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Notulen van de plenaire vergadering (37) 

Datum en tijd: 27 mei 2019, 14:00-16:00 

Locatie: kantoor 

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

Casper Colenbrander, Bibi van de Laar, Antonie van 

Hulst.  

Afwezig FSR FMG ‘18/’19: Rosanne Beentjes, Robin van den Hoek, Rinke Ploeger, 

Freek Wallagh, Marie de Vries, Daniël Ellis, Lise 

Lathouwers.  

Notulen:  Bibi van de Laar.  

 

1. Opening  

Evi opent de vergadering om 14:12. 

 

2. Mededelingen 

Robin is afwezig, Bibi notuleert.  

Rinke heeft Evi gemachtigd.  

 

3. Vaststellen notulen PV 36 

De notulen van 20 mei 2019 zijn zonder wijzigingen vastgesteld.  

 

4. 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.  

 

5. Post 

Er is geen nieuwe post.  

 

6. Update voorzitter 
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Evi heeft contact gehad met Sterre over de instemmingsverzoeken en Sterre stelde voor om 

contact te houden met Richard van der Wurff. Volgende week is er weer een informeel overleg, 

dus als er nog punten zijn: laat maar weten.  

 

7. Update afgevaardigde 

Met de CSR zijn de decentrale selecties besproken en met Psychologie gaan ze instemmen. 

Verder zijn ze bezig met het instellingscollegegeld. Daarnaast is de kaderbrief voor centraal 

ontvangen. Hoofdstuk 1 ziet er wel beter uit, alleen lijkt het dat er niet veel geld wordt 

overgehouden.  

 

8. Update commissievoorzitter O&F 

Geen update.  

 

9. Update commissievoorzitter O&C 

Woensdag was er een campusoverleg van de CSR, alleen de FSR FMG en de ASVA was er. 

Voorlopig komt er geen roeterseiland-campus-overleg meer.  

 

190527-1: Anton neemt het campusoverleg op in het witboek.  

 

10. Vaststellen agenda 

Onderwerp 6, faculteitsreglement, en onderwerp 7, digitale tentaminering, worden volgende 

week besproken.  

 

11. Onderwerp 1: Nieuw PV moment  

We kunnen nog geen nieuw PV moment prikken. Deze week (week 22) vult iedereen het 

bestand voor het nieuwe PV moment in. Maandag vergaderen we als uitzondering nog van 

16:00-18:00. Vanaf de week daarop gaat het nieuwe moment in.  

 

12. Onderwerp 2: Instemmingsverzoek OC’s 

Er is vanochtend in de DB-vergadering een voorlopig besluit besproken wat gestuurd gaat 

worden naar Sterre. In het gesprek begon Sterre erover dat we geen juridische basis hebben, dit 

had de FNWI namelijk ook al geprobeerd. Wat de geschillencommissie heeft afgekeurd. Sterre 

en Casper hebben punt voor punt onze brief doorgenomen en er is een mail gestuurd met een 

voorstel van hetzelfde stuk aangepast met de adviezen. Casper lijkt het een goed idee om mee 

in te stemmen en onze punten mee te geven als advies. Dit wordt ook nog een keer op een OWI-

overleg geagendeerd, er wordt advies gegeven dat deze punten echt worden opgevolgd en 

volgend jaar komt er een evaluatie. We kunnen dus niet instemmen en krijgen dan eigenlijk 

alles wat we willen. Het enige wat er niet gaat gebeuren, is dat zittende FSR en CSR leden niet 

in de soco van de commissies mogen zitten.  

 

Aangezien we er deze PV niet over mogen stemmen, maken we dit volgende week officieel. 

We moeten even meedenken over wat een goede manier is van werving, bijvoorbeeld via 
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canvas, collegepraatjes, via de FSR, etc. Voor de volgende PV past Casper het advies aan en 

op de volgende PV wordt het officieel gemaakt. 

 

13. Onderwerp 3: Instemmingsverzoek Antropologie 

Sterre vroeg aan ons waar we naar neigen en Evi heeft vertelt dat het nog niet helemaal duidelijk 

is en heeft onze redenen gegeven. Milena Veenis gaf aan dat je bij de NL-ENG track ook de 

werkgroepen in het NL kan doen. De NL-ENG track volg je de hoorcolleges in het Engels en 

je werkgroepen mag je in de eerste drie semesters in het ENG en NL doen. Vanaf het vierde 

semester is er meer keuze tussen de modules en daarmee de talen. Er is dus nieuwe informatie 

gekomen uit het gesprek.  

 

Qua huisvesting vonden ze het terecht dat we ons daar zorgen om maakten, maar dat zij geen 

angst hebben dat het studentenaantal zo groot wordt dat het niet meer vatbaar is. Bij voorgaande 

opleidingen die zijn geïnternationaliseerd en antropologiestudies die zijn geïnternationaliseerd 

is het zeer waarschijnlijk dat het niet hoger wordt dan een verdubbeling. Hun streven was dus 

ook niet om heel veel studenten aan te trekken, maar maximaal 150 studenten. Naast dat ze 

denken dat het niet heel veel groter wordt, wachten ze nu meer op een oplossing vanuit Den 

Haag over een numerus fixus voor buitenlandse studenten. Verder is het qua faciliteiten hun 

doel om goed voor te lichten en daar de matching voor te gebruiken. Hoe is het dan om in 

Nederland te studeren? Hoe zit het qua huisvesting? Zo weer je mensen die niet zeker zijn van 

hun zaak.  

 

Wat werkdruk van docenten betreft waren ze eigenlijk heel kort in. Als het nodig is worden er 

meer docenten aangenomen en is dit ook al ingecalculeerd en goedgekeurd. Het is niet helemaal 

duidelijk of dit vanuit het CvB komt of de domeinreserves. Het kan ook een mix zijn; reserves 

en besparingen. Op de FINCIE werd gezegd dat het nog niet helemaal duidelijk was of er 

genoeg middelen waren, maar blijkbaar heeft Michel gewoon tegen Richard gezegd: ja is 

helemaal goed. Dus hier moeten we misschien nog wat meer opheldering voor vragen. Evi kan 

Michel wel mailen hierover. Omdat ze dus internationaliseren kunnen ze hun staf ook beter 

inzetten omdat een gedeelte van de staf al internationaal is. Dus i.p.v. staf alleen op master, 

kunnen ze nu ook werken op bachelor niveau. Die taalbarrières vallen weg.  

 

190527-2: Evi mailt Michel Telkamp over hoe het zit met de internationalisering van SW (en 

Antropologie. 

 

Internationalisering om je opleiding te redden? Er werd op gedrukt dat dit niet echt iets is om 

je opleiding te redden en meer geld mee te verdienen, maar ze zitten al drie jaar in het voortraject 

en willen deopleiding hierdoor echt verbeteren. Het is echt een verbetering inhoudelijk, 

bijvoorbeeld in het nieuwe curriculum en dat het werkveld van antropologen meer in het 

buitenland is. Antropologie is eigenlijk zo internationaal, dat het logischer is om het Engels te 

maken. Het aandeel Nederlandse studenten in de tweetalige bachelors elders, neemt ook toe. 

Dus het is ook populair onder Nederlandse studenten om het tweetalig te studeren. Tuurlijk is 

er ook een financieel element en de studentenaantallen moeten op peil blijven, maar 
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antropologie wordt verbreed en het brede vakgebied blijft aangeboden. Bij minder studenten, 

kan je minder richtingen en modules geven. Ondanks deze redenen, is er een gemengd gevoel 

binnen de FSR FMG omdat opleidingen misschien gered moeten worden met 

internationalisering.  

 

Fameuze quote: maak antropologie geen slachtoffer van de politieke discussie.  

 

Nina had echt het gevoel dat ze echt het beste voor hadden met de opleiding en dat het niet 

alleen ging om geld te verdienen. De kwaliteit van het onderwijs staat echt voorop. Evi deelde 

dit gevoel. De volledige staf en de OC studentleden staan hier volledig achter (dit is wel van 

horen zeggen, want contact opnemen met de OC studentleden is nog niet gelukt). Daarnaast 

was Evi het er ook mee eens dat het een landelijke trend is over hoe onderwijs wordt 

gefinancierd, maar daar hoeft antropologie niet de dupe van te zijn.  

 

Anton stelt voor om sowieso wel onze punten door te sturen. Antropologie hoeft ook niet het 

curricula aan te passen. Casper is het eens met Anton, maar vraagt zich wel af waarom ze al 

drie jaar ermee bezig zijn en nu pas met een instemmingsverzoek komen. Ze zouden eigenlijk 

tegelijk of eerder dan politicologie internationaliseren, alleen om een of andere reden is 

sociologie voor gegaan en daardoor wordt er gedacht dat het door de studentenaantallen bij 

sociologie komen en antropologie moest wachten. We vragen ons af of de FSR bij het begin 

van dit proces is geïnformeerd hierover. En eigenlijk is het wel gek dat sociologie voor ging, 

omdat er nu wordt laten blijken dat het toch wel een financiële keuze is. Dit weten we alleen 

niet helemaal zeker. We kunnen benoemen dat dit de suggestie wekt, en dat als er een keuze 

gemaakt moet worden, dat het dan toch de opleiding is die het het zwaarst heeft. Christian geeft 

aan dat die stroomversnelling ook problemen kan hebben gebracht. Je hebt de schijn tegen dat 

als het slechter gaat, je dan voorrang krijgt. Verder vindt hij dat het wel plausibel klinkt. 

Antropologie moet niet de dupe worden van het politieke debat, maar soms is het juist wel goed 

om tegen de maatschappelijke trend in te gaan. Nina vraagt: als we dus vinden dat sommige 

internationaliseringstrajecten te snel gaan, zouden we dan niet het draaiboek moeten aanpassen 

en er een extra jaar aan moeten toevoegen. En hier kwam dan ook een actiepuntje uit:  

 

190527-3: Nina en Evi kijken of er iets verandert moet worden in het 

internationaliseringsdraaiboek.  

 

Laatste rondje: Nina, Chris, Anton en Evi zouden instemmen met een “tenzij”, Casper en Bibi 

zouden Blanco stemmen.  

 

190527-4: Nina en Evi maken een nieuw vergaderstuk over de internationalisering van 

Antropologie, leggen dit de volgende PV voor en dan zal erover gestemd worden. 

 

14. Onderwerp 4: Studentpsychologen 
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Bibi had eerst met Sonja gesproken en met Sofie (CSR) en Kim (hoofd studentpsychologen). 

Er was een meeting, waar Marie bij is geweest, want Bibi kon niet. FNWI gaat adviseren over 

studentpsychologen op locatie.  

 

Er kwamen verschillende punten uit de pressure cooker van Max van der Linden. Het zou een 

goed idee kunnen zijn om masterstudenten in te zetten of als stage inzetten. Dit is wel meer een 

CSR-aangelegenheid. We zouden wel vragen aan de decaan kunnen stellen, omdat zij een 

Psychologie-achtergrond heeft.  

 

Er is een online gezondheidstest voor studenten met verschillende onderwerpen, waarbij een 

uitslag uitkomt. De test duurt wel zo’n drie kwartier. De uitslagen bestaan uit drie kleuren, 

namelijk groen, oranje en rood. Bij groen zit je goed, bij rood moet je hulp zoeken. Je krijgt 

advies, en je wordt vergeleken met resultaten van andere studenten.  

 

Evi geeft aan dat ze eerder met Marie een test hebben mogen maken die vergelijkbaar is met 

deze. Je zou dan uiteindelijk ook nog een telefonische intake kunnen krijgen bij een 

studentpsycholoog. Evi vroeg zich af of dit hetzelfde was als de test die Bibi noemt. Volgens 

Antonie zou dat e-health kunnen zijn, maar daar heeft de FSR ook niks meer van vernomen. 

 

190527-5: Evi en Marie zoeken uit wat de status is van e-health en de test die ze hebben moeten 

maken.  

 

De problemen en oplossingen die in het stuk staan beschreven zijn wellicht meer voor centraal. 

Bibi vraagt of de raad nog suggesties heeft voor andere oplossingen als aanvulling op de andere 

beschreven oplossingen. Daarnaast vraagt Evi wat de rol van de universiteit zou moeten zijn 

hierin, omdat het wel een plek is waar je in eerste instantie studeert, hiermee refererend aan de 

suggestie over het keuzevak over succesvol studentenleven.  

 

Volgens de Bibi zou het een idee kunnen zijn om masterstudenten in te zetten als psycholoog, 

omdat deze studenten meer affiniteit hebben met bezoekende studenten in plaats van een 

psycholoog die bijvoorbeeld al in de 50 is. Ook de masterstudenten zelf kunnen de problemen 

van een student meer relativeren. Dit onderwerp is natuurlijk FMG gerelateerd, vanwege alle 

problemen, maar wellicht iets wat op centraal niveau moet worden besproken. Evi zal dit 

onderwerp ook nog op het informeel overleg bespreken.  

 

190527-6: Evi mailt Sterre over het advies en de discussienota over studentpsychologen.  

  

15. Onderwerp 5: Evaluatie: werving kandidaten verkiezingen (POW) 

Evi agendeert dit volgende week.  

 

16. Onderwerp 6: Faculteitsreglement 

Geen quorum dus dit behandelen we ook volgende week.  
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17. Onderwerp 7: Digitale tentaminering 

Daniël is er niet en er is geen stuk.  

 

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

Christian vraagt of de overige raadsleden de tikkie voor de boot nog kunnen betalen. 

 

Evi: OC ASW trok aan de bel over de financiën en dat de werkdruk hoog was. Hier is over 

gesproken in de FINCIE en dit kan misschien wel teruggekoppeld worden.  

 

190527-7: Evi schrijft update over de financiën van ASW zoals besproken in de FINCIE en 

stuurt dit naar Anton.  

 

19. Punten voor de CSR  

Geen. 

 

20. Promotie en Media 

Geen. 

 

21. Vergaderstukevaluatie 

Vergaderstukken waren ok.  

 

21.  Rondvraag en sluiting 

Casper vraagt of we op tijd onze witboekstukjes kunnen aanleveren. 

 

Evi sluit de vergadering om 15:15.  

 

Actielijst 

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

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.  

190527-1: Anton neemt het campusoverleg op in het witboek. 

190527-2: Evi mailt Michel Telkamp over hoe het zit met de internationalisering van SW en 

Antropologie. 

190527-3: Nina en Evi kijken of er iets verandert moet worden in het 

internationaliseringsdraaiboek.  

190527-4: Nina en Evi maken een nieuw vergaderstuk over de internationalisering van 

Antropologie, leggen dit de volgende PV voor en dan zal erover gestemd worden. 

190527-5: Evi en Marie zoeken uit wat de status is van e-health en de test die ze hebben moeten 

maken.  
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190527-6: Evi mailt Sterre over het advies en de discussienota over studentpsychologen.  

190527-7: Evi schrijft update over de financiën van ASW zoals besproken in de FINCIE en 

stuurt dit naar Anton.  

 

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. 

 


