
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 09-10-2014, 13:00-15:00 uur 

Locatie: OMHP BK.01 

 

Aanwezig: Lidewij, Annelies, Wibe, Cathelijne, Eelkje, Moataz, Guinevere, Melvin, Pleuntje.  

Afwezig: Kevin, Gamze, Martin, Vincent.  

 

1. Opening 

Lidewij opent de vergadering om 13:00 uur.  

 

2. Post 

Het CvB heeft gereageerd op de aanvraag van de FSR en de OR om een gesprek over de 

nieuwe decaan. Het CvB heeft aangegeven blij te zijn met de interesse, maar graag de 

standaardprocedure te willen volgen. Als er een kandidaat bekend is, dan mogen de FSR en de 

OR die horen.  

 

3. Vaststellen notulen 

De notulen worden vastgesteld.  

 

4. 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.  Pro Memoriam 

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

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 Lidewij 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. 

 

5. Mededelingen 

De vesten zijn er! 

 

Annelies is gemachtigd voor Martin te stemmen.  

 

Moataz vraagt zich af hoe het staat met de toezeggingen die gedaan zijn aan ‘REC de 

verhuizing’. Dit zal bij WVTTK besproken worden.  

 

Lidewij kondigt de eerste ALV van de FV-FMG aan, deze vindt volgende week woensdag om 

19:30 uur plaats. Geïnteresseerde raadsleden zijn welkom.  

 

Vanuit O&O komt de vraag of iedereen deze week bij zijn OC wil nagaan wat het proces is 

rondom de vakevaluaties. Reacties kunnen aan Annelies doorgestuurd worden.  

 

6. Update voorzitter 

Het verzoek om met het CvB in gesprek te gaan over de nieuwe decaan is afgewezen. Als er 

nog één kandidaat over is, laat het CvB dit weten en dan wordt er een ontmoeting geregeld. 

Op dat moment kunnen de FSR en de OR laten weten wat zij echt belangrijke eigenschappen 

vinden voor een nieuwe decaan. Dit is de standaardprocedure. Wat de studentenraad kan en 

mag doen is vastgelegd in de WHW. Een ongevraagd advies mag altijd gestuurd worden. Het 

profiel van eigenschappen voor de nieuwe decaan dat door de medezeggenschap wordt 

geschetst, verschilt niet heel erg van dat van het CvB. Bij WVTTK zal dit verder besproken 

worden.  

Lidewij heeft met Jeffrey Smits over de bezuinigingen gesproken. De FSR kan af en toe 

aanschuiven bij een commissie die berekeningen doet voor de bezuinigingen. Dit wordt nog 

in de CV besproken.  

 

7. Update commissies 

O&O 

Kevin heeft de update van O&O gemaild, omdat hij niet aanwezig kon zijn bij de PV.  

De afgelopen weken hebben bij O&O in het teken gestaan van de mOER deel A, die een 

richtlijn gaat vormen voor de faculteiten. Hierdoor verschuift een deel van het 

instemmingsrecht van de FSR naar de CSR. O&O heeft een aantal punten besproken zij 

willen uitdragen naar de CSR, die binnenkort ook door de PV zullen komen. Verder is er een 

gesprek gevoerd met Klaas Visser en zijn collega's van Psychologie en is duidelijk geworden 

dat zij het tijdpad van de OER gaan veranderen. De besluitvorming zal plaatsvinden in 

dezelfde periode als alle andere OERen, maar de conceptversie wordt ons in november al 

gestuurd. De FSR krijgt dan vier weken de tijd om te adviseren op deze conceptversie, maar 

deze adviezen zijn niet bindend. De gedachtegang erachter is dat de werkdruk beter wordt 

verdeeld en de FSR niet (zoals afgelopen jaar) in augustus nog de laatste punten moet 

bespreken.  

Verder heeft O&O zich georiënteerd op de volgende OV en besloten om een advies uit te 

gaan brengen over UvA-Q. O&O gaat hierover deze week in vergadering en op de korte 

termijn zal hierover ook een vergaderstuk door de PV komen.  

Verder willen Kevin en Guinevere een project opstarten. Ze hebben gesproken met Frank 

Benneker en Arie den Boon en daar kwam het volgende idee uit: Een FMG competitie starten 



 

om een MOOC te ontwikkelen. Volgende week zal hierover een oordeelvormend stuk in de 

PV komen.  

Op het dossier internationalisering is O&O zich aan het oriënteren, maar wordt nog niet actief 

aan een advies gewerkt, omdat dit waarschijnlijk in het facultair plan een grote rol gaat 

spelen. Dit geldt ook voor digitalisering.  

Verder heeft O&O besloten de dossiers 8-8-4 (rapport over resultaten volgt in oktober), BSA 

(effect hiervan is pas te zien aan het eind van het eerste semester) en PPLE (zelfde als BSA) 

te gaan monitoren.  

Annelies is wel bezig met PPLE om de studenten te ondersteunen bij het opzetten van een SV. 

Daarnaast onderhoudt zij contact met de studenten, zodat zij zich tot haar kunnen richten 

wanneer iets niet naar behoren gaat.  

 

V&O 

Heeft vorige week een SVOC-brainstorm gehad, hier zijn goede ideeën uit gekomen. 

Volgende week komt hier een vergaderstuk over in de PV.  

Met Tom Verhoek is gesproken over billboards voor de SV’s, hij gaat hier achter aan. 

IJsbrand, de voorzitter van de FV-FMG, is hierbij betrokken. Er zijn bepaalde regelingen over 

waar de borden geplaatst mogen worden. Elke SV krijgt een plek waar ze aan promotie 

kunnen doen voor hun eerstejaars studenten.  

De inrichting van het FSR-kantoor gaat nog wel zes weken duren. Bij WVTTK zal dit verder 

besproken worden.  

Afgelopen week vond de presentatie van de kaderbrief plaats. De CSR heeft brief opgesteld 

als reactie op de kaderbrief. De CSR staat gematigd positief tegenover de kaderbrief.  

 

8. Update afgevaardigde 

Gamze heeft de update afgevaardigde gemaild, omdat zij niet aanwezig kon zijn bij de PV.  

Vorige week was vanuit O&F een financiële bijeenkomst georganiseerd met Eric Boels. 

Hierbij hebben alle aanwezige FSR'en een conceptbrief gekregen vanuit de CSR. Deze 

conceptbrief is opgesteld vanuit de commissie O&F, en is verder nog niet compleet. In de 

bijeenkomst zijn nog onduidelijkheden naar voren gekomen, zoals additionele budgetten, die 

de CSR tijdens de eerst volgende OV wil aankaarten.   

Vanuit de IAO is gebleken dat het Instellingsplan is aangepast na kritiek. Er zijn 

compromissen gesloten in verband met de verschillende partijen.  

Daarnaast is er onderzoek gedaan naar studiekosten op de faculteiten en of die kosten lager 

zijn dan het maximum van 642 euro (studentenstatuut). Van alle faculteiten is bekend 

geworden dat zij onder het maximum zitten. Alleen bij FNWI en ACTA loopt het onderzoek 

nog.  

Verder heeft commissie O&O gebruik gemaakt van een snelle consultatieronde betreffende de 

mOER. Dit was een weergave van een deel van de punten die na de eerste lezing opvielen in 

de huidige mOER.  

De onderstaande artikelnummers verwijzen naar de bachelor-mOER. Veel punten komen ook 

terug in de master-mOER.  

Artikel 1.3.: Taaltoets. Indien er werkelijk een verplichte taaltoets is/komt voor alle 

faculteiten, leek het de CSR wenselijk in de mOER duidelijk te maken wie de 

Bijspijkercursus financiert; de UvA of de student? De CSR vroeg zich ook af hoe dit juridisch 

zit; kan een taaltoets verplicht worden als de student dit zelf moet betalen? Is dit niet in 

tegenspraak met het studentenstatuut (artikel over extra studiekosten)? Daarnaast zou 

toegelicht kunnen worden wat de consequenties zijn van het niet volgen, dan wel niet 

succesvol afronden van die cursus. 



 

Artikel 4.3.2.: Openbaarheid mondelinge tentamens. Is het werkelijk de bedoeling dat alle 

mondelinge tentamens openbaar zijn? De CSR dacht dat dit artikel misschien meer over 

scriptieverdedigingen ging. Anders zou de student kunnen ‘afkijken’ bij de student die 

hetzelfde tentamen daarvoor aflegt. 

Artikel 4.9.4.: Verstrekking kopieën eigen werk. In de huidige mOER staat dat, als de student 

beroep wil aantekenen tegen de beoordeling van het eigen werk, een kopie van het 

beoordeelde werk verstrekt kan worden. De CSR vermoedt dat de bedoeling is dat 

hier moet staat. Kan aan een student geweigerd worden een kopie te verstrekken? 

Artikel 4.10.: Collectieve nabesprekingen. Uit de commissie kwam naar voren dat collectieve 

nabesprekingen nuttig zijn en misschien een grotere rol in de mOER zouden kunnen krijgen, 

bijvoorbeeld als standaardpraktijk bij grote vakken (meer dan 200 mensen).  

Artikelen 6.2. en .3.: Studieadviezen. Deze artikelen zijn erg onduidelijk. Er wordt zowel 

gesproken van een studieadvies na het eerste semester als van een (negatief) BSA na het 

eerste jaar. Dit loopt door elkaar in de artikelen. De CSR acht het erg belangrijk dat deze 

artikelen grondig worden geherformuleerd en geherstructureerd voordat de nieuwe concept-

mOER wordt verstuurd. 

Artikel 6.3.2.: BSA en vrijstellingen. In dit artikel staat dat verworven vrijstellingen niet 

meetellen bij het bepalen van je (negatieve bindende) studieadvies. De CSR vroeg zich af hoe 

dit werkt voor een student die bijvoorbeeld 30 EC vrijstelling krijgt vanwege een eerdere 

propedeuse, en dat die student dan een negatief BSA zou krijgen als deze zou besluiten in het 

eerste jaar alleen de overgebleven 30 EC van de tweede propedeuse te volgen en dus niet 42 

EC heeft gehaald. Is er een achterliggende reden dat dit zo staat geformuleerd? 

Artikel 8.3.: Bekendmaking OER. Op verschillende faculteiten wordt er verschillend 

omgegaan met de publicatie van de (concept)-(m)OER’en. Dit heeft in het recente verleden 

geleid tot problemen op in ieder geval de FdR. De CSR vraagt zich daarom af of er meer 

gespecificeerd zou kunnen worden in de mOER over het tijdpad en de procedure omtrent de 

publicatie en vaststelling van de mOER, vooral ook wat betreft de termijnen die geboden 

worden aan de medezeggenschap. 

Wat tevens ook interessant is, is dat Miek Krol alle decanen heeft gevraagd om een 

input/consultatieronde betreffende knelpunten van de mOER. De FSR zou dit tijdens de OV 

nog een keer specifiek aan Edward kunnen vragen, waar hij de mogelijke knelpunten ziet.  

 

9. SVOC update 

In niet alle OC’s wordt even effectief vergaderd. Mogelijk kan er een bijeenkomst voor OC’s 

georganiseerd worden. Vanuit de UvA wordt er al een informatiebijeenkomst voor OC’s 

georganiseerd. Mogelijk hier eens bij het decanaat naar gevraagd worden.  

Guinevere heeft een mail gestuurd over een probleem dat aangekaart is binnen de OC van 

ASW. Dit heeft met internationalisering te maken. Studenten worden niet voldoende 

ondersteund in het doen van stages in het buitenland. Docenten lopen ertegenaan dat wanneer 

studenten naar buitenland willen, er daar geen protocollen voor zijn. Docenten weten niet wat 

normaal is om af te spreken met de student, met als gevolg dat ze liever niet hebben dat 

studenten in buitenland studeren. Ze willen vast protocol. Mogelijk zijn er opleidingen die dit 

al hebben. Iedereen zal dit bij zijn/haar OC navragen.  

 

10. Vaststellen agenda 

Bij WVTTK worden het kantoor, ‘REC de verhuizing’ en de nieuwe decaan besproken. De 

agenda wordt vastgesteld.  

 

11. Concept Beleidsplan 

http://4.3.0.2/
http://4.9.0.4/
http://6.3.0.2/


 

Tot uiterlijk zaterdag kunnen taalfouten aan Lidewij gemaild worden.  

 

Voorwoord 

Als het beleidsplan een visiedocument wordt, dan moet er meer toegespitst worden op 

kernwaarden die de FSR belangrijk vindt. De zinnen moeten iets actiever geformuleerd 

worden.  

 

Kwaliteit van het onderwijs 

De definitie kan mogelijk iets concreter gemaakt worden. Als factoren, waar aan gemeten kan 

worden wat de kwaliteit van onderwijs is, meegenomen worden, dan kan de kwaliteit van 

onderwijs beter gewaarborgd worden.  

De term ‘digitalisering’ kan beter veranderd worden in ‘blended learning’.  

 

Academische cohesie en gemeenschap 

Het kopje wordt veranderd in ‘Academisch klimaat en cohesie’.  

Van het woord ‘groepsvorming’ wordt ‘samenwerking’ gemaakt.  

Onder het kopje ‘Kwaliteit van onderwijs’ kan iets gezegd worden over het belang van 

doceren, dan kan het onder dit kopje iets algemener blijven.  

De zin die stelt dat de studentenpopulatie van de UvA voornamelijk bestaat uit middenklasse 

en voornamelijk blank is moet geschrapt worden.  

Het woord ‘multiculturaliteit’ kan beter ‘diversiteit’ worden.  

Er moet komt te staan dat de FSR diversiteit wil stimuleren, maar dat het vooral het 

belangrijkst is dat elke student zich thuis voelt op de universiteit.  

‘Samenleving’ is een woord waar nog even over nagedacht moet worden. Het moeilijke 

hieraan is dat het kan botsen met internationalisering.  

Het stukje over diversiteit moet voor het stukje over internationalisering komen.  

 

Studieverantwoordelijkheid 

Onder dit kopje komt nog een schuingedrukte definitie.  

In de volgorde kan nog gewijzigd worden.  

 

Bereikbaarheid van de FSR FMG 

Onder dit kopje komt nog een schuingedrukte definitie.  

Van de opsomming van media van de FSR kan ook gemaakt worden ‘digitale en gedrukte 

media’.  

 

Het geheel 

Mogelijk kan er een meerjarenvisie opgesteld worden, waaraan oud-FSRen en niet FSR-

gerelateerde mensen over kunnen meedenken. Het gaat hier om punten die binnen een jaar 

niet klaar zijn. Er kan een kopje ‘Toekomstvisie’ toegevoegd worden aan het plan.  

 

Toekomstvisie  

De toekomstvisie kan zich zowel op de UvA als op de FSR richten. Maar een visiestuk is al 

redelijk toekomstgericht. Mogelijk kan er los van het beleidsplan een meerjarenadvies 

gemaakt worden. Het voortzetten van continuïteit kan nog wel in het beleidsplan komen. 

Melvin maakt een vergaderstuk over het meerjarenadvies.  

 

12. ‘Docent van het jaar’ verkiezing 



 

De ‘Docent van het jaar’ verkiezing wordt vanuit de CSR en ASVA georganiseerd. Docenten 

geven aan deze verkiezing leuk te vinden. Het is een extra aandachtspunt voor docenten, niet 

per definitie de populaire docenten. Dit jaar wordt er gebruik gemaakt van een andere weging, 

het gaat niet alleen om de meeste stemmen, maar er wordt ook gekeken naar de grootte van de 

studie. Studenten kunnen zelf stemmen op hun favoriete docent, de verkiezing creëert een 

zeker betrokkenheid bij de student. Er is de FSR gevraagd mee te helpen met het voeren van 

campagne voor deze verkiezing. Dit zou aandacht aan de FSR kunnen geven en kan goede 

promotie zijn. Echter zal de verkiezing an sich het onderwijs op de UvA niet verbeteren. 

Daarnaast gaat er in het campagne voeren tijd zitten, die niet ten koste moet gaan van tijd die 

meer van waarde is voor de FSR.  

De FSR wordt met name betrokken voor de promotie van de verkiezing. De organisatie is 

verder al helemaal rond. Ook SV’s worden actief betrokken.  

De vraag is of de FSR mee gaat werken aan het campagne voeren voor de ‘Docent van het 

jaar’ verkiezing. Het gaat om de deelname van de FSR en niet om die van individuele 

raadsleden.  

 

Voorstel: De FSR FMG doet mee aan de ‘Docent van het jaar’ verkiezing.  

A: Voor: 1 stem 

B: Tegen: 5 stemmen 

C: Onthouden: 3 stemmen 

D: Blanco 

 

De FSR FMG doet niet mee met de ‘Docent van het jaar’ verkiezing.  

 

Lidewij zal een mail opstellen met een inhoudelijke reactie waarom de raad niet zal 

meewerken aan de verkiezing. Het is belangrijk hierin te vermelden dat de FSR de kwaliteit 

van docenten niet wil baseren op populariteit. Daarnaast moet tijdbesteding goed 

beargumenteerd worden.  

 

13. Constitutieborrel 

Op 24 oktober van 19:00-22:00 uur heeft de FSR FMG zijn constitutieborrel in café De 

Krater.  

In V&O is het idee ontstaan naast verenigingen ook studenten uit te nodigen voor de 

constitutieborrel. Wanneer er voor studenten met muntjes gewerkt wordt, kan in de gaten 

gehouden worden hoe veel studenten er zijn.  

Er kan met muntjes gewerkt gaat worden, maar de bar kan ook afgekocht worden voor een 

bepaald budget. Er moet gekeken worden wat de voorkeur heeft.  

Er is nog niet gestemd voor het budget voor de constitutieborrel. Vorig jaar is er €500, - 

inbegroot, mogelijk kan dit iets meer zijn als er ook studenten uitgenodigd gaan worden.  

Als daar budget voor is, kan het strijkorkest van de vriendin van Moataz komen optreden op 

de constitutieborrel.  

Annelies verwerkt de ideeën in een nieuw vergaderstuk voor de PV van volgende week.  

De vooraankondiging is al verstuurd, voor de officiële uitnodiging is het leuk een foto van de 

hele raad te hebben. Annelies zal hiervoor een datumprikker versturen.  

 

14. OV cyclus 

Welke dossiers er behandeld zullen worden op de aankomende OV wordt in de CV’s 

besproken. Vanuit O&O komen er waarschijnlijk geen adviezen, misschien komt er nog iets 



 

over vakevaluaties. Vanuit V&O komt er iets over de bezuinigingen en misschien over 

dienstverlening.  

 

15. WVTTK 

Kantoor 

Het zal nog ongeveer zes weken duren voordat de meubels er zijn. Er is al kritiek geuit op dit 

proces. De SV’s hebben hetzelfde probleem. De zes weken die nu gegeven wordt is nog 

steeds geen harde deadline. Lidewij peilt in de FV FMG vergadering of de SV’s hier iets mee 

willen doen. Het kan ook in de ‘REC de verhuizing’ groep aangekaart worden. Melvin zal een 

vergaderstuk schrijven over welke stappen er ondernomen kunnen worden tegen het telkens 

verschuiven van de deadline van verhuizing.  

 

REC de verhuizing 

In hoeverre zijn de toezeggingen die vorig jaar zijn gedaan, afgelopen jaar uitgevoerd? ‘REC 

de verhuizing’ is bezig dit te inventariseren en de oorspronkelijke en de huidige situatie naast 

elkaar te zetten. Melvin zal dit concept doorsturen aan de raad.  

 

Nieuwe decaan 

Lidewij zal de WHW erop nakijken wat de stappen zijn die de FSR nog kan ondernemen.  

 

16. Rondvraag en sluiting 

Op 14 november vinden er protesten tegen het leenstelsel plaats. Geïnteresseerden kunnen 

hierbij helpen.  

 

Actielijst 

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

van Pretty Good Privacy.  

20141002-2: 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.  

20141002-3: Lidewij vraagt inzage in het rapport over een tweede collegezaal van Wouter 

Zum Vörde Sive Vörding via de CSR.  

20141002-4: Iedereen vraagt bij zijn OC het e-mailadres van de OC-voorzitter om het e-

mailcontact sneller te laten verlopen.  

20141009-5: Iedereen vraagt deze week bij zijn/haar OC na wat het proces is rondom de 

vakevaluaties en stuurt dit door aan Annelies.  

20141009-6: Iedereen vraagt bij zijn/haar OC na of er door docenten problemen ervaren 

worden met buitenlandstuderen en of hier een vast protocol voor is.  

20141009-7: Melvin maakt een vergaderstuk over het meerjarenadvies.  

20141009-8: Lidewij stelt een brief op waar inhoudelijk ingegaan wordt op waarom de FSR 

FMG niet zal meewerken aan de ‘Docent van het jaar’ verkiezing.  

20141009-9: Annelies maakt een nieuw vergaderstuk over de constitutieborrel.  

20141009-10: Annelies maakt een datumprikker voor het maken van een nieuwe groepsfoto 

van de raad.  

20141009-11: Melvin maakt een vergaderstuk over welke stappen er ondernomen kunnen 

worden tegen het telkens verschuiven van de deadline van verhuizing. 

20141009-12: Melvin stuurt het concept over de inventarisatie van toezeggingen van ‘REC de 

verhuizing’ door aan de raad.  

20141009-13: Lidewij kijkt de WHW erop na wat de stappen zijn die de FSR nog kan 

ondernemen betreffende de nieuwe decaan.  



 

 

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. 

Suggesties voor blog-posts worden doorgegeven aan Melvin. 

Wibe schrijft een vergaderstuk over de Pluim. 

 


