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Notulen van de plenaire vergadering (31) 

Datum en tijd: 8 april 2019, 17:00-19:00 

Locatie: C1.07 

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

Colenbrander, Antonie van Hulst, Christian Manuputty, 

Marie de Vries, Rinke Ploeger.   

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

Daniël Ellis. 

Notulen:  Robin van den Hoek. 

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 17:03.  

 

2. Vaststellen notulen PV 30 

De notulen van 1 april 2019 zijn met een wijziging vastgesteld.   

 

3. Actielijst  

190312-4: Beide commissies vertalen hun websitepagina’s.   

190312-15: Bibi, Evi, Marie, Chris en Lise stellen een plan op voor de DvdA.  

190319-3: Chris stelt een voorstel op voor discussienota diversiteit. 

190326-1: Chris reageert op mail eenzaamheidsenquête met vraag over deadline. 

190326-3: Evi mailt de decaan dat we het Faculteitscongres zullen promoten. 

190326-6: Evi reageert op de mail van Dax Herman. 

190326-9: Alle ODC’s nemen contact op met de OR over aansluiting van de OR. 

190326-10: Bibi houdt raadsleden op de hoogte van (gebrek aan) kandidaten FSR. 

190326-11: Tegen verkiezingstijd maakt de FSR afspraken voor promopraatjes.  

190326-12: Marie laat op 8 april weten hoeveel tijd de OER’en gaan kosten op de OV. 

190326-13: Nina mailt de decaan over duidelijkheid over distributieplan; stuurt de FSR het plan 

naar de OWI’s of de decaan het naar de OWI’s?  

190401-1: Chris neemt contact op met Esther (of iemand anders van communicatie) over de 

distributie van de WC-krant.  

190401-2: CV O&F bespreekt het opleidingsspecifieke studentenstatuut in zijn CV. 

190401-3: O&F mailt terug naar Malou over het studentenstatuut.  

190401-4: Evi agendeert studieplekken voor komende OV. 

190401-5: O&C bespreekt het antwoord van de decaan op het OV-actiepunt over duurzaamheid 

(actiepunt 190321-9). 

190401-6: Chris, Evi en Lise maken een plan voor de DvdA/eindejaarsborrel.  

190401-7: Lise maakt een taakverdeling voor de vertaling van de website en mailt deze naar de 

raadsleden.  

190401-8: Casper vraagt Ingmar om naar docenten te communiceren dat ze de FSR promoten 

bij Psychologie.  

190401-9: Freek promoot de optie voor een FSR-jaar bij de Jonge Socialisten.  
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190401-10: Chris mailt alle voorzitters van studieverenigingen met vraag of zij de FSR-

promovideo willen delen.  

 

Nieuwe actiepunten:  

190408-1: Bibi inventariseert hoeveel FSR-kandidaten er zijn.   

190408-2: Antonie vraagt Sterre hoe het zit met stemmen in een domein zonder kandidaat.  

 

4. Mededelingen 

De reactie van de decaan op de conceptnotulen van OV4 is binnen.  

 

5. Post 

2/4 Blink: [INPUTS REQUEST] Gender inclusive bathrooms 

➔ 190408-3: Antonie mailt Blink terug over gender inclusive bathrooms.  

 

2/4 Mirjam Boers: opstart UvA Health week 13-16 mei 

Mirjam zoekt voor de kick-off op maandagavond 13 mei nog op zoek naar iemand, een student 

die ervaringsdeskundige is, dwz ook stressverschijnselen ervaren heeft en wellicht tips heeft 

om de onbalans tegen te gaan. 

➔ Mirjam heeft inmiddels al sprekers gevonden.  

 

4/4 David en Koen: Fwd: Voorstel over samenwerking student-vertegenwoordigers 

➔ 190408-4: Evi agendeert mail van David en Koen op de PV.  

 

5/4 Maarten Albers: Duurzaamheid in het hoger onderwijs // Sustainability in higher education 

De ASVA Studentenunie wil graag met jullie het gesprek aangaan over wat die rol van het 

hoger onderwijs is, en wat studenten en studentenorganisaties daarin kunnen betekenen. Op 

woensdag 8 mei tussen 17:00 en 19:00 willen we graag met jullie in discussie gaan in de Impact 

Hub bij het Tropenmuseum. Voel je vrij deze uitnodiging te delen met andere geïnteresseerden. 

Voor hapjes zal gezorgd worden, laat ons daarom a.u.b. weten met hoeveel personen jullie 

aanwezig zullen zijn.  

➔ 190408-5: Evi mailt Maarten met hoeveel mensen de FSR naar het 

duurzaamheidsevenement komt (ongeveer vier?).  

 

6. Vaststellen agenda 

Als er tijd over is kunnen we de OV-notulen bespreken. Het onderwerp diploma-uitreikingen 

bij CW wordt geschrapt omdat Lise vandaag afwezig is.  

 

7. Update voorzitter 

Reactie gekregen dat de Macrodoelmatigheidstoets van HST afgewezen is. En de deadline van 

de OV-stukken is verzet naar 26 april.  

 

8. Update afgevaardigde 
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Sofie heeft adviezen uitgebracht over social safety en profileringsadvies voor studenten die hun 

BSA nog niet behaald hebben. Deze week is de vergadering bij het AMC i.p.v. bij CREA. Veel 

CSR-leden hebben het erg druk, voor de internationals is het moeilijk om taken te combineren. 

Misschien is dit iets om op te letten bij internationalisering van de FSR.  

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

In de vergadering van O&F is de situatie met teacher assistants bij CW besproken, dit schijnt 

toch goed te werken dus de FSR wil hierin geen verdere stappen meer ondernemen. Daarnaast 

heeft O&F de brief van de decaan met nieuwe informatie over HST besproken.  

 

10. Update commissievoorzitter O&C  

O&C is stappen aan het zetten in het advies over Mental health (A-Z en studentenpsychologen). 

En de discussienota over diversiteit komt hopelijk volgende week op de PV.  

 

11. Onderwerp 1: Draagvlakgesprek 

De FSR bespreekt zijn advies betreft draagvlak voor de nieuwe decaan van de FMG. Dit 

onderwerp is vertrouwelijk.   

 

Stemvoorstel: De FSR FMG adviseert positief over de aanstelling van Agneta Fisher als decaan. 

Het stemvoorstel is aangenomen. Evi stelt morgen het advies op, na een redactionele ronde 

wordt het advies verstuurd.  

 

12. Onderwerp 2: OER’en (fase: besluitvormend)  

Taakgroep OER stelt voor om alle OER’en in te stemmen behalve die van ASW, want het derde 

jaar van ASW is nog niet bekend. Bij OER deel A wel nog toevoegen dat de FSR de wens heeft 

dat de desbetreffende Engelstalige opleidingen die dit nog niet hebben, wel een Engelse versie 

van de OER opstellen. Marie schat in dat de OER’en maximaal een kwartier van de OV zullen 

innemen. De kans dat de voorlopige OER’en niet corresponderen met de definitieve OER’en is 

klein.  

 

Stemvoorstel: De FSR FMG stemt in met alle voorlopige OER’en, behalve die van ASW. Het 

stemvoorstel is aangenomen.  

 

13. Onderwerp 3: HST 

190408-6: Evi mailt Els over de MDT en het proces HST nu verder.  

 

De macrodoelmatigheidstoets van HST is afgekeurd door het ministerie OCW. Evi weet niet 

hoe het proces er nu verder uit zal gaan zien. Er staat in de brief van het ministerie wel vermeld 

dat er bezwaar gemaakt kan worden op de beslissing, maar het is voor de FSR nog niet bekend 

of dit gaat gebeuren.  

 

De adviesaanvraag van de decaan is daarom ingetrokken. Els van Drimmelen wil alsnog graag 

feedback op de informatie die de FSR heeft ontvangen van de decaan.  
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De FSR discussieert; als er vandaag nog een adviesaanvraag had gelegen, had de FSR 

ingestemd. De FSR vond de eventuele uitstel van HST in principe niet belangrijk voor de 

student. De FSR loopt de op 1 april ontvangen brief van de decaan af.  

Het feit dat de opleiding een essentiële toevoeging zou zijn aan het FMG-aanbod; commissie 

O&F is inmiddels overtuigd van de inhoudelijke kant van deze opleiding.  

Op het duurzaamheidsstuk zijn geen op- of aanmerkingen.  

‘Voldoende garantie dat HST doorstroom biedt naar masteropleidingen’; het was fijn als we 

een tabel hadden gekregen met welke afspraken er voor welke master gelden. Dat er dan ook 

helder vermeld staat als er nog onduidelijkheid bestaat betreft afspraken.  

‘Voldoende goede docenten, UHD’s en Hoogleraren’; de decaan ziet geen risico dat er 

onvoldoende docenten gevonden worden omdat er veel enthousiasme is voor dit onderwerp.  

Maar het hebben van enthousiasme is iets anders dan het vinden van tijd om te doceren, we 

willen geen hogere werkdruk voor docenten.  

‘Voldoende ruimte voor HST op REC’: geen gebruik van hoorcollegezalen, betekent dit nu echt 

dat een HST-student nooit gebruik zal maken van een hoorcollegezaal? Het zijn fijn zijn om 

concreter te hebben waar het onderwijs plaats zal gaan vinden in plaats van ‘we vinden tijdelijke 

locaties’. Het gebouw aan de Plantage Muidergracht zal worden aangeschaft, maar wat gebeurt 

er tot die tijd? Dit blijft een van de zwakste schakels in het plan HST. Echter, nu de oprichting 

van HST een jaar extra krijgt zal er extra tijd zijn om dit op orde te maken. De FSR wil weten 

of de verkenningen van J/K en P nu ook stil komen te liggen, of dat dit wel doorgaat zodat de 

huisvesting wel op tijd af zal kunnen zijn. En betreft het kunnen gebruiken van REC ABC: het 

kan wel zo zijn dat het technisch gezien nog niet vol zit hier, maar als alle studenten dit zo 

ervaren, hoe belangrijk is het technische verhaal dan?  

Investering is goed te dragen door de faculteit; Rinke blijft het scheef vinden om te investeren 

vanuit alle facultair algemene reserves. Evi is het hiermee eens. En wordt er ook rekening 

gehouden met het scenario waarin HST het natuurlabel niét krijgt? Hoe zit het dan met de 

contacturen voor de student? Goed om te vragen of er dan een plan B ligt. De conceptbegroting 

was ook erg simplistisch. En slim om te vermelden dat de FSR ook hoopt dat er nog 

investeringen gedaan zullen worden in huidige opleidingen. En wat gebeurt er met de reserves 

nu de start een jaar wordt vertraagd? Wordt het aanbreken van de reserves ook een jaar 

uitgesteld?  

Verwachte instroom in de opleiding; Marie vindt het geen verstandig idee om maar aan te kijken 

hoeveel aanmeldingen er komen in het eerste jaar. Er zijn teveel investeringen gedaan en 

plannen opgesteld om zomaar wat te doen. Marie vindt dat er een bovengrens moet zijn. En als 

HST een internationale track start, zal er dan worden nagedacht over een numerus fixus? Bibi 

is het hiermee eens, Evi niet. Bij numerus fixus is de kans op uitval weer groter; veel studenten 

schrijven zich dan voor de zekerheid in bij meerdere opleidingen. Misschien zijn er 

mogelijkheden om op andere manieren een bovengrens te hanteren. Het is zonde van de 

investeringen als er teveel of te weinig studenten in het eerste cohort komen, ook omdat de 

begroting en huisvesting etc. is gebaseerd op een instroom van 80 studenten. Tijdens de OV is 

genoemd dat per 20 studenten op- of afgeschaald kan worden; de FSR wil hier meer inzicht in. 

Wat betekent een opschaling precies?  
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Proces: Rinke en Evi verwerken de besproken punten in een advies. 

 

14. Onderwerp 4: Studentpsychologen (fase: oordeels- en besluitvormend)  

190408-7: Bibi zoekt uit wie de contactpersoon is voor studentenpsycholoogproblematiek.   

 

De FSR bespreekt het tekort aan studentpsychologen (bij psychologie) waarop Sonja de FSR 

heeft geattendeerd. Vroeger waren de wachttijden voor de studentpsychologen ongeveer 2 

weken, later is dat naar 12 weken gegaan en nu is de wachtlijst opgeschort; studenten worden 

UvA-breed niet meer aangenomen. Dit is een kwalijke zaak. Internationals weten vaak niet hoe 

het zorgsysteem werkt in Nederland, maken een cultuurshock mee, hebben geen eigen sociale 

vangnet of komen in aanraking met middelen. 

 

Onder de oorzaken van de ‘ontploffing’ van de wachtlijst kan internationalisering zijn. 

Internationalisering heeft invloed op de groei van de studentenaantallen en ook op de groei van 

de hulpvraag. Er zijn wel meer psychologen aangenomen, maar dat is onvoldoende gebleken. 

Een andere mogelijke oorzaak kan zijn dat men heeft gezien dat er online programma’s zijn en 

heeft gedacht dat dit een vervanging zou zijn voor afspraken bij de studentpsycholoog. 

Belangrijk om te onderzoeken of dit een UvA-brede aangelegenheid is of een FMG-zaak. 

Aankloppen bij de studentendecaan of bij een studieadviseur? 

 

15. Onderwerp 5:  Overdracht (fase: beeldvormend)  

Casper heeft voorgesteld om nu al eens te kijken naar onze plannen voor de overdracht.  

 

Freek wil overdragen dat de FSR zijn rol ten opzichte van de decaan goed in de gaten houdt. 

Rinke weet als raadsassistent niet wat de overdracht precies inhield. Daarom is het goed om de 

vacatures voor de raadassistenten al vroeg uit te zetten, zodat de raadsassistenten mee kunnen 

op inwerkweekend.  

Antonie wil nadenken over de internationalisering en vertaling van documenten/vergaderingen. 

Hij wil inventariseren wat het budget is voor vertalen. Dit eens vragen bij het Informeel overleg. 

Nina heeft al een lijstje opgesteld met overdrachtspunten. Het draaiboek voor het 

inwerkweekend mag strakker dan vorig jaar. Bibi wil het buddysysteem van de dossierhouders 

invoeren. Chris vindt dat het dossier toegankelijkheid volgend jaar een prominentere rol mag 

krijgen.  

Speeddates met dossierhouders vindt Casper een goed idee. De dossiers kunnen in het 

inwerkweekend al worden uitgelegd, zodat tussen het inwerkweekend en de inwerkweek al aan 

dossierverdeling gedaan kan worden, en er nog voldoende tijd is voor dossieroverdracht.  

 

16. W.v.t.t.k.  

Geen.  

 

17. Punten voor de CSR  

Studentpsychologen.  
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18. Promotie en Media 

190408-8: Alle raadsleden schrijven voor 30 april een kort stukje over zijn/haar (spannendste) 

dossiers voor op social media.  

19. Rondvraag en sluiting 

Onderwerpen voor ODC psychologie? Studentpsychologen, FSR-kandidaten, proces 

kaderbrief, internationalisering, Engelse versie van de OER.  

Evi sluit de vergadering om 18:51.  

 

Actielijst 

190312-4: Beide commissies vertalen hun websitepagina’s.  

190319-3: Chris stelt een voorstel op voor discussienota diversiteit. 

190326-9: Alle ODC’s nemen contact op met de OR over aansluiting van de OR. 

190326-10: Bibi houdt raadsleden op de hoogte van (gebrek aan) kandidaten FSR. 

190326-11: Tegen verkiezingstijd maakt de FSR afspraken voor promopraatjes.  

190326-13: Nina mailt de decaan over duidelijkheid over distributieplan; stuurt de FSR het plan 

naar de OWI’s of de decaan het naar de OWI’s?  

190401-5: O&C bespreekt het antwoord van de decaan op het OV-actiepunt over duurzaamheid 

(actiepunt 190321-9). 

190401-6: Chris, Evi en Lise maken een plan voor de DvdA/eindejaarsborrel.  

190408-1: Bibi inventariseert hoeveel FSR-kandidaten er zijn.   

190408-2: Antonie vraagt Sterre hoe het zit met stemmen in een domein zonder kandidaat.  

190408-3: Antonie mailt Blink terug over gender inclusive bathrooms.  

190408-4: Evi agendeert mail van David en Koen op de PV.  

190408-5: Evi mailt Maarten met hoeveel mensen de FSR naar het duurzaamheidsevenement 

komt.  

190408-6: Evi mailt Els over de MDT en het proces HST nu verder. 

190408-7: Bibi zoekt uit wie de contactpersoon is voor studentenpsycholoogproblematiek.   

190408-8: Alle raadsleden schrijven voor 30 april een kort stukje over zijn/haar (spannendste) 

dossiers voor op social media.  

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.        
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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.  

190212-7: Alle OC-toehoorders vragen of de OC zijn adviezen doorstuurt naar de FSR. 

 


