC CW.  

190212-2: Evi schrijft een felicitatie aan Machiavelli. 

190212-4: Lise en Evi maken een afspraak met Hanna Blom.  

190212-7: Alle OC-toehoorders vragen of de OC vanaf nu alle adviezen doorstuurt naar de 

FSR.  

190212-10: Daniël vraagt DVS of ze kunnen reageren op Antonie.  

190212-13: Evi vraagt Sterre wanneer OV4 is.  

• De vierde OV zal plaatsvinden op donderdag 21 maart, 10:00-12:00.  

190219-1: Lise zet BSA op de O&F-agenda.  

190219-2: Evi zet BSA op de agenda voor PV 25.  

190219-3: Casper schrijft een update over de CSR ins-en-outs. 

190219-4: P&M post op Facebook over ‘vraag het mark’.  

190219-5: Beide commissies bespreken de Mark-feedback in hun vergaderingen.  

190219-6: O&F bespreekt BSA en Honours in zijn vergadering. 

190219-7: Casper schrijft een vergaderstuk over BSA en Honours.  

 

190226-1: Bibi stuurt Canvas-implementatiemail door naar Robin.  

 

4. Mededelingen 

Nina en Chris kunnen tijdens de vergadering gebeld worden. 

 

5. Post 
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Nadia Bouwsma: functies beschikbaar bij de FSR? 

➔ 190226-2: Chris mailt Nadia terug (En Robin in cc).  

 

Jonas Jeunink: Vacature Onderwijsbalie 
➔ 190226-3: P&M deelt vacature onderwijsbalie op Facebook.  

➔ 190226-4: Lise beantwoordt Jonas’ mail.  

 

Alba van Vliet: Meldpunt Onveilig Wonen ASVA 

➔ 190226-5: P&M Deelt ASVA onveilig wonen op Facebook.  

 

Malou Sprinkhuizen: BSA 

De CSR wil de FSR vragen een mening te vormen over het BSA en een kort statement hierover 

naar de CSR te sturen. Ook wil de CSR een dossierhoudersoverleg organiseren. De CSR wil 

weten wie de dossierhouder is binnen de FSR FMG.   

➔ Niet vergeten te antwoorden op deze mail! 

 

6. Vaststellen agenda 

Zonder wijzigingen.  

 

7. Update voorzitter 

Geen update deze week.  

 

8. Update afgevaardigde 

Op dit moment vindt de OV van de CSR plaats. Hier wordt o.a. een advies besproken over 

duurzamere catering. 

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

O&F had afgelopen maandag zijn commissievergadering. Iedereen had hiervoor een 

vergaderstuk gegeven, dat was goed. Op de CV zijn de volgende onderwerpen besproken: CW, 

BSA (nog niet voldoende informatie om concreet standpunt te vormen), de masterselectie 

enquête, faculteitsreglement en internationalisering.  

 

10. Update commissievoorzitter O&C 

O&C heeft twee weken stil gestaan omdat de leden niet konden vergaderen. Vanaf morgen zal 

de commissie de draad weer oppakken.  

 

11. Onderwerp 1: Inwerkweekend (Besluitvormend) 

190226-6: Nina en Antonie communiceren de data van het inwerkweekend naar de partijen.  

 

De FSR besluit om in het weekend van 14 juni t/m 16 juni op inwerkweekend te gaan. Chris 

kan er dan helaas niet bij zijn ☹.   

 

12. Onderwerp 2: Fv-FMG lidmaatschap (Oordeels-/Besluitvormend) 
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Discussie: 

De FSR wil besluiten om wel of niet lid te worden van de FV-FMG. Voor studieverenigingen 

geldt normaal een inschrijfbedrag van 50 euro, nu verhoogd naar 100 euro. De FSR heeft twee 

opties. 

1. Geen lid worden van de Fv-FMG en de oefencobo-pizza’s zelf betalen of een klein 

bedrag betalen voor de oefencobo. De FSR heeft dan géén inspraak op de ALV van de 

Fv-FMG. 

2. Lid worden voor lager inschrijfbedrag (50 euro zou het maximum zijn, stelt de FSR), 

dan heeft de FSR wél inspraak.  

Freek ziet optie 2 als geldverspilling, de kosten wegen niet op tegen de baten. Chris en Antonie 

zien dat de ALV vooral over de evenementen gaat, inspraak is voor de FSR dan misschien niet 

heel relevant. Antonie vindt het wel goed om mee te blijven doen aan de oefencobo, zo houden 

we de banden met studieverenigingen warm. Rinke wil misschien wel dat de FSR lid wordt: als 

we een lidmaatschap hebben kunnen we de discussie over huisvesting op REC misschien 

makkelijker integreren met de studieverenigingen. Maar 50 euro betalen voor een eventueel 

soepelere discussie over één dossier, is dat het waard?  

 

Conclusie: 

Voor nu kan er nog geen knoop doorgehakt worden. Lise gaat morgen met Holly van Fv-FMG 

praten en koppelt aan de FSR terug wat er besproken is.  

 

10. Onderwerp 3: Studieplekken (Oordeelsvormend) 

Discussie:  

Het studieplekkenprobleem is tweeledig, er is zowel een communicatieprobleem (kan worden 

opgelost, app) als een organisatieprobleem. Tom heeft FSR gezegd dat hij een advies kan 

schrijven hierover. Het lijkt dubbelzinnig of studieplekken nou een FS-aangelegenheid is of een 

verantwoordelijkheid van de betreffende domeinen. Antonie gaat Richard vragen hoe dit nu 

precies zit. Tom heeft namelijk zelf niet veel te zeggen over het opengooien van lokalen tijdens 

tentamenperiode. Het zou wel fijn zijn als deze beslissing meer top-down zou kunnen worden 

genomen, dus de beslissing van het faculteitsbureau en niet van de domeinen. Misschien ligt er 

ook een vraag-aanbod probleem in de intensiteit van de studieplekken; zitten studenten liever 

in de stilteruimte of op de gang?  

 

Conclusie:  

Belangrijk om aan te kaarten; de decaan was zich er überhaupt niet van bewust dat het vinden 

van studieplekken een probleem is. Er moet echt meer over beschikbare plekken worden 

gecommuniceerd naar de student. De FSR wil van het communicatie- en organisatieprobleem 

een advies maken.  

 

Proces:  

6 maart heeft de FSR weer een afspraak met Tom Verhoek. Vóór die tijd zullen we een advies 

schrijven, dan kunnen we dit aan Tom voorleggen ter goedkeuring/controle. Vervolgens kunnen 
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we dit advies aankaarten tijdens OV4. De conceptversie van het advies is af voor de volgende 

PV.  

 

11. Onderwerp 4: Faculteitsreglement (Besluitvormend) 

Casper heeft een vergaderstuk geschreven over het faculteitsreglement, het stuk beschrijft de 

drie op- en aanmerkingen die de FSR heeft op het faculteitsreglement. De PV heeft hier geen 

opmerkingen aan toe te voegen. De FSR FMG stemt in om een ongevraagd advies te schrijven 

over faculteitsreglement. Er komt een redactionele ronde met vrijdag als deadline om te 

reageren. Volgende week kunnen we het advies opsturen naar de decaan.  

 

12. Onderwerp 5: BSA (Oordeelsvormend) 

Daniël heeft het vergaderstuk geschreven maar is niet aanwezig. De CSR wil weten wat de FSR 

van het BSA vindt; moet het worden afgeschaft? Er is onderzoek gedaan naar de gevolgen van 

de invoer van het BSA. Commissie O&F wil graag eerst het hele onderzoeksrapport zien 

voordat de FSR een beslissing gaat maken. Ook noemt O&F dat het heel moeilijk is om 

dispensatie te krijgen voor het BSA, hier moet eigenlijk iets aan gedaan worden.  

 

Voor nu: Discussie verplaatsen totdat het volledige onderzoeksrapport binnen is. Daarna een 

brief aan de CSR sturen met ons standpunt, met de toevoeging dat moeilijkheden om dispensatie 

aan te vragen een kwalijke zaak is.  

 

13. Onderwerp 6: Inclusive wall (Beeld-/Oordeelsvormend) 

Chris, Evi en Freek zijn met Marieke Brand gaat zitten voor de Inclusive Wall. De FSR is 

medeorganisator, daarom geeft Freek de PV een update.  

 

Om diversiteit op de UvA te vieren kunnen studenten en personeel van de FMG meedoen aan 

een wedstrijd. Het thema luidt ‘Vertel het verhaal van je familiegeschiedenis.’  Een muur in de 

A-hal die nu kaal is zal uiteindelijk het kunstwerk van de winnaar vertonen. Het totale budget 

voor dit project is 5000 euro. Een deel hiervan is prijzengeld, het is nog onduidelijk hoeveel 

prijzengeld dit dan is. Nina adviseert om te kijken naar wat de norm is; wat is het prijzengeld 

voor andere wedstrijden aan de UvA? Te weinig geld is niet motiverend voor de deelnemers, 

te veel geld is niet passend in tijden van bezuinigingen. Het kan echter een beetje vreemd 

overkomen als een personeelslid een hoop prijsgeld wint. Bibi stelt voor om een aparte prijs 

voor studenten en docenten uit te reiken.  

 

Freek neemt contact op met partners uit maatschappelijk middenveld, vooral musea. Zij kunnen 

helpen met het aandragen van educatief materiaal/workshops. Half maart zal de organisatie de 

prijsvraag publiceren. Uiteindelijk zal er in mei een feestelijke opening zijn van de Inclusive 

Wall. Nina noemt dat het belangrijk is dat deze feestelijke opening niet in de verkiezingsweek 

valt. 

 

15. Onderwerp 7: Inrichting medezeggenschap (Oordeelsvormend) 

De FSR bespreekt het document ‘Inrichting Medezeggenschap’.  
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16. Onderwerp 8: Masterselectie enquête (Besluitvormend) 

Lise heeft een enquête over masterselectie opgesteld en deze voorgelegd aan de PV.  

Nina vraagt waarom de respondenten hun leeftijd aan moeten geven, Lise heeft gehoord dat het 

vaak oudere studenten zijn die met vragen zitten, ze wil onderzoeken of dit daadwerkelijk zo 

is.  Lise haalt sectie 3 weg aangezien deze niet heel relevant is. Met de vraag ‘the admission 

requirements are replied equally to everyone (agree/disagree)’ wil Lise meten of studenten het 

gevoel hebben dat iedereen gelijke kansen heeft om een master binnen te komen. Belangrijk 

om bij de interpretatie in gedachten te houden dat dit een gevoel is dat onder studenten leeft en 

niet per se de werkelijke situatie is. We kunnen een vakje toevoegen waarbij studenten een 

toelichting kunnen geven op deze vraag. De enquête is vrij lang, daarom voegen we bij de 

inleiding die opmerking toe dat studenten ‘n.v.t.’ in kunnen vullen waar nodig, zodat er geen 

afhakers zijn als de enquête als te lang wordt ervaren. Nina heeft nog wat opmerkingen over 

taal waarvan de Lise schriftelijk op de hoogte stelt.  

 

17. Onderwerp 9: Honours (Oordeelsvormend) 

De CSR wil graag weten van de FSR wat hij van (het afschaffen van) honours vindt. De PV 

discussieert: 

 

Ingangs-en slagingseisen: O&F vindt 7,5 als ingangs- en slagingseis. Deze eis verlagen naar 

7,0 vindt O&F ook prima, alleen zijn de gevolgen hiervan nog onbekend. Hier hoort bij dat we 

niet weten hoeveel honours de faculteit nu precies kost. Lise vindt dat de kosten inzichtelijk 

moeten worden gemaakt en dat de kosten misschien wel een apart gezet moetenworden. Het is 

ook een optie als 7,5 het criterium wordt en dat -als honoursvakken niet volledig vol zitten- de 

groep ook aangevuld kan worden vanuit een pool van studenten die een 7,0 staan.  

 

Honours afschaffen: Antonie is voor; hij wil deze vakken openstellen voor alle studenten. 

Antonie denkt dat honours leidt tot verhoging van de prestatiedruk. Lise vindt het onterecht dat 

Honours wordt aangeboden als leuk extraatje voor studenten die het goed doen, terwijl 

studenten die een bestuursjaar of raadsjaar willen doen niet voldoende tegemoet worden 

gekomen. En: waarom clustert de excellente groep zich, zou het niet beter zijn voor het 

onderwijs als hoog en laag niveau zich mixen? Echter, het is ook begrijpelijk dat 

honoursstudenten het fijn vinden om onderling te kunnen excelleren.  

 

Honours academy: De FSR vindt het idee van een aparte academy goed. Met een aparte 

academy zouden honoursvakken ook een OC kunnen hebben, nu vallen deze vakken namelijk 

buiten de OC’s. O&F is echter tegen. 

 

Concluderend: Honours afschaffen is een serieuze optie voor de FSR; er zitten positieve en 

negatieve kanten aan. Antonie vindt de opgestelde brief goed geformuleerd.  

 

18. Onderwerp 9: CW TA’s (Oordeelsvormend) 
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Inleiding: Bij de bachelor CW wordt een vak deels gegeven door bachelorstudenten. Het gaat 

om een tweedejaarsvak dat twee werkgroepen per week heeft. De eerste werkgroep wordt 

gegeven door docenten en de tweede werkgroep (voor het correct leren schrijven van een 

literature review) wordt gegeven door teacher assistants (TA’s).  

 

Discussie: Wat vindt de FSR van de inzet van TA’s voor de praktische kant van een vak? O&F 

was het er niet helemaal over eens. De meeste raadsleden vinden dat het kan, mits het 

masterstudenten zijn. Nina vindt dat het afhangt van aan wanneer in de studie dit gebeurt. In 

het eerste jaar moet er een kundiger docent staan dan in het tweede; er moet wel een goede basis 

gelegd worden. Let wel: het gaat hier om een van de belangrijkste vakken binnen de bachelor 

CW. Maar: het vak wordt dus wel gegeven door o.a. twee bachelor studenten. Zij hebben zelf 

nog geen diploma. Dat zij zelf deze opdracht met succes hebben afgerond betekent niet dat zij 

gekwalificeerd zijn om te doceren in een literature review. Deze opdracht telt voor 40% mee in 

het eindcijfer van dit vak. Echter, de studenten zelf waren wel tevreden. Het vak scoort nu (in 

het flipped classroom model) hoger dan eerst (in een andere vorm). Marie vraagt zich af: zou 

het meespelen dat sommige studenten en TA’s bevriend zijn? Chris zal vragen of hij de 

resultaten van UvaQ in kan zien. Freek stelt; als de tevredenheidsscores hoger zijn, zegt dat 

toch al voldoende? Why change a good thing? Chris: Selectiecriteria voor het worden van TA 

waren wel vaag, alleen het cijfer dat de TA’s zelf hebben behaald voor dit vak leek mee te tellen 

en dan worden ze al gevraagd. Hoe dan ook: de selectieprocedure moet inzichtelijker worden.  

 

Proces: Chris maakt een afspraak met coördinator voor informatie over de selectiecriteria. En 

de FSR wil de UvA-Q resultaten inzien. Op basis van die resultaten kunnen we opnieuw 

discussiëren in de PV.  

 

19. OER’en 

Vandaag is deel A besproken, volgende week zet taakgroep OER deel A voort voor de master. 

Er wordt nu een begin gemaakt met het opstellen van adviezen aan de 

decaan/opleidingsdirecteuren. Praktisch gezien is het moeilijk om de adviezen nog voor de 

deadline gecontroleerd te krijgen door de rest van de FSR. Inhoudelijke zaken betreft OER deel 

A bespreken we volgende week in de PV. Deel B komt via de mail in het weekend van 8 maart.  

 

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

De Green office expositie is uitgesteld tot september.  

  

21. Punten voor de CSR  

Website verengelsing? 

190226-7: Casper vraagt na hoe vaak de QR-codes van de CSR WC-krant zijn gebruikt.   

 

22. Promotie en Media 

WC-krant komt eraan! 

 

23. Rondvraag en sluiting 
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• Alle raadsleden zullen hun kennissenkring aanspreken op de verkiezingen die eraan 

komen; stel je verkiesbaar als raadslid voor 19/20! 

• De deadlines voor PV-vergaderstukken inleveren is nu zondag. Agendapunten moet 

vóór elke vrijdag 15:00 bij Evi liggen. Het liefste de vergaderstukken dan ook. 

Nazendingen kunnen altijd.  

• Teamuitje CSI kan van 18:00 tot 21:00, Lise gaat het verplaatsen naar aanvangstijd van 

19:00.  

• Evi sluit de vergadering om 17:05.  

 

Actielijst 

190121-3: Lise mailt Jack om te vragen hoe informatievoorziening werkt.  

190212-2: Evi schrijft een felicitatie aan Machiavelli. 

190212-7: Alle OC-toehoorders vragen of de OC vanaf nu alle adviezen doorstuurt naar de 

FSR.  

190212-10: Daniël vraagt DVS of ze kunnen reageren op Antonie.  

190219-3: Casper schrijft een update over de CSR ins-en-outs. 

190219-5: Beide commissies bespreken de Mark-feedback in hun vergaderingen.  

190226-1: Bibi stuurt Canvas-implementatiemail door naar Robin.  

190226-2: Chris mailt Nadia terug (En Robin in cc).  

190226-3: P&M deelt vacature onderwijsbalie op Facebook.  

190226-4: Lise beantwoordt Jonas’ mail.  

190226-5: P&M Deelt ASVA onveilig wonen op Facebook.  

190226-6: Nina en Antonie communiceren de data van het inwerkweekend naar de partijen.  

190226-7: Casper vraagt na hoe vaak de QR-codes van de CSR WC-krant zijn gebruikt.   

 

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. 
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20171212-5: Iedereen liket de FB posts.  


