
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 16-09-2014, 19:00-21:00 uur 

Locatie: REC-B 2.08 

 

Aanwezig: Lidewij, Annelies, Wibe, Kevin, Cathelijne, Kiza, Vincent, Melvin, Guinevere, 

Martin, Sofie, Pleuntje.  

Afwezig: Moataz, Gamze. 

 

1. Opening 

Lidewij opent de vergadering om 19:00 uur.  

 

2. Post 

Er is geen post.  

 

3. Vaststellen notulen 

De notulen worden vastgesteld.  

 

4. Actielijst 

20140612-1: Annelies regelt dat de FSR-afkortingenlijst van Jasper wordt gekopieerd voor de 

nieuwe raad.  

20140908-2: Lidewij neemt contact op met de docent die had gemaild over de Fraude- en 

Plagiaatregels voor studenten.  

20140908-3: Annelies zoekt uit wat raadsassistenten juridisch wel en niet mogen en zal samen 

met het DB opstellen wat een raadsassistent wel en niet mag. Dit wordt volgende week aan de 

PV voorgelegd. 

20140908-4: Iedereen die nog iets toe wil voegen aan de lijst met spullen voor op kantoor laat 

dit Lidewij uiterlijk vrijdag om 12:00 uur weten.  

20140908-5: Wibe en Melvin maken een geschikt Facebook-bericht over de kraak van het 

Spinhuis en de rol van ‘REC de verhuizing’.  

20140908-6: Wibe schrijft een vergaderstuk over de FSR-kleding voor de volgende PV.  

20140908-7: Vincent maakt voor volgende week een vergaderstuk over het eventuele gebruik 

van Pretty Good Privacy.  

 

Pro memoriam: 

Relevante adviesaanvragen, de OV cyclus, de OV agenda en de OV notulen worden ook 

gemaild aan de SV’s en OC’s. 

Iedereen houdt nieuws over huisvesting in de gaten.  

Spel- en grammaticafouten worden vooraf gemaild aan de indiener van het vergaderstuk.  

Als er belangrijke meetings geweest zijn wordt hierover een update verstuurd per email of een 

vergaderstuk over geschreven.  

 

5. Mededelingen 

Voorstellen raadsassistenten 

Guinevere studeert Onderwijskunde. Ze komt in de commissie O&O en zal daar de dossiers 

Internationalisering, Participatie en 8-8-4-systeem gaan oppakken.  



 

Martin studeert Sociale Geografie. Hij komt in de commissie V&O en zal zich bezig gaan 

houden met de dossiers Dienstverlening en Beroepsoriëntatie.  

 

6. Update voorzitter 

Er zou een gesprek plaatsvinden tussen de OR, het CvB en de FSR over het aftreden van de 

decaan. Het schijnt dat het CvB nu terugkrabbelt. De vraag is of de FSR zelf contact op wil 

nemen met het CvB. Het gaat om het hoorrecht bij het aanstellen van een nieuwe decaan. 

Wanneer de raad hoorrecht heeft is voor interpretatie vatbaar. Wibe heeft met Myrthe Born 

gesproken en ze gaf aan dat zij dit toen pas kort van tevoren te horen hebben gekregen. Dit 

punt zal verder besproken worden bij WVTTK.  

 

Afgelopen vrijdag zou het nieuwe meubilair in kantoor geleverd worden, maar dit is niet 

gebeurd. Het is nog niet bekend wanneer deze spullen wel komen. Morgen zal daarnaar 

gevraagd worden in het gesprek met Tom Verhoek.  

 

Sofie Sloot wordt de technisch voorzitter bij de OV’s dit jaar.  

 

7. Update commissies 

V&O 

Wil een dossier op gaan pakken met betrekking tot het aanstellen van een nieuwe decaan. 

Misschien bestaat de mogelijkheid deel te nemen in een sollicitatiecommissie. Het dossier 

Docent van het jaar is door Lidewij opgepakt.  

 

O&O 

Gaat morgen de dossiers herverdelen.  

 

8. Update afgevaardigde 

Gamze is afwezig bij de PV, maar heeft per mail een update gestuurd.  

 

Vorige week heeft de CSR de overdrachtsvergadering en het overdrachtsdiner gehad. Hierbij 

gaf Dymph aan dat digitalisering komend jaar belangrijk wordt. Denk hierbij aan digitaal 

toetsen. Ze stelde eveneens dat er wordt gewerkt aan digitaal toets ruimten. Hierbij is het 

dilemma: of genoeg beschermde ruimten voor iedereen, maar dat gaat veel tijd en geld kosten, 

of een alternatief waarbij digitaal toetsen thuis of op de faculteit gemaakt kan worden. Echter 

is dit fraudegevoelig. Dymph stelde in de vergadering dat ze niet nog meer regels/protocollen 

wil opstellen om fraude te bestrijden, maar een soort gewetenscontract wil installeren, zoals 

een honourcode op Harvard, Princeton, Yale, waar studenten zich aan moeten houden. Hierbij 

gaf ze aan dat het niet gaat om 1 of 2 hackers, maar juist om de meerderheid van studenten die 

op de hoogte was van fraude maar niets heeft gemeld.  

Daarnaast zal komende week worden onderzocht via afgevaardigden of de maximale 

studiekosten vermeld in de studiegids overeenkomen met het studentenstatuut. Daar kom 

Gamze volgende week op terug. .  

Verder heeft Gamze donderdag 18 september een afspraak met Brigitte Widdershoven een 

afspraak over docentenprofessionalisering (voorheen BKO/SKO). Els van Drimmelen gaf aan 

dat in het huidige instellingsplan en convenant het BKO een KPI is. Maar zoals het er nu naar 

uitziet wordt voor HRM in het volgende convenant afgesproken dat er jaargesprekken worden 

gevoerd, en dus de KPI BKO niet meer terug komt in het volgende convenant. Ik zal het met 

Brigitte hierover hebben, en in hoeverre het belangrijk is dat de FSR-FMG het dossier 

docentprofessionalisering zal oppakken, aangezien dit dossier nog niet bestaat.  



 

Tot slot heeft de CSR samen met de COR (GV) de definitieve conceptbrief verstuurd, 

waarmee de GV reageert op het instemmingsverzoek Instellingsplan 2015-2020, om niet in te 

stemmen met de huidige versie.  

 

9. SVOC update 

Guinevere heeft nog geen contact opgenomen met Pegasus.  

Kiza heeft contact gehad met Gaby. Bij Psychologie wordt nagedacht over een nieuw tijdpad 

voor de OER. Dit zal besproken worden in de eerste OC-vergadering. 

Annelies heeft de contacten met de OC en Sarphati overgedragen aan Martin. Hij heeft 

contact gehad met Sarphati, zij zullen elkaar elke maand een mail sturen. Met de OC is nog 

geen contact geweest.  

Cathelijne heeft de contacten van Vincent overgenomen en had vandaag de eerste OC-

vergadering. Er is een nieuwe voorzitter.  

Wibe en Lidewij hebben de BoSstudenten verdeeld en houden deze week 

kennismakingsgesprekken.  

Kevin heeft aanstaande maandag de eerste OC-vergadering van POWL. In oktober is de 

eerste OC-vergadering van de ILO.  

Melvin heeft zijn OC gemaild, maar er is nog geen vergadering gepland.  

 

10. Vaststellen agenda 

Het ontslag van Kiza zal na het voorstellen van de technisch voorzitter besproken worden. Bij 

WVTTK worden Hoorrecht nieuwe decaan en Beurs behandeld.  

Met deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld.  

 

11. Voorstellen technisch voorzitter 

Sofie Sloot zal dit jaar de technisch voorzitter zijn bij de OV’s met het decanaat. Vier jaar 

terug zat zij zelf in de FSR FMG. Daarna is zij elk jaar technisch voorzitter geweest, zowel bij 

FSR’en als bij de CSR. Sofie geeft aan dat het aan de huidige FSR is hoe zij haar willen 

inzetten. Haar beschikbaarheid is een uurtje voorbespreken, voorzitten tijdens de OV en na de 

OV nabespreken. Ze geeft aan nabespreken een belangrijk leermoment te vinden, want dan 

kunnen verbeterpunten besproken worden. Van sommige dossiers heeft zij nog bepaalde 

kennis, dus met vragen kan de FSR ook bij haar terecht.  

 

12. Ontslag Kiza 

Kiza heeft besloten ontslag te nemen en zijn brief bij de raad ingediend. Annelies zoekt uit of 

Kiza’s ontslag naar buiten gebracht moet worden.  

 

Bij WVTTK zal de organisatorische kant van Kiza’s vertrek besproken worden.  

 

13. Vak- en tentamenaanmeldingen 

Het dossier Dienstverlening bestaat, omdat de FMG, FdR en FEB uiteindelijk allemaal op 

REC komen en daarom gaan bepaalde processen harmoniseren. Op het moment gebeurt dit al 

binnen de FMG. Er zijn tien processen die de UvA wil gaan harmoniseren. De vorige FSR 

heeft besloten dat er op dat moment twee zaken belangrijk waren, namelijk het actief 

diplomeren en de vak- en tentamenaanmelding. Hierover zijn adviezen geschreven en het 

advies van vak- en tentamenaanmelding zal de komende OV besproken worden.  

  

De kosten voor naplaatsing bij vakken zijn afgeschaft. Er is alsnog te weinig communicatie 

over de inschrijving en bijbehorende data. Er is geprobeerd de inschrijfdata binnen de FMG te 



 

harmoniseren. Bij alle OWI’s start de inschrijving op hetzelfde moment, alleen bij 

Psychologie loopt de periode langer door. Bij Psychologie zit het anders in elkaar en wordt de 

vakaanmelding via de studieadviseur geregeld. 

 

Vorig jaar is vanuit de FSR een advies geschreven, voornamelijk gericht op communicatie. Zo 

moet de inschrijfperiode van tevoren goed gecommuniceerd worden naar de studenten. Het 

heeft de voorkeur dat studenten ook tijdens de inschrijfperiode nog een mail ontvangen, en 

ook op de laatste dag van de inschrijfperiode. Dit is het wel het geval bij POWL, maar bij 

andere OWI’s worden de studenten soms maar een keer gemaild.  

Een ander punt in het advies is de communicatie over de naplaatsing. De FSR vindt het 

belangrijk dat deze communicatie er wel is, zodat studenten weten dat deze mogelijkheid 

bestaat. De OWI’s hebben aangegeven dit liever niet te willen communiceren, omdat 

studenten er dan vanuit gaan dat er naplaatsingsdagen zijn waardoor zij zich niet in de 

reguliere periode zullen inschrijven.  

Als er geen communicatie is over een naplaatsingsdag, dan kan het zijn dat studenten hun 

planning voor het hele jaar omgooien, terwijl dit helemaal niet nodig was, want er was nog 

een naplaatsingsdag. Er kan geopperd worden te communiceren dat studenten contact op 

kunnen nemen met de studieadviseur wanneer er iets mis is gegaan met de inschrijving. De 

studieadviseur zal dan vertellen over de naplaatsingsdag, maar zal de student niet inschrijven. 

Op deze manier kan het zijn dat de naplaatsingsdag minder druk bezocht wordt.  

 

De FSR is het eens dat er een naplaatsingsmogelijkheid moeten zijn. Net als bij POWL moet 

er goed gecommuniceerd worden. Er zijn meer communicatie opties, naast het sturen van een 

e-mail kan ook een sms gestuurd worden of een banner op Blackboard geplaatst worden.  

 

Aanpak tijdens OV 

Het is goed te bekijken wat de belangen zijn van de OWI’s en wanneer het voor hen voordelig 

is om de communicatie te versterken. Als de communicatie duidelijker is, zullen er minder 

studenten op de naplaatsingsdagen af komen. Daarnaast is het een gemeenschappelijk belang 

van zowel de OWI’s als de studenten, dat de student n+1 afstudeert.  

 

Wat de FSR minimaal wil bereiken is dat er communicatie over de inschrijfperiode plaatsvind 

zowel voorafgaand aan als tijdens de inschrijfperiode. Daarnaast zouden studenten op de 

laatste dag van de inschrijfperiode ook nog bericht moeten krijgen. Ivar Klinkenberg gaf aan 

dat een sms aan de student op de laatste dag van de inschrijfperiode ook een mogelijkheid kan 

zijn. Op het gebied van naplaatsing zou de FSR graag zien dat er in ieder geval 

gecommuniceerd wordt dat wanneer er problemen zijn met de vakaanmelding, de student 

terecht kan bij de studieadviseur. Op deze manier kan de naplaatsing indirect 

gecommuniceerd worden.  

Wat de FSR maximaal wil bereiken is beschreven in het advies, namelijk dat de 

communicatiestrategie van POWL over de inschrijfperiode overgenomen wordt en dat er 

gecommuniceerd wordt over de naplaatsingsdag en de mogelijkheid naar de studieadviseur te 

gaan.  

 

14. Bespreken en doorlopen OV 

Tijdens de OV zullen de commissievoorzitters aangeven welke dossier dit jaar belangrijk zijn 

en opgepakt worden. Ook wordt er aan het decanaat gevraagd of er nu al adviesaanvragen 

zijn. Mogelijk kan de stand van zaken rondom de nieuwe decaan en docentprofessionalisering 

(BKO/SKO) ook nog besproken worden.  



 

 

15. Rol raadsassistenten 

Bij de CSR hebben de raadsassistenten dezelfde rechten en plichten als de raadsleden, alleen 

het instemmingsrecht verschilt. In het geval van de FSR zou het zo zijn dat de 

raadsassistenten op de OERen en het facultair plan geen stemrecht hebben. Intern mogen 

raadsleden overal over meebeslissen.  

 

Voorstel: de raadsassistenten mogen intern over alles meestemmen, maar hebben geen 

instemmingsrecht op officiële stukken. 

 

A voor het voorstel: 7 stemmen 

B tegen het voorstel 

C blanco 

D onthouden 

 

De FSR neemt het voorstel aan. Raadsassistenten mogen intern over alles meestemmen, maar 

hebben geen instemmingsrecht op officiële stukken.  

 

Annelies zorgt ervoor dat de rol van de raadsassistenten in de werkafspraken worden 

opgenomen.  

 

16. ‘Cadeaudoos’ 

Er is geen tijd meer dit punt in deze PV te bespreken. Alle raadsleden kunnen het 

bijbehorende vergaderstuk doornemen. Annelies stuurt een mail met daarin de vraag of 

iedereen het eens is met het voorstel uit het vergaderstuk.  

 

17. OV cyclus 

Al besproken.  

 

18. WVTTK 

Plek van Kiza 

Er moet gezamenlijk bekeken worden hoe een vervanger gevonden kan worden voor Kiza. 

Mogelijk kan de sollicitatiecommissie nog een van de sollicitanten voor de functie 

raadsassistent benaderen. Vanuit de sollicitaties zal bekeken worden wie als derde 

raadsassistent geschikt is. De sollicitatiecommissie krijgt het mandaat een in hun ogen 

geschikte raadsassistent te benaderen zonder dat dit nogmaals in de PV behandeld wordt.  

 

Beurs 

Elke maand ontvangt elk raadslid een onkostenvergoeding. Deze onkostenvergoeding moet op 

papier aangevraagd worden. De vorige FSR heeft dit drie keer per jaar aangevraagd. Aan het 

eind van het jaar kan nog een bestuursbeurs aangevraagd worden, dit kaart Wibe te zijner tijd 

aan. In de volgende PV zal behandeld worden met welke termijn de onkostenvergoeding 

wordt aangevraagd.  

 

Hoorrecht decaan 

Het hoorrecht bij het aanstellen van een nieuwe decaan zal in V&O verder besproken worden. 

Het is een goed idee om zo snel mogelijk contact op te nemen met het CvB.  

 

 



 

19. Rondvraag 

Annelies maakt een nieuwe datumprikker om de volgende PV te plannen.  

 

Actielijst 

20140612-1: Annelies regelt dat de FSR-afkortingenlijst van Jasper wordt gekopieerd voor de 

nieuwe raad.  

20140908-2: Wibe schrijft een vergaderstuk over de FSR-kleding voor de volgende PV.  

20140908-3: Vincent maakt voor volgende week een vergaderstuk over het eventuele gebruik 

van Pretty Good Privacy.  

20140916-4: Annelies zoekt uit of Kiza’s ontslag naar buiten gebracht moet worden.  

20140916-5: Annelies zorgt ervoor dat de rol van de raadsassistenten in de werkafspraken 

worden opgenomen.  

20140916-6: Annelies mailt over de ‘cadeaudoos’ om te peilen of iedereen het hier mee eens 

is.  

20140916-7: Wibe schrijft een vergaderstuk over de termijn waarin de onkostenvergoeding 

wordt aangevraagd.  

20140916-8: Annelies maakt een nieuwe datumprikker om de volgende PV te plannen.  

 

Pro memoriam: 

Relevante adviesaanvragen, de OV cyclus, de OV agenda en de OV notulen worden ook 

gemaild aan de SV’s en OC’s. 

Iedereen houdt nieuws over huisvesting in de gaten.  

Spel- en grammaticafouten worden vooraf gemaild aan de indiener van het vergaderstuk.  

Als er belangrijke meetings geweest zijn wordt hierover een update verstuurd per email of een 

vergaderstuk over geschreven.  

 

 


