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1. Opening 
       Valkenburg opent de vergadering om 13.10.  15 

2. Mededelingen 
Kok is afwezig en heeft zich afgemeld. Dijkman is afwezig en heeft zich niet afgemeld. 16 

3. Post en actielijst 
De post wordt besproken en de actielijst wordt bijgewerkt. 17 

4. Vaststellen notulen 21 maart 
De notulen worden volgende week vastgesteld. 18 

 
 

 
Notulen PV 4 april 2019 

Aanwezig Roeland Voorbergen,  Nuala Vlogman,  Tjibbe Valkenburg, Nuria Zantman, Quinty de Nobel, Thirza Tiel 

Afwezig Claire Dijkman, Iris Kok 

Gast n.v.t.  

Notulist Quinty de Nobel 
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5. Vaststellen agenda 
Toevoegingen aan de agenda: student-lid DB, life long learning, OV-notulen, 19 

kwaliteitsafspraken.  20 

6. Life long learning 
Tiel is vandaag naar een bijeenkomst geweest. Het was een oriënterend gesprek. Het DB 21 

was verbaasd dat de FSR er niet met volledige bezetting was. De aanwezigen vormden een 22 

breed en divers gezelschap. Alles dat de UvA heeft aan life long learning is besproken. De focus 23 

lag minder op het oplossen van bestaande problemen. De aanbevelingen van de FSR van vorig 24 

jaar zijn nog niet overgenomen, terwijl daar veel kleine punten in stonden die snel en makkelijk 25 

konden worden doorgevoerd. Aan het begin van dit jaar was dat nog met het DB besproken.  26 

Er komt een plan van aanpak en een vervolgbijeenkomst. Er wordt nog gekeken naar hoe 27 

communicatieproblemen opgelost kunnen worden, wie de doelgroep is en hoe deze het beste 28 

bereikt kan worden. De communicatiepunten moeten voor september worden doorgevoerd, 29 

omdat er dan nieuwe studenten starten.  30 

De quick fixes van de FSR kunnen ook nog worden overgedragen aan Reijnen. De brief van 31 

de vorige Raad wordt opnieuw gestuurd met relevante markeringen. Tiel neemt dit op zich. 32 

Morgen wordt dit ook met Weerman gedeeld tijdens het tussenoverleg.  33 

7. Studiesucces 
Valkenburg en Vlogman zijn naar het gesprek geweest. Vaessens was in de 34 

veronderstelling dat de FSR al akkoord was met het vrijmaken van de eerste week van blokken, 35 

terwijl Valkenburg vindt dat het overkomt als een nakijkweek voor docenten. Bovendien blijft 36 

het aantal uren dat je moet besteden aan stof hetzelfde. Er zullen minder contacturen komen, 37 

omdat de UvA op dit moment al meer contacturen aanbiedt dan andere universiteiten.  38 

Het lijkt de Raad vooralsnog te voorbarig om nu meteen akkoord te gaan. Er zitten 39 

namelijk zowel voor- als nadelen aan. Het moet bijvoorbeeld geen thuisstudieweek worden. Aan 40 

de andere kant lijkt voor zowel studenten als docenten de lasten verlicht worden. Voorbergen 41 

lijkt het goed om onder studenten te peilen wat zij er van vinden, bijvoorbeeld via Facebook. 42 

Iedereen kan hier namelijk iets van vinden. Morgen wordt tegen Weerman gezegd dat er meer 43 

tijd, ongeveer twee weken, nodig is om hierover te beslissen. Weerman wil het graag volgend 44 

jaar al doorvoeren. De poll wordt zo snel mogelijk online gezet. De OR is hier niet bij betrokken. 45 

Raadsleden zijn in ieder geval erg verbaasd dat dit nu ineens zo snel kan.  46 

Er is daarnaast nog een aantal andere punten met betrekking tot studiesucces genoemd die 47 

nog in gesprekken zullen terugkomen. 48 

8. Keuzeruimte & minorenbeleid 
De minor wordt niet meer specialistisch, maar meer een algemeen iets. Er zitten veel 49 

positieve aspecten aan voor studenten. De minoren worden duidelijker en passen beter binnen 50 
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de jaarindeling. Het nadeel is dat minoren meer bestemd worden voor mensen van buiten de 51 

opleiding, tenzij deze minoren heel interdisciplinair zijn. Minoren worden getoetst op het 52 

hebben van een duidelijk eindpunt, maar niet zozeer op inhoud. Aan het einde moeten 53 

studenten bij wijzen van spreken toelaatbaar zijn voor een master. Minoren moeten ook 54 

gevolgd kunnen worden door studenten van buiten de faculteit. Voor minoren die verdwijnen is 55 

het lastig om het vakgebied te promoten, omdat dan alleen nog de losse vakken bestaan. De 56 

keuzevakken zijn in zulke gevallen moeilijker te vinden.  57 

Het is nu de vraag wat de FSR hiermee wil. Het inzichtelijk maken van specialismes binnen 58 

opleidingen is belangrijk. Voor elke opleiding waar er minoren verdwijnen moet er een plan 59 

komen om de keuzevakken die voorheen onder de minor vielen naar voren te brengen. Anders 60 

worden deze vakken vergeten. Dit zou ook gefaciliteerd moeten worden door de faculteit, zodat 61 

opleidingen dit niet allemaal op een andere manier gaan doen. Dit zou een belangrijke 62 

voorwaarde zijn om akkoord te gaan.  63 

Zantman vindt dat er ook voorkomen moet worden dat elke minor 12 ECTS aan 64 

basiskennis eist. De vakken die daarna komen zouden op hun beurt niet die 12 ECTS aan 65 

basiskennis als ingangseis moeten hebben. Er is vaak veel overlap, waardoor studenten deze 66 

kennis al hebben. Een 6 ECTS basisvak zou nog aanvaardbaar zijn. Tiel denkt dat dit meer iets 67 

individueels is. Zij kan zich best voorstellen dat dit voor sommige minoren juist heel wenselijk 68 

is. Voorbergen denkt dat de opleidingscommissies hier over moeten beslissen. Zantman wil 69 

echter voorkomen dat er te veel substantiële ingangseisen komen, omdat studenten anders 70 

bepaalde keuzevakken niet meer kunnen volgen. Op de FMG is het nu namelijk heel moeilijk om 71 

losse keuzevakken te volgen als student zijnde die daar niet een opleiding volgt. Voorbergen 72 

denkt nog steeds dat dit bij de OC ligt. Valkenburg merkt echter op dat de OC’s nooit bij minoren 73 

betrokken worden. 74 

Er moet een lijstje met minoren komen. Daarnaast moet elk voorstel voor een minor 75 

gepaard gaan met een advies van de OC’s. Het volgen van een minor bij je eigen opleiding: 76 

interdisciplinaire minoren kunnen wel gevolgd worden, maar niet minoren die praktisch uit de 77 

propedeuse bestaan. 20% minder werkdruk voor docenten komt neer op het schrappen van 78 

keuzevakken die minder studenten trekken de komende jaren. Daardoor heerst de angst dat er 79 

naast minoren verder geen keuzevakken meer zullen bestaan. 80 

Valkenburg maakt dit weekend de brief. Minoren en keuzevakken worden daarin apart 81 

behandeld. Raadsleden dienen opmerkingen te maken.  82 

9. Student-lid DB 
Postma wil op 11 april langskomen bij de PV. De vacature voor een nieuw student-lid DB 83 

staat inmiddels open. Er worden twee Raadsleden gezocht voor de sollicitatiegesprekken. Deze 84 

vinden eind april/begin mei plaats. Zantman, Valkenburg, Tiel en Voorbergen zijn 85 

geïnteresseerd. Zantman en Tiel worden voorgedragen. De Nobel geeft dit door aan Wilts en 86 
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vraagt hoe de gesprekken gepland zullen worden. De FSR gaat dit promoten via haar 87 

Facebookpagina. 88 

10. Update afgevaardigde 
Voorbergen geeft een mondelinge update. Hij heeft de laatste tijd geen updates meer 89 

geschreven om diverse redenen. Er gebeuren echter geen spannende dingen op centraal niveau. 90 

Het pr-team gaat in ieder geval een andere richting inslaan naar aanleiding van de 1 april grap. 91 

Er is inmiddels ook een duurzaamheidsadvies uitgebracht. De CSR is bezig met het 92 

profileringsfonds, omdat er juridische dingen niet kloppen. De CSR wil het evaluatieproces 93 

graag vervroegen, maar het CvB wil dit absoluut niet. Het CvB gaat er in ieder geval een 94 

communicatie over opstarten, maar de CSR is nog niet tevreden. Tot slot is er draagvlak voor de 95 

personen die zijn voorgedragen voor de Raad van Toezicht. Voorbergen is tevreden met de 96 

gekozen persoon.  97 

11. Nabespreking intern 
Zantman wil graag uit de werkgroepen stappen en van andere Raadsleden horen hoe zij 98 

hierover denken. Zij kan er in ieder geval op de geplande momenten niet bij zijn in verband met 99 

colleges. Kok heeft al een overzicht gemaakt van dossier. De volgende keer wordt de PV 100 

begonnen met deze bespreking. Er wordt dan gezorgd dat de verdeling af is. Totdat het is 101 

besproken is Zantman niet aanwezig bij werkgroepen. Tot volgende week gaat Zantman alleen 102 

aan de slag met diversiteit en functiebeperking, en het TTO. 103 

12. Kwaliteitsafspraken 
De FSR moet beslissen over het gebruik van de noodrem op 15 april. Er zijn in ieder geval 104 

al veel signalen dat er zaken mis zijn gegaan. Voorbergen communiceert de gang van zaken aan 105 

het centrale niveau. Er zal worden gepleit voor het maken van een plan om de 106 

opleidingscommissies alsnog goed te betrekken.  107 

13. Bezuinigingen 
Bezuinigingen vinden alleen plaats op personeel niveau. Kunst en Cultuur moeten echt 108 

gaan bezuinigen, namelijk 3 tot 5 fte. De normurenverhoging wordt daar pas later doorgevoerd. 109 

Humanities in Context wordt gebruikt om het standaardplan te financieren. Bepaalde clusters 110 

hebben de laatste jaren niets gedaan qua naar de toekomst kijken. Daarom moet iedere 111 

opleiding nu zijn eigen boontjes doppen. Van snelle steigers wordt iets afgehaald en dat wordt 112 

dan bij de dalers gestopt. De OR is hier op tegen.  113 

Wat betreft de vorm van de bezuinigingen gaf Nijsten aan dat elk clusters mensen wil gaan 114 

omscholen in specialismen. Er worden geen nieuwe mensen aangenomen om degenen die met 115 

pensioen gaan te vervangen. Hij verwees de FSR voor veel vragen door naar Vaessens. Er vallen 116 

in ieder geval geen ontslagen.  117 
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Zantman is bang dat bepaalde bezuinigingen zich zullen vertalen in het onderwijs. Er is een 118 

presentatie geweest voor wetenschappelijk personeel. 119 

14. Sluiting 
Valkenburg sluit de vergadering. 120 

Besluiten 

180907-01 Van Dinther is aangesteld als vertrouwenspersoon van de FSR FGw 2018 – 121 

2019. 122 

180907-02 Valkenburg is aangesteld als penningmeester van de FSR FGw 2018 – 2019. 123 

180907-03 Van Dinther is aangesteld als coördinator van FinHu en OER. 124 

180907-04 Dijkman is aangesteld als coördinator van CoStu en BMD. 125 

180907-05  Tiel is aangesteld als coördinator van BaMa. 126 

180907-06 Het DB van de FSR FGw 2018 – 2019 is aangesteld. 127 

180907-07 De sollicitatiecommissie voor de functie van raadsassistent is aangesteld. 128 

180907-08 Zantman zal deelnemen aan de sollicitatiecommissies voor een student-lid 129 

COH en GSH. 130 

181108-01 Ouwehand vervangt Dijkman in het DB van de FSR FGw 2018 – 2019.  131 

Actielijst 

190221-01 De Raad gaat data vinden voor een tweede training over onderhandelen. 132 

190228-02 Er wordt een moment geprikt om een lijstje te maken van actieve en non-133 

actieve FSR-onderwerpen. 134 

Pro memori 

180914-01 Bij communicatie dient de AS altijd in de cc geplaatst te worden. 135 

180914-02 Brieven dienen op de Google Drive geplaatst worden, zodat andere 136 

Raadsleden commentaar kunnen leveren. 137 

180914-03 Valkenburg vraagt of Voorbergen in de update wil zetten wanneer hij tijdens 138 

de FSR het een stemt, maar de CSR uiteindelijk iets anders besluit. 139 

181005-03 De actielijst FSR – DB moet voor OV’s besproken worden, zowel intern als 140 

tijdens het vooroverleg. 141 
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