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1. Opening 
       Voorbergen opent de vergadering om 15:02. 15 

2. Mededelingen 
Emma Kat en Rijk van Beek zijn vandaag te gast. Zij spreken vandaag mee over de inhoud 16 

van bepaalde adviesaanvragen, maar zullen niet deelnemen aan de besluitvorming. 17 

3. Post en actielijst 
De post wordt besproken en de actielijst wordt bijgewerkt.  18 

4. Vaststellen notulen 11 juni tot en met 4 juli 
Valkenburg heeft opmerkingen gestuurd. De notulen worden met deze wijzigingen 19 

vastgesteld. 20 

 
 

 
Notulen PV 9 juli 2019 

Aanwezig Roeland Voorbergen,  Thirza Tiel, Tjibbe Valkenburg 

Afwezig Loekie van Dinther, Iris Kok, Nuria Zantman, Nuala Vlogman 

Gast Emma Kat, Rijk van Beek 

Notulist Quinty de Nobel 
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5. Vaststellen agenda 
De agenda wordt vastgesteld.  21 

6. Cluster filosofie 
Hier vallen drie voorstellen onder, waar Voorbergen een update over geeft. De eerste stap 22 

is hier inmiddels al genomen. Reijnen is al gemaild over het feit dat de reactie van de OC 23 

ontbreekt en dat er zonder een reactie niet akkoord kan worden gegaan.  24 

Nederlandstalige double degree: de FSR gaat deze aanvraag niet behandelen als de OC 25 

niet om instemming is gevraagd. Er zou dus negatief geadviseerd moeten worden. Het DB krijgt 26 

hier alvast de mogelijkheid om te repareren, doordat Reijnen dus al gewaarschuwd is. 27 

Valkenburg merkt op dat dit niet de eerste keer is dat dit gebeurd. Er missen over de hele 28 

aanvraag verscheidene reacties van OC’s. Dit zou behoorlijk wat extra werk met zich mee 29 

kunnen brengen op het allerlaatste moment. Voorbergen geeft aan dat als deze reacties wel 30 

binnenkomen er weer zes weken zouden kunnen worden gerekend. Kat merkt op dat het 31 

verschil hier is dat de OC überhaupt niet gevraagd is om een reactie, terwijl in andere gevallen 32 

enkel de mail niet is meegestuurd. Dit onderdeel zal verder niet inhoudelijk worden behandeld 33 

vanwege het ontbreken van de OC-reactie.  34 

Engelstalige double degree: Kat denkt dat de FSR een advies moet gaan schrijven waarin 35 

alle discussiepunten die de FSR er in wil hebben er in komen te staan, en dan pas op het laatste 36 

moment beslissen of er positief of negatief wordt geadviseerd. De OC heeft aangegeven het fijn 37 

te vinden als de FSR op hen zou wachten met het geven van een advies, de FSR wacht daarom 38 

nieuws van de OC af. Met het schrijven van het advies kan alvast gestart worden. De 39 

discussiepunten worden doorgenomen. Bij alle plannen over internationalisering is het 40 

belangrijk om te benoemen dat er niet per definitie sprake is van een international classroom 41 

zodra internationale studenten in een collegezaal zitten. Dit vergt daadwerkelijk inspanning van 42 

de docenten. Tot slot is een algemeen punt dat moet worden gemaakt het feit dat het belangrijk 43 

is dat wanneer er veranderingen worden doorgevoerd in het onderwijs, dat er dan altijd moet 44 

worden gelet op de werkdruk van docenten bij het doorvoeren van die herzieningen en daar 45 

moet een goed onderbouwd financieel plan voor zijn. Kat gaat een conceptbrief schrijven 46 

waarin deze punten verwerkt worden.  47 

Voertaalwijziging: in de praktijk is het hele programma al Engelstalig, maar toch kunnen 48 

internationale studenten niet deelnemen door de eis dat zij Nederlands dienen te spreken. 49 

Voorbergen merkt op dat hiermee de facto de medezeggenschap is omzeild. Valkenburg en 50 

Voorbergen zijn benieuwd voor welke masters dit nog meer geldt. Hier zal zeker een punt van 51 

worden gemaakt in de brief.  52 

7. Cluster Kunst & Cultuur 
Binnen het CROHO label worden twee tracks samengevoegd tot Art and Politics. Er is geen 53 

inhoudelijk plan over wat er verder mee gaat gebeuren. De goedkeuring heeft hier enkel 54 
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betrekking tot het samenvoegen zelf, waardoor Valkenburg het onmogelijk vindt om deze 55 

aanvraag te beoordelen. Volgens de aanvraag  zou de FSR later dan nog een keer bij de 56 

inhoudelijke invulling betrokken worden. Bovendien merkt Valkenburg op dat er nu lijkt over te 57 

worden gegaan op een Engelstalig programma, terwijl voorgaande tracks Nederlandstalig 58 

waren. Tiel denkt dat het wel heel duidelijk is wat er met deze aanvraag moet gebeuren, 59 

namelijk negatief adviseren. Valkenburg is het hier mee eens. 60 

Deze aanvraag kent nog vele andere mankementen. Zo heeft de OC maar vijf dagen 61 

gekregen om te adviseren. Ook lijken de verstrekte cijfers niet te kloppen. HiC kan voor Arts and 62 

Politics helaas niet voor worden gebruikt, omdat Weerman had besloten het geld daarvoor niet 63 

in reeds bestaande programma’s te steken. Dit is zonde, want Arts and Politics lijkt juist uiterst 64 

geschikt voor HiC. Tot slot is er nergens ingegaan op wat studenten zelf lijken te willen.  65 

Het advies lijkt negatief te worden. Voorbergen stelt voor om het DB vandaag nog te 66 

informeren dat de FSR hier niets mee kan en dat er zo snel mogelijk een reactie zal moeten 67 

komen met de ontbrekende informatie zodat de FSR deze mee kan nemen in het advies. Als er 68 

over twee weken dan weer nieuwe informatie binnenkomt, gaat de FSR gewoon weer zes 69 

weken rekenen.  70 

8. OER B  
Valkenburg neemt de reactie van het DB door, welke tijdens het gesprek vorige week is 71 

gegeven. Het punt met betrekking tot de keuzeruimte zal helaas niet worden uitgevoerd, om 72 

strategische redenen en omdat de benodigde infrastructuur zou ontbreken. Er wordt besloten 73 

dat het voor deze OER wordt laten gaan, maar dat het bij de nieuwe OER wel moet worden 74 

meegenomen. De studiebegeleiding laat de FSR voor nu ook rusten. 75 

Tijdens de OV is reeds toegelicht waarom het DB de punten van de FSR over honours niet 76 

wil doorvoeren. Vaessens zou ook nog op korte termijn (augustus) een gesprek met Zantman 77 

willen voeren. Er is nu voor een soort middenweg gekozen. De FSR moet ondertussen 78 

vakevaluaties blijven opvragen en de OC’s er bewust van maken dat zij instemmingsrecht 79 

hebben. Het was Valkenburg overigens opgevallen dat er stukken waren weggeknipt uit de 80 

evaluaties. 81 

Wat betreft UvA-Q is toegezegd dat de opleidingen eenmalig worden gevraagd om een plan 82 

te maken over digitale of papieren evaluaties. De voorkeur van de FSR gaat uit naar papieren 83 

evaluaties. Nu wordt er in ieder geval over gepraat bij opleidingen. De voortgang zal nog wel in 84 

de gaten gehouden moeten worden. Tot slot gaat er meer communicatie plaatsvinden over de 85 

OER. Het is vreemd dat dit tot nu toe niet gebeurde, maar het is ook fijn dat daar nu wel mee aan 86 

de slag wordt gegaan. 87 

Er wordt gemaild om te vragen of het DB dit in een officiële brief kan zetten, zodat de 88 

toezeggingen helder zijn. Als er een officiële brief komt, dan is dat voldoende voor de FSR om 89 

toch positief te adviseren. 90 
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9. Cluster mediastudies 
Kat heeft goed nieuws. Donderdagochtend kan er met de OC over de nieuwe track 91 

gesproken worden. De andere OC vond een gesprek niet nodig, omdat het proces prima 92 

verlopen zou zijn. Kat stelt voor om het er verder dan ook bij te laten.  93 

De discussiepunten worden besproken, te beginnen met het afschaffen van de eenjarige 94 

master. Valkenburg stelt voor om wederom een algemene opmerking te maken dat wanneer er 95 

iets wordt opgeheven, studenten die daar al aan begonnen zijn de gelegenheid moeten krijgen 96 

om het af te maken, bij voorkeur met een jaar uitloop. In de brief wordt gevraagd om een 97 

dergelijke garantie. Verder is er onduidelijkheid over het feit dat de ene master wordt 98 

opgeheven, terwijl de andere master met vergelijkbare inhoud wel mag blijven bestaan. Deze 99 

vraag wordt opgenomen in de brief. Kat heeft over het algemeen de indruk dat de aanvraag 100 

prima verlopen is, maar tegelijkertijd lijkt er ook een behoorlijke bestuurlijke wanorde te 101 

bestaan. Het is bijvoorbeeld onduidelijk welke OC waarbij hoort. Andere Raadsleden hebben 102 

verder weinig inhoudelijke bezwaren, dus de FSR neigt ernaar om positief te adviseren.  103 

Dan de documentaire track. Als de huidige OC aangeeft dat het advies uit 2017 prima is, 104 

dan hoeft hier niet per se een groot punt van gemaakt te worden. Deze track wordt verder 105 

helemaal opgebouwd uit wat er al bestaat – de FSR vindt dit geen groot probleem. Op de korte 106 

termijn wordt in ieder geval het gesprek met de OC afgewacht.  107 

10. Stavaza overige clusters 
Tiel geeft een update over de ACASA adviesaanvragen. De VU krijgt volgend jaar pas 108 

adviesaanvragen binnen. Er zal negatief worden geadviseerd. De UvA OC heeft slechts een dag 109 

gekregen om te adviseren, er verdwijnen veel zaken en de OC is zeer onder druk gezet. De 110 

argumenten voor het afschaffen van bepaalde tracks lijken echter gegrond te zijn. De optie om 111 

te specialiseren verdwijnt daardoor wel bijna compleet. Valkenburg stelt voor om te mailen dat 112 

de aanvraag pas behandeld wordt als de OC een behoorlijke termijn krijgt om het verzoek te 113 

beoordelen. Tiel vraagt aan de OC of de brief kan worden doorgestuurd waaruit blijkt dat er 114 

maar een dag tijd was. Als dit inderdaad zo blijkt te zijn, neemt de FSR contact op met het DB. 115 

Uit mails blijkt dat de OC zich heeft onthouden van advies vanwege de vaagheid van de plannen. 116 

De FSR besluit daarom om negatief te adviseren. Tiel stuurt deze mail naar bestuur-decaan-fgw 117 

met Reijnen in de cc. De OC heeft daarentegen wel ingestemd met de voertaalwijziging. Er dient 118 

daarom gecheckt worden of er aan de voorwaarden van het UvA taalbeleid is voldaan. [ACTIE] 119 

Tiel stemt met Kok af of zij de inhoudelijke analyse kan doen. 120 

GER. Hier kan volgende week pas mee begonnen worden. De dossierhouders zijn bekend 121 

met de OC-leden, dus dat zou goed moeten komen. Er moet echter nog wel een gesprek gepland 122 

worden met de OPD. Dit wordt aan Vlogman gecommuniceerd. Valkenburg zou het ontzettend 123 

betreuren als de gouden eeuw track zou verdwijnen.  124 
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Neerlandistiek. De adviesaanvraag lijkt niet te kloppen. Er dienen verhelderende vragen 125 

aan het DB gesteld te worden. Over Taal & Communicatie kan op dit moment daarom nog niets 126 

gezegd worden. 127 

MVTC. Ook in dit geval dient een mail gestuurd te worden dat er informatie ontbreekt. Dit 128 

is al het zoveelste geval. Kat gaat de betrokkenen in ieder geval mailen voor een afspraak. 129 

Onderzoekmasters. Van Beek heeft deze aanvraag doorgenomen. De insteek van het GSH 130 

was om hier een algemene visie voor te ontwikkelen, maar dit lijkt niet gebeurd te zijn. Van 131 

Beek neemt de punten door die hem zijn opgevallen bij iedere ReMa. Valkenburg merkt op dat 132 

er een mail dient te worden gestuurd aan het DB over de onduidelijkheid over wat er gebeurt 133 

met de verschillende tracks. Hij pakt dit zelf op. De FSR neigt nu naar negatief adviseren. Tot 134 

slot is Van Beek opgevallen dat het samenvoegen van de ReMa’s theology, Europese Studies en 135 

geschiedenis waarschijnlijk ook zullen leiden tot een voertaalwijziging, waardoor hier sprake 136 

zou zijn van instemmingsrecht. Deze vraag wordt aanstaande vrijdag gesteld.  137 

Vrijdag is er een overleg met Reijnen en later met Weerman waarin een aantal zaken 138 

besproken wordt. Daarvoor wordt een aantal mails gestuurd over zaken die niet kloppen. 139 

Verder wordt er een tabel aangemaakt om daarin de stand van zaken van iedere aanvraag bij te 140 

houden. Tot slot wordt een aantal algemene punten in ieder advies gezet.  141 

11. Wvttk 
Tiel beantwoordt de mail over de faciliteitenregeling [ACTIE].  142 

De OR-brief over de kwaliteitsmiddelen kwam volgens Voorbergen niet zeer onverwacht. 143 

Hij stelt voor om de brief te steunen. Voorbergen pakt dit op. [ACTIE] 144 

12. Premasters 
Tiel heeft een conceptbrief geschreven. Het is logisch dat er geen premasters zijn voor 145 

researchmasters. Tiel stuurt de brief rond met het verzoek of iedereen voor de volgende PV 146 

tekstuele opmerkingen wil maken. Er zal een e-mailstemming plaatsvinden. [ACTIE] 147 

13. Agenda komende afspraken 
Vrijdag zijn er voldoende aanwezigen bij de gesprekken.  148 

14. Sluiting 
Valkenburg sluit de vergadering om 16.59. 149 

Besluiten 

180907-01 Van Dinther is aangesteld als vertrouwenspersoon van de FSR FGw 2018 – 150 

2019. 151 

180907-02 Valkenburg is aangesteld als penningmeester van de FSR FGw 2018 – 2019. 152 

180907-03 Van Dinther is aangesteld als coördinator van FinHu en OER. 153 
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180907-04 Dijkman is aangesteld als coördinator van CoStu en BMD. 154 

180907-05  Tiel is aangesteld als coördinator van BaMa. 155 

180907-06 Het DB van de FSR FGw 2018 – 2019 is aangesteld. 156 

181108-01 Ouwehand vervangt Dijkman in het DB van de FSR FGw 2018 – 2019.  157 

Actielijst 

190709-01 Bij de adviesaanvraag ACASA dient gecheckt te worden of aan de voorwaarden 158 

van het UvA taalbeleid is voldaan. 159 

190709-02 Tiel beantwoordt de mail over de faciliteitenregeling.  160 

190709-03 Voorbergen stelt een brief op om de OR-brief over de kwaliteitsmiddelen te 161 

steunen. 162 

190709-04 Er vindt een e-mailstemming plaats over de premaster-brief. Raadsleden 163 

maken voor 16 juli tekstuele opmerkingen. 164 

Pro memori 

180914-01 Bij communicatie dient de AS altijd in de cc geplaatst te worden. 165 

180914-02 Brieven dienen op de Google Drive geplaatst worden, zodat andere 166 

Raadsleden commentaar kunnen leveren. 167 

180914-03 Valkenburg vraagt of Voorbergen in de update wil zetten wanneer hij tijdens 168 

de FSR het een stemt, maar de CSR uiteindelijk iets anders besluit. 169 

181005-03 De actielijst FSR – DB moet voor OV’s besproken worden, zowel intern als 170 

tijdens het vooroverleg. 171 
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