
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 16-10-2014, 13:00-15:00 uur 

Locatie: REC-B2.02 

 

Aanwezig: Lidewij, Annelies, Kevin, Gamze, Eelkje, Moataz, Guinevere, Melvin, Pleuntje. 

Afwezig: Martin, Wibe, Vincent, Cathelijne. 

 

1. Opening 

Lidewij opent de vergadering om 13:00 uur. 

 

2. Post 

Vanuit het ISO kwam de vraag of de FSR zijn mening wil geven over het leenstelsel. Dit 

wordt verder besproken bij WVTTK. 

 

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. 

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. 

 

5. Mededelingen 

Lidewij heeft in de FV FMG vergadering verteld over het besluit van de FSR FMG om niet 

deel te nemen aan de ‘Docent van het jaar’ verkiezing. Later werd een e-mail ontvangen van 

Sarphati waarin zij aangaven het standpunt van de FSR over de ‘Docent van het jaar’ 

verkiezing te delen. De FSR FGw heeft naar aanleiding van de brief van de FSR FMG de 

‘Docent van het jaar’ verkiezing ook behandeld. De CSR is hierbij aanwezig geweest. Lidewij 

was ook gevraagd, maar heeft dit afgewezen met al reden geen anticampagne te willen 

voeren. De FSR FGw heeft uiteindelijk besloten wel deel te nemen aan de verkiezing. 

Lidewij heeft in de WHW niets kunnen vinden over de aanstelling van een nieuwe decaan. Er 

staat een algemeen stukje in over het hoorrecht. Vanuit het CvB is het geïnterpreteerd als dat 

de FSR één kandidaat mag horen. In het welkomstpakket van het decanaat zat een lijst met 

afspraken. Daarin staat dat het CvB zelf een nieuwe decaan aanstelt, er wordt niets gezegd 

over hoorrecht. Dat de FSR één kandidaat mag horen is gunstig. 

 

Op 31 oktober om 17:00 uur is het medezeggenschapsevenement. Gamze ontvangt graag 

reactie van iedereen, ook bij afwezigheid. Het evenement kent een inhoudelijk en interactief 

gedeelte, afsluitend is er een borrel en pizza. 

Een CSR-lid uit O&O doet onderzoek naar rechten van de medezeggenschap bij het facultair 

strategisch plan. Er wordt onderzocht wanneer er gereageerd mag worden. 

 

Op 24 oktober om 14:00 organiseert Eelkje een brainstormsessie voor de PR. Op 3 en 4 

november zijn er fysieke acties op De Brug. Hier moet invulling aan gegeven worden. 

 

Moataz heeft vanuit de OC Sociologie vernomen dat er nu al modellen zijn voor de 

regelgeving en regeling van examinering per opleiding, waar de OC en de FSR adviesrecht 

voor zouden hebben. Indien dat het geval is zijn de OC en de FSR gepasseerd. Volgende 

week zal hier verder naar gekeken worden. Moataz vraagt de brief van de OC op die zij 

versturen over hun adviesrecht.  

 

Bij WVTTK zal het PV moment voor blok twee besproken worden.  

 

6. Update voorzitter 

Afgelopen week heeft het DB met het laatste OWI gesproken. Met alle OWI’s is er over 

bezuinigingen gesproken.  

Gisteren vond de ALV van de FV FMG plaats. Er is ingestemd met het bestuur van de FV 

FMG. Binnen de FV FMG zijn alle SV-voorzitters afgevaardigden en zij hebben gestemd wie 

binnen de FV FMG bestuur worden. Ook is er ingestemd met het beleidsplan. Lidewij zal het 

beleidsplan doorsturen. Volgends de statuten van de FV FMG mogen er maximaal twee 

evenementen georganiseerd worden vanuit de vereniging. Dit jaar zal dat in ieder geval het 

FMG-feest zijn en misschien een voetbaltoernooi tussen verschillende opleidingen. Als het 

toernooi doorgaat, dan kan er niet onder de naam van de FV FMG een toekomstvisiedebat 

georganiseerd worden. Dit zou dan vanuit de FSR gedaan moeten worden, dat kan wel in 



 

samenwerking met de FV FMG. De FV FMG heeft een maximum aan haar activiteiten, zodat 

evenementen van de eigen SV niet in de weg zitten.  

 

7. Update commissies 

O&O 

Is niet zeker of het lukt voor de volgende week het advies over vakevaluaties klaar te hebben. 

Het heeft eventueel de voorkeur dit advies een OV op te schuiven, zodat de argumenten goed 

uitgedacht kunnen worden. Annelies gaat nog vragen of er mogelijkheid is tot uitstel voor het 

indienen van het advies.  

Daarnaast is O&O druk bezig geweest met de studentenMOOC. Gisteren is de goedkeuring 

van de decaan ontvangen. Het AVC zal beschikbaar worden gesteld. Er worden workshops 

gegeven aan degenen die de MOOCs gaan geven. De decaan gaf aan dat het misschien een 

goed idee de onderwerpen van de MOOCs iets toevoegen voor de student. Er wordt 

bijvoorbeeld gedacht aan ‘digitale know how’, academisch schrijven, tentamentraining, en 

leerstrategieën. Aan de SV’s zal gevraagd worden wat zij denken dat studenten graag willen 

en nodig hebben in het onderwijs.  

 

V&O 

Heeft vandaag vier onderwerpen besproken. Als eerste het advies over de bezuinigingen. Er 

zal geadviseerd worden de FSR actief te betrekken. In de volgende PV wordt het advies 

besproken.  

Het tweede onderwerp is het communicatieplan. Eelkje heeft een e-mail verstuurd met een 

planning voor wanneer iedereen zich voor kan stellen via Facebook.  

Het derde onderwerp is dienstverlening. Vorig jaar zijn er al twee adviezen op dit gebied 

uitgebracht. Martin is aan het inventariseren over nog meer harmonisatieprocessen zijn waar 

de FSR advies over wil uitbrengen.  

Het laatste onderwerp is de SVOC dag. Er is besproken hoe invulling gegeven gaat worden 

aan deze dag.  

 

8. Update afgevaardigde 

De CSR heeft reactie ontvangen van het CvB op het instellingsplan. De kritieken en 

breekpunten van de CSR zijn bekeken, maar in het plan is niet veel veranderd. Gisteren is 

vanuit de CSR een brainstormsessie gehouden met het doel input te verzamelen over 

digitalisering van het onderwijs.  

De CSR was aanwezig bij de ALV van het ISO. Hieruit is naar voren gekomen dat zij een 

soort ‘Docent van het jaar’ verkiezing gaan organiseren. Het idee is dat de UvA een docent 

mag nomineren. Daarnaast is aangegeven dat het ISO decentrale studentenraden meer wil 

betrekken.  

 

9. SVOC update 

Moataz vertelt over de huisvesting. Door docenten wordt de verhuizing goed ontvangen, er is 

nu meer interactie tussen docenten. De interactie tussen docenten en studenten is minder 

geworden. De deuren naar de docentenwerkplekken zijn vaak dicht, dus voor studenten is het 

niet makkelijk om bij hun docent aan te kloppen. Het is onduidelijk wat het beleid is rondom 

de deuren en of studenten binnen mogen komen bij docenten. Lidewij vraagt na wat het beleid 

is van de deuren bij de docentenwerkplekken.  

Gamze heeft moeite in contact te komen met haar OC. Aankomende vergadering staat 

gepland op 31 oktober. Als ze geen contact kan krijgen, kan ze het best contact opnemen met 

het secretariaat om te vragen om kloppende contactinformatie.  



 

Kevin en Eelkje kunnen niet aanwezig zijn bij hun eigen OC-vergadering. Per e-mail wordt 

gekeken of iemand in kan vallen.  

 

10. Vaststellen agenda 

Bij WVTTK worden de mening over het leenstelsel en het PV moment behandeld. De agenda 

wordt vastgesteld. 

 

11. Beleidsplan 

Naar aanleiding van de PV van vorige week zijn er een aantal punten aangepast en 

toegevoegd.  

 

Kwaliteit van het onderwijs 

Blended learning 

In de denktank kwam ter sprake dat bij sommigen digitale colleges ook tellen voor het 

wettelijk aantal contacturen per week. In dat geval is dit dus vervanging van het onderwijs. 

Tijdens het toekomstvisiedebat van vorig jaar gaven studenten aan het belangrijk te vinden dat 

blended learning niet vervangend is, maar aanvullend. Er is enige discussie over het wel of 

niet toevoegen dat blended learning de studielast niet dient te verhogen. Er wordt besloten 

niets te zeggen over de studielast.  

De laatste zin wordt verwijderd.  

 

Docentprofessionalisering 

Dit is een nieuw kopje.  

Bij het deel over SKO wordt gesproken over oudere docenten, hier kan beter meer ervaren 

docenten van gemaakt worden.  

De laatste zin wordt geschrapt. 

 

Academisch klimaat en cohesie 

Diversiteit 

Geloof wordt uit de opsomming gehaald.  

 

Studieverantwoordelijkheid 

Hier moet komen te staan: “Het nemen van verantwoordelijkheid door de student om 

persoonlijke en academische vaardigheden te ontwikkelen.”  

 

Bereikbaarheid van de FSR FMG 

Het kopje ‘Communicatie met studenten’ richt zich voornamelijk op de sociale media. Het 

kopje ‘Zichtbaarheid’ gaat over de acties die de FSR gaat houden.  

 

Interactie met de faculteit 

Mogelijk kan transparantie in de laatste zin iets concreter verwoord worden.  

 

Continuïteit van de FSR FMG 

In de definitie kan beter gesproken worden van voortzetting dan van voortgang.  

Mogelijk kan er nog toegevoegd worden op welke manier dit belangrijk kan zijn voor het 

decanaat, bijvoorbeeld in lijn met het geven van adviezen.  

 

Annelies zet het beleidsplan in de FSR FMG huisstijl. 

Tijdens de OV kan het beleidsplan gepresenteerd en toegelicht worden.  



 

 

12. mOER-A 

Oordeel over vormen en dat wordt doorgegeven aan CSR. FSR kan hier niet zo veel over 

zeggen. 

 

Discussiepunt 1: mOER-A bachelor artikel 5.1 lid 3: Ingangseis voor een 

honoursprogramma. 

De FSR heeft deze in deel A op een 7,0 staan, terwijl de komende mOER deel A een 7,5 zal 

zijn. Het voorstel van Cathelijne is dit punt bij de CSR aan te geven en te vragen of aan artikel 

5.1 lid 3 toegevoegd kan worden: “tenzij in een opleiding anders bepaald”.  

In deel B komt te staan hoe het per opleiding bepaald is. De FSR is het eens met het voorstel 

van Cathelijne.  

 

Discussiepunt 2: Artikel 4.11 lid 3 (bachelor en master). Officiële diplomeerdatum.  

Het commissiestandpunt is aan de CSR door te geven dat er een nieuwe bepaling moet komen 

voor de diplomeerdatum.  

Vorig jaar is de laatste dag van de maand is eruit gehaald, omdat SIS het niet aan kon. Nu wil 

men een officiële diplomeerdatum. Nu is het onduidelijk wat de afstudeerdatum is en dit is 

soms belangrijk te communiceren bij het zoeken naar een baan. In de praktijk gebeurt het al, 

maar het moet nog in de OER komen.  

De FSR is het eens met het commissiestandpunt.  

 

Discussiepunt 3: Nakijktermijnen. 

Niet alle OERen aan de FMG hebben dezelfde nakijktermijn. Met het verplicht maken van 

deel A zouden de nakijktermijnen verplicht ook tien dagen moeten zijn.  

Het commissiestandpunt is dat het uitgeven van essaytentamens een belangrijke vorm van 

toetsen aan de FMG is. Verder zijn er ook signalen van docenten over de werkdruk. In de 

OER van Politicologie staat de nakijktermijn op vijftien dagen en bij Onderwijskunde is de 

OER gebaseerd op twintig werkdagen voor het nakijken. Een overgang van twintig 

werkdagen naar tien werkdagen is een drastische inkorting naar de helft aan tijd die er eerst 

voor stond. De commissie wil dat er ruimte blijft bestaan voor de essaytoetsen en dat de 

docenten de tijd mogen krijgen om deze zorgvuldig na te kijken. De commissie kan zich 

vinden in een nakijktermijn van minimaal vijftien werkdagen of meer.  

Op het moment hanteren studies vijftien of twintig werkdagen als nakijktermijn. Als de 

nakijktermijn naar tien werkdagen gaat, dan komen er naar verwachting minder essay- en 

meer multiple choice vragen.  

Voor deeltentamens gelden er andere regels. Daarbij geldt namelijk dat het resultaat twee 

weken van tevoren bekend moet zijn. In het 8-8-4 systeem betekent dit dus dat het tentamen 

binnen twee weken nagekeken moet zijn.  

De FSR is het gedeeltelijk eens met het commissiestandpunt. De FSR stelt de nakijktermijn 

op maximaal twintig dagen.  

 

Discussiepunt 4: Inzagerecht. 

De mOER stelt dat er twintig dagen inzagerecht is. Bij Politicologie ligt dit op vijftien dagen.  

Het commissiestandpunt is dat het geen probleem is als de mOER een inzagerecht vastlegt 

van twintig dagen. En ziet geen reden om hier de mOER in te veranderen.  

De FSR is het eens met het commissiestandpunt.  

 

Discussiepunt 5: Artikel 4.9. Kopieerrecht 



 

De mOER stelt dat alleen wanneer een student beroep aantekent tegen de wijze waarop zijn 

werk is beoordeeld, hij/zij een kopie van zijn beoordeelde werk wordt verstrekt. In sommige 

OERen van de FSR is het mogelijk om een kopie van je tentamen te maken om naar huis mee 

te nemen.  

Er is nog geen commissiestandpunt ingenomen. Dit punt is na de CV opgevallen.  

Het probleem is dat studenten de oude tentamens verspreiden, waardoor de vragen niet 

hergebruikt kunnen worden. Het probleem voor de studenten is dat zij dan niet goed hun 

vragen kunnen terugkijken.  

Vorig jaar is het in OERen van een paar opleiding gekomen.  

De FSR is het eens dat het kopieerrecht voor studenten moet blijven bestaan.  

Gamze peilt bij alle afgevaardigden hoe dit bij andere faculteiten is geregeld. Als er consensus 

is om het mee te nemen, dan kan hier UvA breed voor wordt gepleit.  

 

13. Constitutieborrel 

Discussiepunt 1: Hoe wil de FSR de constitutieborrel bij studenten aankondigen? 

In de vorige PV is besproken de studenten van de FMG te betrekken bij de constitutieborrel. 

De eerste honderd studenten krijgen een biertje.  

De FSR wil de studenten benaderen via Facebook. Aan de SV’s kan gevraagd worden hun 

actieve leden mee te nemen. Lidewij zal dit aankaarten in de FV FMG vergadering.  

 

Discussiepunt 2: de begroting.  

Omdat er ook studenten uitgenodigd worden, wil men een budget van €700, - vrijmaken voor 

de constitutieborrel. Het idee is dat honderd studenten één muntje krijgen, en dat de besturen 

drie muntjes per aanwezig bestuurslid krijgen.  

 

Voorstel: De FSR besteed maximaal €700, - aan de constitutieborrel.  

A: voor: 8 stemmen 

B: tegen 

C: blanco 

D: onthouden 

 

Strijkkwartet 

In de vorige PV kaartte Moataz kort aan dat hij een strijkkwartet zou kunnen regelen die even 

kan komen spelen op de constitutieborrel. Het tarief is €250, - per uur. Over de prijs kan 

mogelijk nog overlegd worden.  

Een deel van de raad vindt een constitutieborrel niet de juiste plek voor een strijkkwartet, 

omdat het brassen de constitutieborrel nogal wild kan maken. Daarnaast worden de kosten 

hoog gevonden.  

Het andere deel van de raad vindt het wel een leuk idee, omdat dit de constitutieborrel net iets 

anders maakt dan anderen.  

Het tarief blijft een belangrijk punt. Moataz zoekt uit wat de prijs en tijdsduurverhouding is 

voor het strijkkwartet. Annelies zoekt uit of een strijkkwartet in De Krater zou kunnen. 

Uiterlijk zondag wordt er een voorstel gemaild, waarop mensen bezwaar kunnen maken. Er 

kan nu niet gestemd worden, omdat de afwezige raadsleden niet op de hoogte zijn van deze 

stemming.  

 

14. OV cyclus 

Vanuit het decanaat zijn de adviesaanvragen ontvangen, deze zullen doorgestuurd worden aan 

de raad.  



 

 

15. WVTTK 

Mening leenstelsel 

Vanuit het ISO is de vraag gekomen of de FSR zijn mening wil geven over het leenstelsel. 

Melvin schrijft hier een vergaderstuk over.  

 

PV moment 

De PV zal in blok twee (vanaf 30 oktober) op donderdag van 9:00 tot 11:00 uur gehouden 

worden.  

 

16. Rondvraag en sluiting 

Gamze is volgende week niet aanwezig bij de PV, maar zal per e-mail een inhoudelijke 

reactie geven.  

 

Actielijst 

20141002-1: 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. 

20141002-2: Lidewij vraagt inzage in het rapport over een tweede collegezaal van Wouter 

Zum Vörde Sive Vörding via de CSR. 

20141002-3: Iedereen vraagt bij zijn OC het e-mailadres van de OC-voorzitter om het e-

mailcontact sneller te laten verlopen en geeft dit door aan Annelies. 

20141009-4: Iedereen vraagt deze week bij zijn/haar OC na wat het proces is rondom de 

vakevaluaties en stuurt dit door aan Annelies. 

20141009-5: Iedereen vraagt bij zijn/haar OC na of er door docenten problemen ervaren 

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

doorgestuurd aan Gamze en Guinevere. 

20141009-6: Melvin maakt een vergaderstuk over het meerjarenadvies. 

20141009-7: Melvin maakt een vergaderstuk over welke stappen er ondernomen kunnen 

worden tegen het telkens verschuiven van de deadline van verhuizing. 

20141009-8: Melvin stuurt het concept over de inventarisatie van toezeggingen van ‘REC de 

verhuizing’ door aan de raad. 

20141016-9: Moataz vraagt de brief van de OC op die zij versturen over hun adviesrecht op 

modellen voor regelgeving en regeling van examinering.  

20141016-10: Lidewij stuurt het beleidsplan van de FV FMG door aan de raad.  

20141016-11: Lidewij vraagt na wat het beleid is van de deuren bij de docentenwerkplekken.  

20141016-12: Gamze peilt bij alle afgevaardigden hoe het kopieerrecht bij andere faculteiten 

in de OERen is vastgelegd.  

20141016-13: Lidewij vraagt in de FV FMG vergadering of SV’s actieve leden mee willen 

brengen naar de constitutieborrel van de FSR.  

20141016-14: Moataz zoekt uit wat de prijs en tijdsduurverhouding is voor het strijkkwartet.  

20141016-15: Annelies zoekt uit of een strijkkwartet in De Krater zou kunnen.  

20141016-16: Annelies of Moataz e-mailt uiterlijk zondag een voorstel voor het strijkkwartet 

op de constitutieborrel aan de raad.  

20141016-17: Melvin schrijft een vergaderstuk over het leenstelsel.  

 

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. 


