
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 02-10-2014, 13:00-15:00 uur 

Locatie: REC-B 2.08 

 

Aanwezig: Lidewij, Annelies, Wibe, Kevin, Cathelijne, Eelkje, Moataz, Gamze, Vincent, 

Pleuntje.  

Afwezig: Guinevere, Martin, Melvin.  

 

1. Opening 

Lidewij opent de vergadering om 13:00 uur.  

 

2. Post 

Deze week is er een e-mail binnen gekomen van een student journalistiek die graag de mening 

van de FSR wil over de kraak van het Spinhuis. De FSR zal reageren met de informatie die 

ook in het persbericht op de website te vinden is.  

Op 16 oktober om 17:00 is de kick off van de ‘Docent van het jaar’ verkiezing. Lidewij is 

hierbij aanwezig.  

 

3. Vaststellen notulen 

De notulen worden vastgesteld.  

 

OV notulen 

Bij het AO wordt nagevraagd wat het decanaat bij vaststellen agenda bedoelde met het 

terugkomen op regel 134 uit de notulen van 20140702.  

Het actiepunt dat de FSR inzage krijgt in het rapport over een tweede collegezaal van Wouter 

Zum Vörde Sive Vörding moet van de actielijst af. Dit moet de FSR via de CSR regelen.  

 

4. Actielijst 

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

nieuwe raad.  

20140908-2: Vincent maakt voor volgende week een vergaderstuk over het eventuele gebruik 

van Pretty Good Privacy.  

20140916-3: Annelies zoekt uit of Kiza’s ontslag naar buiten gebracht moet worden.  

20140916-4: Annelies zorgt ervoor dat de rol van de raadsassistenten in de werkafspraken 

worden opgenomen. 

20140925-5: Cathelijne stuurt het vergaderstuk van O&O over de mOER door aan de hele 

raad.  

20140925-6: Lidewij stuurt het ‘Docent van het jaar’ campagne schema door aan de rest van 

de raad.  

20140925-7: Suggesties voor blog-posts worden doorgegeven aan Melvin.  

20140925-8: Wibe schrijft een vergaderstuk over de Pluim. 

 

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 

Moataz 

- Heeft contact gehad met SEC en Kwakiutl, zij hebben moeite hun studenten te 

bereiken vanwege het ontbreken van een Common Room. Het ophangen van posters is 

op de UvA verboden, behalve in REC-H. De vraag is of de FSR daar iets aan kan 

doen, mogelijk via ‘REC de verhuizing’. Gamze pakt dit op en speelt het door aan 

‘REC de verhuizing’. SEC zou graag tijdelijke billboards voor lezingen en andere 

activiteiten willen gebruiken.  

- Heeft ook gesproken met Amsterdam United, die vroegen of zij hun activiteiten via de 

FSR kunnen promoten. Dit zal in V&O besproken worden.  

 

Lidewij 

- Het jaarverslag van FSR FMG ’13-’14 is naar iedereen gemaild. Het is goed deze door 

te lezen.  

- Leuk dat Vincent en Moataz bij de constitutieborrel van SEC waren!  

- Morgen van 17:00-18:00 uur organiseert Wibe een brainstorm voor onderwerpen die 

op de SVOC-dag besproken kunnen worden.  

 

Cathelijne 

- Is van 16 t/m 21 oktober een paar dagen op vakantie en mist dan een PV.  

 

6. Update voorzitter 

Samen met het DB heeft Lidewij bijna alle onderwijsdirecteuren gesproken, alleen de 

onderwijsdirecteuren van POWL nog niet. Het zijn nuttige gesprekken, ook de OWI’s 

vertellen wat hen bezig houdt. Op die manier komt relevante informatie voor verschillende 

dossiers ter sprake. Dit wordt in de CV’s besproken.  

Gisteren vond het voorzittersoverleg plaats, met voorzitters van de verschillende raden. Het 

idee is dat er elke keer een raadslid met Lidewij mee gaat, zodat er veel input is. Per raad 

wordt er een Google Drive bestand gemaakt, waarin contactinformatie per raad per dossier te 

vinden zal zijn. Daarnaast is er bedacht dat elk advies wat een raad schrijft aan hun decaan, 

ook doorgestuurd zal worden naar de andere raden om informatie uit te wisselen.  

 

7. Update commissies 

O&O 

Geen update.  

 

V&O 

Wibe heeft met Jeffrey Smits gesproken over de onkostenvergoeding. Hij raadde ook aan dit 

een paar keer per jaar aan te vragen, want het kost de nodige inspanning.  

V&O heeft in overeenstemming met O&O gekeken naar voor welke dossiers een advies 

geschreven kan worden. Er wordt hier een tijdspad voor bedacht. Het communicatieplan 

wordt volgende week uitgebreid besproken, hierin staat hoe studenten op een structurele en 

heldere manier bereikt kunnen worden en wanneer dit gedaan wordt. De vesten zullen in ieder 

geval voor de constitutieborrel op 24 oktober bedrukt zijn.  

 



 

8. Update afgevaardigde 

Gamze is deels bezig geweest met UvA-matching, met de CSR is nagedacht om studenten te 

stimuleren om tentamens serieus te maken.  

Jojanneke trekt zich terug uit de CSR, dus er wordt gezocht naar een vervanger.  

De CSR heeft gekeken naar de mOER en waar wellicht knelpunten zitten. Artikelen die nog 

een keer bekeken moeten worden zijn eruit gepikt.  

 

9. SVOC update 

Lidewij benadrukt dat het leuk is als iedereen in ieder geval bij de constitutieborrel van zijn 

eigen SV kan zijn.  

Gamze heeft haar OC een tweede keer gemaild. Yinneke had een mailtje ontvangen dat de 

eerst OC-vergadering al is geweest.  

Wibe zou graag van elke OC-voorzitter het e-mailadres hebben, zodat er sneller contact kan 

zijn. Op berichten aan het algemene e-mailadres wordt niet altijd (even snel) gereageerd.  

Moataz wordt graag op de hoogte gehouden wanneer er SV’s zijn die ergens tegenaan lopen.  

 

10. Vaststellen agenda 

Bij WVTTK wordt het Spinhuis besproken. De agenda wordt vastgesteld.  

 

11. Concept beleidsplan 

Het beleidsplan zal een visiestuk worden.  

Vincent en Lidewij zijn de eindredactie. Wibe ondersteunt als dat nodig is.  

 

Visie V&O 

Studievrijheid 

Vorig jaar is er een advies geschreven over actief diplomeren waarop de decaan heeft 

gereageerd dat hij het niet gaat veranderen. Als je n+1 hebt gestudeerd en verplichte vakken 

hebt afgerond, word je actief gediplomeerd.  

Enerzijds ziet men het standpunt van de faculteit wel in. De faculteit krijgt pas geld bij n+1. 

Anderzijds is het risicovol als je bijvoorbeeld maar een half jaar wilt uitlopen. Het is slim om 

te kijken waar het belang van de UvA ligt. 

 

Het is beter als er ‘inzetten voor’ komt te staan in plaats van ‘verzetten tegen’.  

De titel ‘Studievrijheid’ kan veranderd worden in ‘Studieverantwoordelijkheid’.  

De bulletpoints kunnen beter verwijderd worden, aangezien er nergens in het stuk bulletpoints 

terugkomen.  

In het conceptbeleidsplan kunnen de kopjes ‘Studievrijheid’ en ‘Persoonlijke ontwikkeling’ 

samen genomen worden.  

 

Vakevaluaties 

Mogelijk kan ‘Vakevaluaties’ terugkomen onder een kopje ‘Kwaliteit van onderwijs’. Het is 

hierbij belangrijk dat er nagedacht wordt over wat kwaliteit van onderwijs volgens de FSR is.  

 

Communicatie 

‘Communicatie’ en ‘PR’ kunnen onder een kopje ‘Zichtbaarheid van de raad’. Communicatie 

zal uitgesplitst worden in ‘Communicatie UvA’ en ‘Communicatie student’.  

Door ‘transparanter maken’ te gebruiken, wordt er teruggeblikt naar eerdere raden. Het is 

beter het te veranderen in ‘transparant maken’.  



 

Het is belangrijk dat er gesproken wordt over interactie, dit is tweeledig. Van de student naar 

de FSR en van de FSR naar de student. Communicatie is ook tussen de UvA en de student en 

andersom.  

 

Evaluatie verhuizing REC 

Dit komt onder het kopje ‘Kwaliteit van onderwijs’. ‘Academisch klimaat’ en ‘Kwaliteit van 

onderwijs’ kunnen ook samengevoegd worden.  

 

Studiebegeleiding 

Dit komt onder het kopje ‘Kwaliteit van onderwijs’ en kan samengenomen worden met 

‘Beroepsoriëntatie’.  

Het stuk kan wat concreter.  

 

Visie O&O 

Digitalisering, diversiteit en internationalisering 

Dit deel heet nu ‘Onderwijsontwikkeling’. Het deel over diversiteit is eruit gehaald en bij 

‘Academisch klimaat’ gezet.  

Van het woord ‘trends’ kan beter ‘ontwikkelingen’ worden gemaakt.  

 

12. Nieuwe decaan 

V&O heeft gekeken wat zij als belangrijke eigenschappen van de nieuwe decaan zien. In de 

brief aan het CvB is een gesprek aangevraagd tussen het CvB, de OR en de FSR. Zodat er 

vanuit de OR en de FSR input geleverd kan worden. Er is ondertussen nog geen reactie op de 

brief, de reactietijd is zes weken. Het is onduidelijk hoe ver het CvB al is in het proces van het 

zoeken naar een nieuwe decaan.  

 

Samenwerken met de VU 

Waarschijnlijk kent het CvB de voorkeur voor een decaan die in de toekomst samen zou 

willen werken met de VU. Over hoe de FSR hierin staat moet nagedacht worden, voor kleine 

studies zou een samenwerking met de VU gunstig kunnen zijn.  

Mogelijk kan V&O een dossier op gaan zetten voor de fusie. Dit is natuurlijk centraal, maar 

als er per faculteit mensen gezocht gaan worden die wel zouden willen samenwerken met de 

VU dan gaat dit ook op facultair niveau spelen.  

 

Belang onderwijs en onderzoek 

Goed om een bestuurder te hebben niet alleen targets wil halen, maar ook het belang ziet van 

onderwijs en onderzoek.  

 

Achtergrond 

Er kan nagedacht worden over de achtergrond van de decaan. Bijvoorbeeld of hij een FMG 

achtergrond moet hebben.  

 

Organisatorisch centraal, inhoudelijk decentraal 

Het is goed als een decaan de inhoudelijke zaken aan de OWI’s overlaat, omdat de OWI’s zo 

van elkaar verschillen.  

 

Open voor medezeggenschap  

Dit staat ook in het profiel voor wat het CvB zoekt bij de decaan. De FSR kan benadrukken 

dit prettig te vinden.  



 

 

13. Bezuinigingen 

In de kaderbrief is gesteld dat er tot en met 2018 bezuinigd wordt. Er zijn verschillende 

geldstormen. De geldstroom vanuit de overheid daalt. De andere geldstroom is het geld dat 

binnenkomt voor elk behaald studiepunt per student. Het studierendement verhogen levert dus 

meer geld op.  

De studiepuntprijs zal dalen, omdat er meer studiepunten worden behaald. Ook omdat meer 

studenten zich inschrijven. Het CvB wil een vast bedrag van rond de 40 miljoen uitgeven. Als 

het aantal behaalde studiepunten toeneemt, neemt het bedrag per studiepunt af.  

Kortom, er gaat flink bezuinigd worden.  

Dit heeft verschillende gevolgen, onder andere: grotere werkgroepen, minder contacturen in 

het tweede jaar, bachelor scriptie vervangen door vakken, studiebegeleiding vermindert, 

studierendement omhoog, werkgroepen in de masters worden hoorcolleges, scripties in 

eenjarige masters worden een toegepast werkstuk, een vermindering van keuze. De 

veranderingen zouden er rond 2016-2017 pas zijn, maar het is goed hier nu al over na te 

denken. Ook met het facultair plan in zicht.  

Wat onduidelijk is, is hoe veel geld het bezuinigen op een bepaald gebied oplevert. Er wordt 

contact gezocht met Els om te vragen of er een werkgroep opgestart zal worden op dit gebied 

waarbij de FSR betrokken kan zijn.  

 

14. OV-cyclus 

In de commissies zal verder bepaald worden welke dossiers behandeld worden tijdens de 

volgende OV.  

 

15. WVTTK 

Spinhuis 

De UvA heeft gedreigd met een uitzetting. Als de krakers vandaag niet zouden vertrekken, 

dan zouden er stappen ondernomen worden.  

 

16. Rondvraag en sluiting 

Cathelijne heeft een e-mail ontvangen van de CSR. De CSR wil voor volgende week van de 

FSR weten hoe er tegen een 7,5 als toelatingseis voor het honousprogramma wordt 

aangekeken. Op het moment is de toelatingseis een 7. Het is een grote vraag en te kort dag om 

een standpunt te vormen met de raad. Vorig jaar is er vastgehouden aan een 7. Bij sommige 

opleidingen zijn er al weinig honoursstudenten en wanneer eis naar een 7,5 zal gaan zijn dit er 

mogelijk nog minder per opleiding. Cathelijne wil graag aangeven bij de CSR dat de FSR 

graag zou willen dat er nog een mogelijkheid blijft om studenten met een 7 toe te laten tot het 

honourstraject. Dit kan bijvoorbeeld door een ‘mits’ toe te voegen in de mOER.  

 

Actielijst 

20140908-1: Vincent maakt voor volgende week een vergaderstuk over het eventuele gebruik 

van Pretty Good Privacy.  

20140916-2: Annelies stuurt de werkafspraken met het stukje over de rol van de 

raadsassistenten door aan de FSR. 

20140925-3: Cathelijne stuurt het vergaderstuk van O&O over de mOER door aan de hele 

raad.  

20140925-4: Suggesties voor blog-posts worden doorgegeven aan Melvin.  

20140925-5: Wibe schrijft een vergaderstuk over de Pluim. 



 

20141002-6: Het DB vraagt tijdens het AO na wat het decanaat bedoelde bij het vaststellen 

agenda met het terugkomen op regel 134 uit de notulen van 20140702.  

20141002-7: De FSR vraagt inzage in het rapport over een tweede collegezaal van Wouter 

Zum Vörde Sive Vörding via de CSR.  

20141002-8: Gamze speelt door aan ‘REC de verhuizing’ dat SV’s hun studenten niet goed 

kunnen bereiken, omdat er nog geen Common Room is en er geen posters opgehangen mogen 

worden op de UvA.  

20141002-9: Iedereen vraagt bij zijn OC het e-mailadres van de OC-voorzitter om het e-

mailcontact sneller te laten verlopen.  

20141002-10: Er wordt contact gezocht met Els om te vragen of er een werkgroep bestaat 

voor de bezuinigingen waarbij de FSR betrokken kan worden.  

 

 

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. 

 

 

 


