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Notulen van de plenaire vergadering (26) 

Datum en tijd: 5 maart 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, Marie de Vries, 

Daniël Ellis.  

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

Notulen:  Robin van den Hoek. 

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 15:02 .  

 

2. Vaststellen notulen PV 25 

De notulen van 26 februari 2019 zijn met een paar wijzigingen vastgesteld. 

 

3. 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.   

➔ Die informatie had de CSR niet.  

 

4. Mededelingen 

Chris is iets later en Lise is op vakantie.  

De decaan heeft de FSR gevraagd of hij het nieuwe instemmingsverzoek voor HST nu al wil 

ontvangen, of later pas. De deadline voor de FSR om te reageren is sowieso 15 april. Daarom 

kiest de FSR om het instemmingsverzoek nu al te ontvangen. Evi geeft het door aan het 

faculteitsbureau.  

 

5. Post 
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4/3 CSR: Stagemeldpunt ISO: meldpunt voor studenten die problemen ondervinden bij hun 

stage 

➔ 190305-1: P&M deelt stagemeldpunt op Facebook.  

➔ 190305-2: Evi stuurt naar stagemeldpunt naar OC’s. 

 

4/3 Jamie van den Berg: ICT maintenance weekends 

➔ 190305-3: O&F vult het ICT-onderhoud formulier in 

 

6. Vaststellen agenda 

Zonder wijzigingen.  

 

7. Update voorzitter 

- Inhoudelijk ben ik met internationalisering en HST bezig geweest. Voor de mensen die het 

gemist hebben: we hebben een reactie gekregen op onze niet-instemming. Vrijdagmiddag was 

er weer een curriculumcommissie-vergadering, en daar was ik weer bij. Ze gingen tijdens deze 

vergaderingen de semesters uitwerken, echt op week-niveau, welke manier van toetsen, welke 

theorieën etc. Inhoudelijk vind ik persoonlijk de bachelor er best wel goed uit zien, sommige 

semesters zitten al goed in elkaar. Wat denk ik ook een sterk punt van deze bachelor is, is de 

balans natuurwetenschappen en sociale wetenschappen.  

- Gisteren had ik informeel overleg met de decaan. We hebben het gehad over het nieuwe 

instemmingsverzoek van HST, waar we het op de PV ook even over gaan hebben. Ook gaf ze 

aan dat er n.a.v. de strategiedag een soort operationalisering komt, met alle input van de 

genodigden van deze dag. Dit wordt waarschijnlijk een intern document maar de FSR mag het 

wel inzien zei ze. Daarnaast zei ze dat ze bij het decanenoverleg studentenhuisvesting (in de 

zin van woningen) gaat aandragen. Er wordt nu veel gebouwd, maar de UvA groeit nog steeds 

en het is wellicht niet snel genoeg klaar.  

- Morgenavond heb ik met Casper voorzittersoverleg, met alle voorzitters + vice-voorzitters 

van de FSR'en. Als je nog punten hebt die ik zou kunnen aandragen, kan je me dat laten weten! 

 

8. Update afgevaardigde 

Afgelopen vrijdag vond de GV plaats. Hier zijn de  kwaliteitsafspraken besproken. De 

afspraken worden hopelijk binnenkort ingestemd, is nog niet helemaal zeker. De aanbesteding 

voor de modules voor docentprofessionalsering is nog niet helemaal uitbesproken.  

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

Geen update deze week.  

 

10. Update commissievoorzitter O&C 

O&C heeft vorige week weer vergaderd, in deze vergadering is gekeken naar OV4. Veel 

onderwerpen zijn door het OER’enproces stil komen te liggen en worden daarom verplaatst 

naar OV5. De onderwerpen zijn functioneren van de DO, A-Z mental health, RvA en misschien 

internationalisering. En het advies over studieruimtes wordt deze week geschreven. Ook heeft 

O&C met studentenpartijen gepraat, dit was een positief gesprek. Het wordt een uitdaging om 

voor ieder domein kandidaten te vinden. De FSR en de partijen hebben afgesproken om contact 

te houden. 
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11. Onderwerp 1: Lidmaatschap Fv-FMG (besluitvormend) 

De FSR stemt voor optie 1: meedoen aan de oefencobo, logo op de site en inspraak op de ALV 

voor 60 euro.  

190305-4: Evi geeft door aan Lise dat de FSR optie 1 heeft gekozen.  

 

12. Onderwerp 2: Advies studieplekken (besluitvormend)  

In de ODC-vergadering van vorige week is het idee besproken dat hele verdiepingen open 

zouden kunnen worden gesteld als studieruimte in plaats van specifieke delen. Dit wil Antonie 

nog toevoegen aan het bestaande advies.  

 

De FSR besluit om voor OV 4 een advies te schrijven over studieplekken, het advies bevat de 

inhoud van het vorige week besproken vergaderstuk. Proces; vrijdag is het advies af. Er volgt 

een redactionele ronde tot zondag 15:00.  

 

13. Onderwerp 3: OER (oordeels- en besluitvormend) 

POW, CW en Pscyhologie zijn nu zo goed als af.  

OER’en van de POW masters; niet heel grote wijzigingen. Marie ziet graag wel 

referentie naar woord ‘practicum’ toegevoegd; de definitie moet helder gemaakt worden 

aangezien het woord vaak gebruikt wordt. En de modulehandleiding moet verwijzen naar de 

OER.  

Bachelor POW; er wordt niet aangegeven welke vakken verplicht zijn, daar hebben we 

wel instemming op dus dat wil de taakgroep OER nog terugzien.   

Psychologie: in de OER stonden best veel onduidelijkheden. Het kopje 

Internationalisering moet veranderd worden. Een aantal zinnen moet uitgebreid worden. Én de 

OER is nog niet vertaald, dat is ook een kwalijke zaak.  

Communicatiewetenschap; Engelse taaltoetsen en de eisen daaraan worden veranderd. 

In de master is de voertaal gewijzigd van Nederlands naar Engels, maar Nederlandse studenten 

krijgen nog wel het recht om essays etc in het Nederlands te doen.  

SW: nog met de OER’en bezig, donderdag gaan de groep voor het domeingedeelte in 

overleg. Deze OER’en kunnen we volgende week dinsdag bespreken omdat de deadline voor 

SW woensdag is. (De deadline voor de andere domeinen is maandag.) 

Deel A: een paar begripsbepalingen wijzigen. Ook wil de taakgroep OER adviseren dat 

in het geval er twee docenten aanwezig zijn bij een mondeling, een student een geluidsopname 

aan mag vragen en dat als er een docent aanwezig is, die geluidsopname verplicht wordt. 

Daarnaast wil de taakgroep een aantal uitzonderingen toevoegen; betreft mentale problemen en 

persoonlijke omstandigheden. De taakgroep wil een genderneutrale OER doorvoeren. En er kan 

niet bij alle domeinen een cijfer tussen de 5,0 en de 6,0 gegeven worden. De taakgroep wil eer 

duidelijkheid verkrijgen hoe dit nu kan en wat dit voor gevolgen heeft.  

 

Het valt Antonie op dat OC’s onderling erg verschillend omgaan met de OER’en; het kan ook 

een goed idee zijn om te adviseren om ook de docenten goed te betrekken bij dit proces.  
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14. Onderwerp 4: TA’s (oordeels- en besluitvormend) 

Vorige week heeft de PV afgesproken om meer informatie in te winnen. Echter, we kunnen 

nauwelijks informatie inwinnen doordat het desbetreffende vak op dit moment nog niet is 

geëvalueerd, of de OC heeft nog geen toegang tot de evaluatie… dat is nog onduidelijk. En de 

contactpersoon van UvA-Q heeft pas in april tijd om de FSR te voorzien van informatie. De 

FSR besluit om het schrijven van het advies uit te stellen.  

 

15. Onderwerp 5: Internationalisering (oordeels- en besluitvormend) 

Aan de hand van de discussienota op OV3 heeft de FSR een aantal aspecten van 

internationalisering die hij in een advies wil zetten aan de decaan.  

 

Trainingen die de decaan noemde moeten daadwerkelijk opgestart worden 

Aanraden om een evaluatierapport zoals bij politicologie (heel uitgebreid), met in het 

bijzonder ook aandacht voor sociale cohesie van een opleiding. Daniël vraagt zich af of het wel 

de rol van de universiteit is om sociale cohesie te creëren. Evi nuanceert dit; het zou fijn kunnen 

zijn om het wij-zij gevoel weg te nemen. Daniël ziet het probleem niet. Evi; dit (deel van het) 

advies is er niet per se om cohesie te creëren, maar vooral om internationalisering te evalueren.   

Adviseren om taalcursussen Nederlands op een makkelijker te vinden manier aan te 

bieden (voor EC’s), deze suggestie komt ook vanuit politicologie. Die EC’s zouden binnen de 

keuzeruimte van een opleiding kunnen liggen. Zo stroomt de internationalisering beide kanten 

op: niet alleen Nederlanders die Engels leren, maar ook internationals die Nederlands leren. Dit 

kan een meer gedeeld/samenhangend gevoel creëren. Sommigen zijn te idealistisch in tot in 

hoeverre internationals mee kunnen doen aan Nederlandse vakken, maar het is zeker goed om 

een begin te maken.. Daniël ziet het cohesieprobleem niet maar, hij vindt het wel prima als het 

makkelijker wordt voor internationals om Nederlands te leren.  

Adviseren om samenwerking in de zin van opdrachten samen doen tussen internationals 

en Nederlandse studenten in werkgroepen actief stimuleren. Tot in hoeverre kan je 

bewerkstellingen dat dit echt gebeurt? Misschien niet echt, maar wel goed om dit mee te geven 

aan de docent. Samenwerken is vooral in een praktisch opzicht handig, dit punt gaat om de 

Engelstalige track.  

 

Evi en Freek denken dat dit advies misschien iets teveel top-down is. Echte, voor de FSR is het 

lastig om zijn adviezen bij iemand anders neer te leggen dan bij de decaan. En in advies kan 

worden benoemd dat het ook op lagere niveaus moet gebeuren.  

 

De FSR FMG neemt het besluit om een advies te schrijven over internationalisering, baserende 

op de besproken punten. Proces; vrijdagmiddag is het advies af, tot zondag 15:00 redactionele 

ronde.  

 

16. Onderwerp 6: HST (beeld- en oordeelsvormend) 

De HST bespreekt de stand van zaken in de oprichting van de bachelor HST.  

 

17. Onderwerp 7: OV4 stand van zaken  
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Op de agenda: studieplekken, internationalisering, HST inhoudelijk, HST proces, eventueel 

ook enquête. OV5 wordt het OER’en-overleg. Op de PV van volgende week spreken we een 

deadline af voor de OV-vergaderstukken.  

190305-5: Evi zet een datumprikker uit voor de OV-voorbereiding 

18. W.v.t.t.k.  

Esther van Bochove, de communicatieadviseur van de faculteit, wil graag ter promotie een 

filmpje maken over de FSR. Op dinsdag 12 maart zullen Chris, Evi en Antonie het een en ander 

vertellen voor dit filmpje, ze spreken nog met Esther af voor de tijd van de afspraak.  

 

19. Punten voor de CSR  

• Internet verbeteren (n.a.v. feedback van Vraag het Mark) 

• ISO stagemeldpunt is alleen in het Nederlands, niet in het Engels.  

• Mogelijk faciliteren van exctracurriculaire activiteiten 

20. Promotie en Media 

De canvas-pagina van de FSR staat nu online.  

P&M heeft een plan voor een eindejaarsevenement. Op dit evenement willen we de FSR ’19-

’20 presenteren met een borrel erbij.  

190305-6: Robin gaat na wie de contactpersoon voor de WC-krant is.  

21. Vergaderstukevaluatie 

Geen opmerkingen. 

22. Rondvraag en sluiting 

Onderzoeksrapport BSA komt binnenkort; Casper probeert om het conceptrapport in te zien.  

OER-documenten moeten op tijd bij Evi liggen ter ondertekening, hier zal Evi Marie over 

appen.  

Casper wil weten; fileholder meeting kiesreglement; wie pakt die op? Nina en Antonie hebben 

de datumprikker al ingevuld.  

 

Evi sluit de vergadering om 16:39.  

 

Actielijst 

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.  

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

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

190305-1: P&M deelt stagemeldpunt op Facebook.  



 

Pagina 6 van 6 

190305-2: Evi stuurt naar stagemeldpunt naar OC’s. 

190305-3: O&F vult het ICT-onderhoud formulier in 

190305-4: Evi geeft door aan Lise dat de FSR optie 1 heeft gekozen.  

190305-5: Evi zet een datumprikker uit voor de OV-voorbereiding 

190305-6: Robin gaat na wie de contactpersoon voor de WC-krant is.  

 

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/ODC.         

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.  


