
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 23-10-2014, 13:00-15:00 uur 

Locatie: REC-B3.10 

 

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

Melvin, Pleuntje. 

Afwezig: Martin, Vincent. 

 

1. Opening 

Lidewij opent de vergadering om 13:00 uur.  

 

2. Post 

De FSR FGw heeft een bericht aan de Folia gestuurd over de bezuinigingen. Er is gevraagd of 

de FSR FMG dit bericht wilde ondertekenen. De FSR heeft hier vanaf gezien, omdat het te 

kort dag was hier een besluit over te nemen. Daarnaast is het bericht inhoudelijk erg gericht 

op de FGw. Ook is voor de FSR geen handige timing, in verband met het opstellen van een 

advies over de bezuinigingen.  

De post kan voortaan opgehaald worden in REC-B.003.  

 

3. Vaststellen notulen 

De notulen worden vastgesteld.  

 

4. 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. 

 

5. Mededelingen 

Cathelijne kan niet bij de constitutieborrel aanwezig zijn.  

 

Moataz wil het bij WVTTK hebben over de examenregeling per opleiding.  

 

Wibe heeft een e-mail binnen gekregen dat op 7 november een OC introductiedag plaatsvindt, 

dit is ook de dag waarop de SVOC dag van de FSR gepland stond. Hij heeft contact 

opgenomen met Els om te kijken wat de mogelijkheden zijn.  

 

Lidewij wil graag weten of er courses zijn die nog niet op Blackboard staan. Raadsleden 

kunnen dit aan haar doorgeven, ook met de datum wanneer ze wel verschijnen.  

Lidewij gaat na welke SR over de interdisciplinaire studies gaat.  

 

6. Update voorzitter 

In de FV FMG vergadering van vorige week is gesproken over de ‘Docent van het jaar’ 

verkiezing. Er zijn een aantal SV’s die ook hebben besloten niet mee te doen, anderen gaan 

nog wel meedoen met promotie via bijvoorbeeld Facebook.  

Lidewij is naar het studieverenigingen overleg (SVO) van de ASVA geweest. Eens in de zes 

tot acht weken wordt een SVO georganiseerd, daar kan de FSR een update geven.  

 

7. Update commissies 

O&O 

Morgen gaat Kevin mee naar de FV FMG vergadering om het plan voor de MOOCs te 

presenteren aan de SV’s en hen hierbij te betrekken. Er is ook een e-mail gestuurd aan de 

OWI’s om met hen in gesprek te gaan over project.  

 

V&O 

Bij WVTTK wordt de inroostering van de SVOC dag besproken. Er zijn een aantal taken te 

verdelen. Het idee is dat de dossierhouders gespreksleider of deelnemer kunnen zijn bij de 

gesprekken over het eigen dossier.  



 

Wibe heeft een vergadering van de CSR over de kaderbrief bijgewoond. Tariq heeft de brief 

van vorig jaar en van dit jaar naast elkaar gelegd. Er bleek in die periode minder geld 

beschikbaar dan gesteld werd.  

In V&O is gewerkt aan het communicatieplan, dit is het tijdspad voor de PR.  

 

8. Update afgevaardigde 

Gamze heeft voor het kopieerrecht in mOER-A een e-mail gestuurd naar alle afgevaardigden 

om te inventariseren hoe dit op andere faculteiten zit. Bij de FNWI staat in het protocol dat de 

studenten het tentamen aan het eind mee mogen nemen. Maar als de antwoorden op het 

tentamenvel geschreven moeten worden, dan moet er een digitale versie beschikbaar komen. 

Bij het AMC mogen de studenten altijd een kopie maken. Van de andere faculteiten komt nog 

bericht.  

Er wordt een advies over UvA-matching geschreven, hierin wordt vooral ingegaan op het doel 

van UvA-matching. Namelijk, of het een service is aan de studenten of dat UvA-matching de 

uitval van studenten moet beperken.  

Tijdens de GV op 7 november worden de formats van de UvA en de VU besproken.  

Gamze vraagt bij de FSR na wanneer het facultair strategisch plan zal verschijnen, dit komt 

eind oktober.  

De commissie O&O van de CSR is bezig met de reactie op het instellingsplan. Een aantal 

belangrijke zaken zijn nog niet verwerkt, bijvoorbeeld de flexschil. Dit heeft betrekking op 

juniordocenten.  

 

9. SVOC update 

Guinevere geeft aan dat Comenius zich zorgen maakt over waar ze voor budget langs kunnen 

gaan. De onderwijsdirecteur Hein Broekkamp gaat weg. Dit is iets om in de gaten te houden.  

Gamze stuurt een e-mail met daarin de vraag of een raadslid haar kan vervangen tijdens haar 

OC-vergadering.  

 

10. Vaststellen agenda 

Bij WVTTK worden de examenregeling per opleiding en het rooster voor de SVOC dag 

besproken. De agenda wordt vastgesteld.  

 

11. Advies bezuinigingen 

Het advies moet morgen verstuurd worden. De input wordt vanavond of morgenochtend 

verwerkt.  

 

Inleiding 

Vanuit de raad komt de vraag of het relevant is om de percentages te noemen, omdat bekend 

is dat de studiepuntprijs verkeerd berekend is. Het antwoord luidt dat dit wel relevant is, 

aangezien de FMG begroting volgens Jeffrey Smits op deze cijfers wordt berekend.  

 

Invloed onderwijsprogramma 

Het plan is volgende week nog langs de OWI’s te gaan om het advies aan te kaarten.  

 

Betrokkenheid FSR FMG 

Bepaalde termen, zoals ‘op zeer korte termijn’ en ‘ruimschoots van tevoren’, zouden wat 

concreter gemaakt kunnen worden. Het probleem is dat de UvA nog geen strak plan lijkt te 

hebben voor wanneer taak- en adviesgroepen opgericht gaan worden. Mogelijk kan er twee 

weken voor de start van deze groepen van gemaakt worden.  



 

Mogelijk kunnen er uit dit advies tijdens de OV werkafspraken met het decanaat gemaakt 

worden. Dan kan in overleg concreet gemaakt worden wanneer de FSR betrokken wordt.  

Het is mogelijk dat er niet een centrale bezuinigingscommissie komt, maar per OWI. Aan het 

advies kan toegevoegd worden dat de FSR ook graag decentraal betrokken zou willen 

worden.  

De laatste zin van de alinea wordt toegevoegd aan het kopje ‘Belang medezeggenschap’.  

 

Belang medezeggenschap 

Geen opmerkingen.  

 

12. Toezeggingen REC 

Discussiepunt 1: Hoe kunnen toezeggingen zwart op wit komen? 

Na een gesprek waarbij niet genotuleerd is kan een e-mail gestuurd worden ter controle van 

de toezeggingen die gedaan zijn. Het is hierbij belangrijk te vragen of het klopt. Het is een 

optie het kaartje van de betreffende persoon te vragen. Daarnaast is het handig om te zorgen 

dat er een tweede persoon aanwezig is bij een gesprek, zodat er genotuleerd kan worden.  

 

Discussiepunt 2: Hoe zorg je ervoor dat toezeggingen nagekomen worden? 

Het is frustrerend dat er toezeggingen zijn gedaan die steeds niet nagekomen worden. Het 

verschilt per geval welke middelen ingezet zouden kunnen worden om er voor te zorgen dat 

de toezeggingen nagekomen worden.  

Voor de volgende PV denkt elk raadslid na over mogelijkheden om toezeggingen uitgevoerd 

te krijgen. 

 

Discussiepunt 3: Hoe staat het ervoor met de toezeggingen aan ‘REC de verhuizing’? 

Er zijn veel decentrale beloften gedaan, deze worden geïnventariseerd. Het probleem is dat de 

deadlines die gegeven zijn steeds verschoven worden, dit is niet de bedoeling. Het is 

belangrijk een bepaalde druk uit te oefenen. De SV’s en stichting Common Room hebben 

vanmiddag een gesprek met Tom Verhoek over het verhuizen half november. Lidewij hoort 

morgen week hoe dit gesprek is gegaan. Mocht blijken dat het gesprek niet goed is verlopen, 

dan kan de FSR nadenken over mogelijkheden. Ook is het belangrijk dat het in de ‘REC de 

verhuizing’ groep besproken wordt.  

Er wordt een conceptbrief opgesteld met daarin wat er eerder mis is gegaan met de 

toezeggingen. Daarbij kunnen de toezeggingen die aan SV’s zijn gedaan ook in meegenomen 

worden. Het is goed om nu al actief kijken naar hoe de deadline gehaald kan worden en wat 

vervolgstappen zijn als dit niet het geval is.  

Voor de volgende PV inventariseren Gamze en Melvin bij IJsbrand hoe het gaat met het lijstje 

van toezeggingen aan ‘REC de verhuizing’. Melvin schrijft een vergaderstuk over de 

toezeggingen. Wibe en Melvin stellen de conceptbrief op.  

 

13. Leenstelsel 

Het ISO heeft gevraagd of de FSR zijn mening wil geven over het leenstelsel.  

 

Discussiepunt 1: wil de FSR FMG actief naar buiten treden met een standpunt over het 

leenstelsel? 

De meerderheid van de raad vindt dat de FSR een standpunt moet uitdragen over het 

leenstelsel.  

 

Discussiepunt 2: mening vormen.  



 

Het merendeel van de FSR is tegen het leenstelsel.  

De argumenten tegen zijn dat het de kwaliteit van onderwijs niet ten goede zal komen. 

Daarnaast lijkt het leenstelsel een maatregel die voordelig kan zijn voor de student, maar in de 

praktijk zal dit niet heel veel opleveren. Het is belangrijk dat de raad de belangen van zijn 

studenten behartigt. Mensen die de financiële middelen niet hebben om te studeren worden 

tegengehouden.  

De argumenten voor zijn dat een student ook eigen verantwoordelijkheid heeft. Studeren aan 

de universiteit is een investering in de toekomst, hier mag iets tegenover staan.  

Het is in ieder geval belangrijk te kijken naar wat de alternatieven voor het leenstelsel zijn en 

deze eventueel te steunen. Het moet een recht zijn dat iedereen van onderwijs kan genieten. 

Hierbij is ook de maatschappij op de lange termijn belangrijk. Een maatschappij waarin 

mensen geen opleiding hebben genoten, omdat er angst was voor een schuld is niet wenselijk.  

 

Discussiepunt 3: welke punten worden doorgespeeld aan het ISO?  

Lidewij stelt een korte reactie voor aan het ISO op. Tot uiterlijk zondagavond kunnen de 

raadsleden hierop reageren. Maandagochtend wordt de reactie verstuurd.  

 

14. Visieplan  

Het visieplan wordt volgende week besproken.  

 

15. OV cyclus 

Het advies over de bezuinigingen en het beleidsplan worden morgen verstuurd. De brief over 

REC kan volgende week nog verstuurd worden.  

 

16. WVTTK 

Examenregeling 

Het gaat hier om de regelingen van examinering per opleiding. De vraag is of de FSR daar 

adviesrecht op heeft. Dit document heeft ook betrekking op de examencommissies.  

 

SVOC dag 

Wibe mailt over de taakverdeling op de SVOC dag.  

 

17. Rondvraag en sluiting 

Geen rondvraag.  

 

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: Annelies zoekt contact met de raadsleden waarvan zij nog geen e-mailadres van 

de OC-voorzitter heeft ontvangen.  

20141009-4: 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. 

20141009-5: Melvin stuurt het concept over de inventarisatie van toezeggingen van ‘REC de 

verhuizing’ door aan de raad. 

20141016-6: Moataz vraagt de brief van de OC op die zij versturen over hun adviesrecht op 

modellen voor regelgeving en regeling van examinering.  



 

20141016-7: Lidewij vraagt tijdens het AO na wat het beleid is rondom de deuren bij de 

docentenwerkplekken.  

20141023-8: Iedereen laat Lidewij weten of er courses zijn die nog niet op Blackboard staan.  

20141023-9: Lidewij gaat na welke SR over interdisciplinaire studies gaat.  

20141023-10: Iedereen denkt na over mogelijkheden om toezeggingen uitgevoerd te krijgen.  

20141023-11: Gamze en Melvin inventariseren bij IJsbrand hoe het gaat met het lijstje van 

toezeggingen aan ‘REC de verhuizing’.  

20141023-12: Melvin schrijft een vergaderstuk over de toezeggingen aan ‘REC de 

verhuizing’.  

20141023-13: Wibe en Melvin schrijven een conceptbrief over wat er mis is gegaan bij 

eerdere toezeggingen.  

20141023-14: Lidewij stelt een korte reactie voor aan het ISO op. 

 

 

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. 

 


