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Notulen van de plenaire vergadering (36) 

Datum en tijd: 20 mei 2019, 11:00-13:00 

Locatie: C1.07 

Aanwezig FSR FMG ‘18/’19: Evi de Rover, Nina Salomons, Freek Wallagh, Christian 

Manuputty, Marie de Vries, Casper Colenbrander, Bibi 

van de Laar, Rinke Ploeger, Antonie van Hulst, Daniël 

Ellis.  

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

Notulen:  Robin van den Hoek. 

 

1. Opening  

 

2. Vaststellen notulen PV 35 

De notulen van 6 mei 2019 zijn zonder wijzigingen vastgesteld.   

 

3. Actielijst  

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

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

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

dossiers voor op social media.  

190425-1: Taakgroep OER reageert op de mail van Malou over de Model-OER.  

190425-12: O&C bespreekt de twee verkiezingsevenementen in zijn vergadering.  

190425-13: vrijdag 17 mei 17:00 hebben alle raadsleden de vertaling van hun websitepagina’s 

af.  

190425-14: Daniël vraagt zijn huisgenoot of de FSR zijn boot kan lenen. 

190425-16: O&C maakt QR-codes voor stemmen op de BK’s.  

190429-1: Evi stuurt de de uitnodiging voor het eindejaarsevenement naar de DvdA-

genodigden.  

190429-3: Antonie reageert op Sofies mail over betrokkenheid bij SLA-cyclus.   

190429-4: O&F bespreekt het selection communication proposal.  

190429-5: Evi en Rinke/Lise spreken af met Geertje om te praten over de financiën van de 

FMG. 

190429-7: Iedereen houdt 10 juni vrij voor de oefencobo.  

190429-8: Chris vraagt Sterre om informatie werving OC’s (decaan in CC).  

190429-9: Antonie, Nina en Freek werken het idee voor een alternatief districtenstelsel uit.  

190506-1: Chris zoekt uit wanneer bij CW hoorcollegepraatjes gedaan kunnen worden.  

190506-2: ODC SW zoekt uit wanneer bij SW hoorcollegepraatjes gedaan kunnen worden.  

190506-3: Bibi zoekt uit wanneer bij Psychologie hoorcollegepraatjes gedaan kunnen worden. 

190506-4: Antonie en Evi mailen de partijen over de datum voor de oefencobo. 

190506-5: Alle raadsleden laten weten aan Robin of ze naar de CSR-lunch willen of niet. 

190506-6: P&M neemt de eenzaamheidsenquête op in zijn promotieschema. 
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Nieuw actiepunt 

190520-1: Casper mailt (zodra verkiezingsuitslag binnen is) alle nieuwe raadsleden met de 

data die ze bezet moeten houden 

 

4. Mededelingen 

Geen.  

 

5. Post 

7/5 Koen Donatz: Fwd: Rapport survey internationalisering 

➔ 190520-2: Evi mailt het rapport van Koens survey over internationalisering naar de 

decaan  

 

17/5 Sterre: Vastgestelde notulen OV4 en concept actielijst OV5 

➔ Nog even afwachten betreft het actiepunt over clustering van werkgroepen. 

 

6. Vaststellen agenda 

De Pluim bij w.v.t.t.k..  

 

7. Update voorzitter 

Vanmorgen was het overleg tussen het DB en de decaan. Het ging o.a. over HST; het was een 

positief gesprek, ze gaan de aanvraag waarschijnlijk aanpassen en opnieuw sturen. 

Waarschijnlijk gebeurt dit vóór de zomer. Het kan dus zijn dat er nog een instemmingsverzoek 

komt. Daarnaast werd REC-V (de nieuwe hoorcollegezaal) besproken; die komt er, maar hoe 

en wanneer is nog niet bekend. Agneta gaat bij het decanenoveleg een discussie leiden over 

tweetaligheid van de UvA en over de uitdagingen hiervan. Ten slotte is er gepraat over de 

werkrelatie tussen de FSR en de decaan; beiden vinden dat de werkrelatie is verbeterd.   

 

8. Update afgevaardigde 

In de CSR is o.a. een verandering van de 884-jaarindeling besproken. Alle decanen behalve de 

twee die met het plan zijn gekomen waren tégen een nieuwe jaarindeling. Daarnaast is het 

onderwerp instellingscollegegeld besproken.  

 

9. Update commissievoorzitter O&F 

O&C heeft weer een FinCie-meeting gehad. O&F heeft een stuk geschreven over diploma-

uitreikingen, hoe deze worden georganiseerd verschilt sterk per opleiding. Voor nu wil O&F er 

geen advies van maken, wel zullen ze navragen bij Michel hoe het kan dat uitreikingen soms in 

hoorcollegezalen zijn en dat sommige opleidingen een luxere locatie hebben, en waarom het 

zoveel geld kost om hiervoor bijvoorbeeld De Brug voor te reserveren. 

 

10. Update commissievoorzitter O&C 
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In O&C is gesproken met Marieke Brand, en er is gepraat over studentpsychologen, 

verkiezingen en districtenstelsel / democratisch gevoel binnen de FMG. Daarnaast is De Pluim 

besproken (komt bij w.v.t.t.k.). En de commissie wil een klein experimentje houden voor de 

problemen met het bezet houden van studieplekken; misschien kunnen we bordjes neerzetten 

die erop wijzen dat je niet te lang van je plek weg moet blijven terwijl je hem bezet houdt.  

 

11. Onderwerp 1: Werksfeer binnen de raad 

De FSR bespreekt enkele interne frustraties, dit onderwerp is vertrouwelijk.  

 

12. Onderwerp 2: OV-actielijst  

De FSR loopt de huidige OV-actielijst na en bespreekt hoe deze actiepunten na te leven: 

 

190520-3: Chris maakt een opzet voor de  discussienota diversiteit (OV).  

190520-4: Casper neemt het OV-actiepunt over kwaliteitsafspraken op in het witboek.  

190520-5: Evi agendeert het Faculteitsreglement voor PV 37.  

190520-6:Evi agendeert OV-actiepunt 190509-1 (over werven van kandidaten voor de 

studentenraadsverkiezingen van ’19-’20) op PV 37.  

 

13. Onderwerp 3: Instemmingsverzoek Antropologie 

De FSR moet binnenkort antwoorden op een instemmingsverzoek over het invoeren van een 

tweetalige track voor Antropologie, dit is reeds met de opleidingsdirecteuren besproken. 

Voordat dit naar de PV kwam lagen er al een aantal vragen over het document waar het verzoek 

in staat. Ten eerste; de verplichte mogelijkheid voor het maken van een Nederlandstalig 

tentamen staat wel opgenomen in de OER, maar zal het in de praktijk even duidelijk zijn hoe 

het aanvragen van een Nederlands tentamen werkt? Ten tweede: english language courses for 

staff zijn niet verplicht, is dat wel zo handig? Ten derde: onder het kopje ‘Exam committee and 

programm committee’; Waar slaat ‘if and when necessary’ nu precies op? Ten vierde: matching 

moet gebruikt worden als matching en niet als een verkapte numerus fixus, heeft Antropologie 

hier wel bij stilgestaan? Ten slotte: het International classroom-stukje mag wat uitgebreider.  

 

Discussie:  

Beetje gek om teruglopende studentenaantallen als een ‘too obvious reason’ neer te zetten en 

het niet te noemen in het stuk. Veel delen van Antropologie (zoals de literatuur) zijn al in het 

Nederlands en de interesse voor Nederland zelf zou niet groot zijn, hierdoor zou het logisch 

zijn om te internationaliseren. Freek vindt dat de universiteit een rol heeft in het in stand houden 

van het de Nederlandse taal, daarom is hij tegen een totale verengelsing.  

 

Het lijkt nu alsof er niet dual language onderwijs zal worden gegeven, maar het lijkt eerder 

standaard Engels en soms Nederlands te worden. Hoorcolleges en werkgroepen zijn straks 

sowieso in het Engels, alleen de optie om in het Nederlands te schrijven en tentamen te maken 

is er. Er zijn dan niet twee verschillende tracks, maar één track waarop elke individuele student 

zijn eigen keuzes maakt. Rinke ziet dat er dan geen verschil is tussen het nieuwe Antropologie 

en een volledig geïnternationaliseerde studie. Ook Daniël is tegen een totale verengelsing, 
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Marie is het met Daniël eens. Daniël ziet het argument niet dat zowel Nederlands als Engels 

onderwijs aanbieden heel kostbaar is niet; als er internationals komen zal er ook veel geld bij 

komen. De opleidingsdirecteuren lijken het niet erg te vinden als alle Nederlandse studenten 

ook in het Engels gaan schrijven en hun tentamens in Engels gaan maken. Op academisch 

niveau Nederlands kunnen schrijven vindt Freek een essentiële vaardigheid voor een 

Nederlandse student. Marie maakt zich zorgen over de werkdruk van docenten; worden er meer 

docenten aangenomen als er een Engelstalige track komt? Hoe gaat dat samen met de 

vacaturebeperking? Dat kan Evi wel navragen.  

 

Wat betreft een soft landing: studenten mogen tussentijds nog switchen tussen 

Nederlands/Engels. Uiteindelijk wordt er op basis van 3 toetsmomenten gekeken hoeveel een 

student in het Nederlands of in het Engels heeft gedaan krijg je ook je diploma in het 

Nederlands/Engels. Nog verder uitzoeken hoe dit precies vastgelegd staat?  

 

Wordt het nog drukker op REC? Er wordt ingeschat op 150 eerstejaars en ze willen niet méér 

dan dat. Internationalisering betekent dat men het onderwijs kwalitatief beter in stand kan 

houden, want bij meer studenten kan men meer keuzevakken aanbieden. Dit zorgt er dus voor 

dat de keuzeruimte in stand wordt gehouden, bij alleen Nederlands onderwijs zou uiteindelijk 

de animo af gaan nemen. Marie vindt het erg dat de financiële situatie alleen kan worden 

opgelost met het middel internationalsering; hier moet toch een ander middel voor zijn? Evi 

snapt Marie, maar vraagt zich af of wij hier wel iets aan kunnen doen, er is gewoon geen geld. 

Maar; waarom wordt de opleiding niet klein gehouden en wordt het geld dat anders naar 

inernationalisering gaat, in het behoud van de opleiding gestopt? Volgens de 

opleidingsdirecteur kan de opleiding niet blijven bestaan als er niet meer studenten komen. 

 

En de werkdruk van de docenten blijft een belangrijk argumenten voor Marie. Is er extra geld, 

en waar komt dit vandaan? Evi denkt aan SW-brede reserves die worden gestopt in 

voorinvesteringen voor internationaliserende opleidingen. Echter, Michel weet nog niet zeker 

of er voldoende middelen zijn voor Antropologie om te gaan internationaliseren. Marie vraagt 

zich ook af waar die internationals gaan wonen; er is geen plek meer in Amsterdam, dit is echt 

een serieus probleem. We moeten kritisch zijn op internationalisering. Het argument dat de 

keuze om te internationaliseren out of our control is wordt niet door alle raadsleden 

overgenomen. Wat vindt de studievereniging? Kwakiutl ziet mogelijkheden in 

internationalisering, zowel voor de studievereniging als voor het onderwijs. Zij zien de overstap 

als logisch omdat er nu al veel onderwijs in het Engels wordt gegeven.  

 

Iedereen afgaande; Rinke is tegen; tenzij de Nederlandse track ook daadwerkelijk Nederlands 

is. Antonie sluit zich aan bij Rinke. Echter, hij vindt het niet de bedoeling dat de opleiding over 

een paar jaar zonder internationalisering niet kan blijven bestaan. Maar; als we tegen stemmen 

kunnen we wel een bepaald statement maken. Nina neigde naar vóór stemmen maar nu wat 

minder, het is zorgelijk hoe de bekostiging van de internationalisering geregeld wordt, en 

werkdruk van docenten blijft een sterk argument. Bibi is tegen de Engelstalige track door alle 

tegenargumenten bij elkaar, o.a. dat de belasting voor de studentpsychologen wordt verhoogd. 
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Daniël is tegen, hij wil niet dat de Nederlandse taal verdwijnt. Casper sluit zich aan bij de 

tegenargumenten, hij kan zich niet voorstellen dat Engelstaligheid de enige oplossing is tegen 

teruglopende studentenaantallen. Marie is tegen het systeem van het OCW dat universiteiten 

geld krijgen per student. Daardoor zie je nu internationalisering met als enige motivatie geld. 

Maar Marie is ook tegen de opdoeking van Antropologie. Ze vraagt zich af of we een statement 

kunnen maken door tegen te stemmen, want we willen ook niet dat Antropologie verdwijnt. 

Marie is voor nu blanco. Freek is tegen. Evi wil kijken naar de belangen van de student en denkt 

dat het op korte termijn voor de student het fijnst is om voor te stemmen, omdat ze dan hun 

keuzevakken kunnen behouden. Evi kiest voor nu blanco. Antonie ziet dat we de 

huisvestingsprobleem los moeten laten, dit is meer iets voor de CSR dan voor de FSR. Casper 

vindt echter dat het wel belangrijk is om studenten niet te lokken als er geen huizen zijn om in 

te wonen. Nina ziet nog een positief punt; als je kijkt naar de manier waaróp ze willen 

internationaliseren (hoe slecht internationalisering ook kan zijn), is dit in vergelijking met 

andere opleidingen wel (ver)beter(d).  

 

Volgende week gaan we dit nog eens bespreken aan de hand van een vergaderstuk van Nina en 

Evi 

 

14. Onderwerp 4: Instemmingsverzoek OC’s 

Antonie vindt dat de informatie over werving van sollicitatiecommissies nu nog niet voldoende 

is. De werving ontbreekt in de mail en wát er staat dat er zou gebeuren, gebeurt niet overal 

daadwerkelijk zo. Antonie wil meer duidelijkheid en hij wil handhaving van dat het beleid ook 

zo wordt uitgevoerd.  

 Als een bestuur van een studievereniging betrokken is in de sollicitatiecommissie sluit 

je mensen van ‘buiten de bubbel’ uit. Casper zou de FSR bij de werving willen betrekken, de 

rest van de raad ziet dit niet helemaal zitten. Evi denkt dat de OC zelf het beste weet hoe zijn 

procedures werken. Casper vindt het dan in ieder geval belangrijk dat een onafhankelijk lid 

aanschuift bij de sollicitaties, als deze persoon maar niet betrokken is bij de OC is het goed. 

Dan mag het ook een bestuurder van een studievereniging zijn.  

 

De FSR besluit om niet in te stemmen met verzoek werving en selectie OC’s, tenzij er meer 

informatie is over werving en tenzij er gewaarborgd wordt (dat wordt gerapporteerd naar het 

faculteitsbureau) dat er een onafhankelijk lid in de sollicitatiecommisie komt.  

Voor: 8 stemmen.  

Tegen: 0 stemmen.  

Blanco: 2 stemmen.  

Onthouding: 0 stemmen.  

 

190520-7: Casper schrijft voor het einde van de week het antwoord op instemmingsverzoek 

werving en selectie OC’s.  

 

15. Onderwerp 5: Instellingsplan 
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Het instellingsplan is als het strategieplan, maar dan voor de hele UvA. Het CvB is nu bezig 

om het instellingsplan voor 2021-2026 voor te bereiden. Nu ligt er een eerste schets met punten 

die belangrijk worden gevonden door het CvB. De CSR wil van de FSR suggesties hebben of 

horen als zij het niet eens zijn met het concept.  

 Onderwijs; het bullet point internationalisering voor het onderwijs gaat niet in op het 

internationaliseringsaspect van het creëren en behouden van een Nederlandse academische 

gemeenschap. De FSR wil een toevoeging over vorming van de academische gemeenschap en 

hoe deze ingevuld gaat worden.  

 

Casper zal deze feedback meenemen naar de CSR. 

 

16. Onderwerp 6: Eindejaarsevenement 

4 juli is het eindejaarsevenement in Bar Bukowski. Het thema is ‘De toekomst van de faculteit’. 

Eerst willen we de nieuwe raadsleden introduceren aan onze achterban, daarna spreken 

verschillende werknemers van de UvA om te spreken over de toekomst van de faculteit. Eerst 

was het plan om een spreker per domein te hebben, dat is nog niet gelukt. Er is nu één 

toezegging van een spreker en nog wat opties. De FSR kiest ervoor om de domeinstructuur los 

te laten en gewoon op zoek te gaan naar vier interessante sprekers. Chris zal zijn best doen om 

sprekers te vinden, Evi noteert nieuwe suggesties vanuit de PV.  

 

17. Onderwerp 7: Verdeling witboek 

Morgen stuurt Casper de raad het schema voor de taakverdeling van het schrijven van het 

witboek toe. De deadline is 1 juni. Let op dat het witboek redelijk formeel moet zijn. Casper en 

Nina verzorgen een format dat ingevuld kan worden.  

 

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

De Pluim: de vier genomineerden zijn de schoonmakers, fietscoaches, bewaking en 

baliemedewerkers. Marie krijgt goedkeuring van de PV voor deze nominaties. Marie kijkt of 

de poll anoniem op Facebook kan worden ingevuld. Eind deze week wordt hij uitgezet voor 

een periode van twee weken.  

 

19. Punten voor de CSR  

Geen.  

 

20. Promotie en Media 

Geen.  

21. Rondvraag en sluiting 

➔ Volgende week maandag is Robin afwezig, dus Bibi notuleert.  

➔ Rinke heeft volgende week haar lustrumweek en is daarom slecht bereikbaar.  

➔ Chris stuurt de raadsleden deze week nog een tikkie voor de dag dat we bootje gaan 

varen, bij de tikkie zit ook borg inbegrepen.  
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➔ Marie vraagt Casper of er al een reactie is op de duurzaamheidsbrief. Casper zegt dat 

die nog niet is, maar er wordt aan gewerkt en zal binnenkort komen (moet binnen 6 

weken).  

➔ Evi en Casper gaan straks naar het voorzittersoverleg; is er input vanuit de PV? Evi wil 

studentbetrokkenheid beter betrokken kan worden.  

 

Actielijst 

190425-1: Taakgroep OER reageert op de mail van Malou over de Model-OER.  

190425-13: vrijdag 17 mei 17:00 hebben alle raadsleden de vertaling van hun websitepagina’s 

af.  

190429-4: O&F bespreekt het selection communication proposal.  

190520-1: Casper mailt (zodra verkiezingsuitslag binnen is) alle nieuwe raadsleden met de data 

die ze bezet moeten houden 

190520-2: Evi mailt het rapport van Koens survey over internationalisering naar de decaan.  

190520-3: Chris maakt een opzet voor de  discussienota diversiteit (OV).  

190520-4: Casper neemt het OV-actiepunt over kwaliteitsafspraken op in het witboek.  

190520-5: Evi agendeert het Faculteitsreglement voor PV 37.  

190520-6:Evi agendeert OV-actiepunt 190509-1 (over werven van kandidaten voor de 

studentenraadsverkiezingen van ’19-’20) op PV 37.  

190520-7: Casper schrijft voor het einde van de week het antwoord op instemmingsverzoek 

werving en selectie OC’s.  

 

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: P&M 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.  

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

 


