
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 20-11-2014, 09:00-11:00 uur 

Locatie: REC-C 2.07 

 

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

Melvin, Martin, Pleuntje. 

Afwezig: Cathelijne. 

 

1. Opening 

Lidewij opent de vergadering om 09:00 uur.  

 

2. Post 

Geen post.  

 

3. Vaststellen notulen 

De notulen worden vastgesteld.  

 

4. Actielijst 

20141030-1: Lidewij schrijft een conceptbrief voor wanneer de verhuisdatum overschreden 

wordt.  

20141106-2: Gamze stuurt het CSR advies over de regeling studiekeuze door aan de FSR.  

20141113-3: Iedereen schrijft een voorstelstukje voor op Facebook en stuurt deze aan Melvin.  

20141113-4: Eelkje gaat achter de NSE-vraagstellingen aan en stuurt dit door aan de 

raadsleden.  

20141113-5: Moataz checkt wat de OC Sociologie precies bedoelt met de brief over de regels 

en richtlijnen, wat zij hiermee willen bereiken bij Johan Post en Mark Rutgers, en wat zij 

willen van de FSR.  

20141113-6: Iedereen vraagt voor volgende week of zijn/haar OC voldoende betrokken is bij 

het opstellen van de regels en richtlijnen.  

20141113-7: Wibe past de begroting aan.  

20141113-8: Lidewij maakt een afspraak met Erna van Hest en laat de raad weten tot wanneer 

vragen doorgegeven kunnen worden.  

20141113-9: De input van de PR-actie wordt aan Eelkje doorgegeven.  

20141113-10: Lidewij maakt een brief over de verhuizing.  

20141113-11: Bij Els wordt nagevraagd hoe het hoorrecht voor de nieuwe decaan in zijn werk 

zal gaan.  

 

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 

Bij WVTTK worden de cateringprijzen besproken.  

 

6. Update voorzitter 

Lidewij is bij de OC-dag van SW geweest. Ze heeft daar met Mark Rutgers over de splitsing 

van de afdelingen Sociologie en Antropologie gesproken.  

Daarnaast heeft ze met Klaas Visser over naamswijziging van de master Psychology 

gesproken.  

Afgelopen week is de radenbijeenkomst van de FGw geweest, hierbij is voornamelijk het 

allocatiemodel besproken. Er komt een vervolgafspraak waarin besproken zal worden wat 

verschillende partijen vinden van het allocatiemodel. Het CvB wil het allocatiemodel 

misschien gaan aanpassen.  

Aankomend weekend gaat Lidewij met Eelkje naar het medezeggenschapsevenement van het 

ISO.  

Volgende week vindt het VZO plaats. Als er punten zijn die de raadsleden graag besproken 

zien, dan kunnen deze aan Lidewij gemaild worden.  

Lidewij heeft gebeld met Frans Tolsma over de nieuwe decaan. Het is onduidelijk of de 

nieuwe decaan voor een vaste periode is, of dat het een interim is. De FSR is gevraagd zich 

snel voor te bereiden op een gesprek.  

 

7. Update commissies 

O&O 

Is naar een seminar over elektronische leeromgevingen geweest, hier werd ook over 

Blackboard gesproken. Het blijkt dat de UvA tussen de tien en vijftien jaar geen update heeft 

uitgevoerd van Blackboard. Ook werd duidelijk dat over anderhalf jaar de licentie afloopt. Er 

gaat kritisch gekeken worden naar een update of een nieuwe leeromgeving. Waarom de UvA 

geen update heeft gedaan is onduidelijk.  

 

V&O 

Vindt de communicatie vanuit de UvA over studieplekken onduidelijk. Er zijn wel redelijk 

wat studieplekken, maar deze zijn onduidelijk aangegeven. V&O wil hier iets aan gaan doen.  

De klachten rondom huisvesting worden gebundeld. Er is al een lijst samengesteld, maar 

V&O wil de SV’s ook nog vragen om input te leveren.  

 

8. Update afgevaardigde 

Gamze heeft haar update per e-mail gestuurd.  

 

Proces omtrent model OER deel A  

Op 31 oktober heeft de CSR van het CvB een instemmings-/adviesverzoek ontvangen voor de 

mOER. Op de meeste artikelen heeft de CSR instemmingsrecht, op een enkele adviesrecht. 

Het bindend maken van de mOER is voor faculteiten een ingrijpende verandering, omdat zij 

namelijk geen 'officiële' invloed meer uitoefenen op de inhoud van deel A van de OER'en, 

terwijl dit document toch bepaalt hoe het onderwijs aan een faculteit er uit komt te zien. De 

CSR heeft daarom aan alle FSR'en gevraagd advies te leveren over de concept mOER waar 

op geadviseerd moet worden. De deadline was 19 november, en op FGw na, hebben alle 

FSR'en dit gestuurd. In de commissievergadering O&O van 20 november zijn de brieven van 

de FSR'en behandeld. Op de PV (CSR) van 3 december wordt een concept adviesbrief over de 

mOER ter stemming voorgelegd. Mochten er dan nog dingen worden aangepast, is er nog een 



 

week de tijd om dingen aan te passen voor de brief (op uiterlijk 12 december) verstuurd moet 

worden.  

Ontwerpbegroting  

De commissievoorzitter O&F (Jordi) werd onverwachts gevraagd om te ontwerpbegroting 

vertrouwelijk te houden en alleen met de dossierhouders te delen. Nu zijn de eerste twee 

hoofdstukken van de ontwerpbegroting met de rest van de raad (CSR) gedeeld, en na 

maandag krijgen men meer duidelijkheid en wordt wellicht de gehele begroting gedeeld.  

Begroting 2015: Le Tour des Facultes  

Er is dit jaar veel onrust over de begroting en het allocatiemodel. Deze onrust leeft in alle 

lagen van de universiteit: onder studenten en medewerkers en onder bestuurder van 

faculteiten. Om een duidelijker beeld te krijgen van wat er speelt, waar de problemen zitten en 

welke mogelijkheden er zijn, heeft commissie O&F ‘Le Tour des Facultes’ bedacht. 

Belangrijke bestuurlijke beslissingen worden pas door het CvB genomen nadat ze zijn 

besproken in het CBO (Centraal Bestuurlijk Overleg= overleg CvB + decanen). In het CBO 

worden het allocatiemodel, de kaderbrief, de begroting en het jaarverslag min of meer 

vastgesteld. De besprekingen over deze onderwerpen zijn vertrouwelijk en de 

informatievoorziening naar de CSR toe is mager. Dit maakt het lastig om een goed beeld te 

krijgen wat knelpunten van de verschillende faculteiten met de begroting en allocatiemodel 

zijn. Door een ronde langs alle faculteiten te maken krijgt de CSR een beter beeld zonder bias 

van het CvB. Dat stelt de CSR ook beter in staat om een afweging te maken als er wordt 

geadviseerd over de begroting en allocatiemodel. Concreet betekent zo een ronde dat de 

dossierhouders op financiën (CSR) de komende twee tot drie weken afspraken proberen te 

maken met de decanen en/of hoofden bedrijfsvoering van de faculteiten. Bij het gesprek zijn 

de dossierhouders van de CSR, de afgevaardigde en dossierhouders van de betreffende FSR 

aanwezig. Van te voren worden vragen opgesteld en van elk gesprek wordt een kort verslag 

geschreven.  

 

UvA Huisvesting 

De UvA heeft een huisvestingsvisie opgesteld, genaamd: 'de stad als campus'. In deze visie 

zijn er vier grote UvA locaties die alle gelijksoortige studies bij elkaar huisvesten. Het idee is 

dat alle FGw studenten in het centrum gaan zitten (OMHP, BG), alle FEB, FdR en FMG 

studenten op REC, alle FNWI studenten op Sciencepark en alle AMC studenten op het AMC. 

Op dit moment zijn AMC en FNWI gerealiseerd en zijn REC en de centrumlocatie nog in 

aanbouw. Dit gaat niet helemaal zo soepel als verwacht. Overigens is de UvA ook bezig om 

de UB om te vormen. Er gebeurt dus veel in huisvesting op dit moment. Dit kan vrijwel 

allemaal volgen via campus.uva.nl 

Daarnaast is een aantal weken een voortgangsrapportage gepubliceerd waarin alle grote 

projecten (lees: campus locaties) worden toegelicht met betrekking tot voortgang en risico's. 

Uit het document blijkt dat er veel financiële druk op projecten staat en dat de voortgang op 

sommige locaties niet zo soepel gaat als verwacht.  

 

9. SVOC update 

De SV’s zijn verhuisd, ze zitten nu op een leuke plek. Op 4 januari worden de meubels voor 

de Common Room geleverd.  

Moataz kon doordat zijn OC-vergadering verzet werd niet aanwezig zijn, en heeft de vragen 

over de brief van de OC Sociologie over de regels en richtlijnen nog niet kunnen stellen.  

 

10. Vaststellen agenda 

http://campus.uva.nl/


 

Bij WVTTK worden de cateringprijzen besproken.  

De agenda wordt vastgesteld.  

 

11. Nieuwe decaan 

Lidewij is gebeld door Frans Tolsma met de mededeling dat de FSR zich moet gaan 

voorbereiden op een gesprek met de nieuwe decaan. Het is nog onduidelijk of het een interim 

is of dat het permanent is, dit is wel belangrijk om te weten. Het gesprek moet goed 

voorbereid worden. Lidewij zal dit gesprek samen met de commissievoorzitters gaan voeren. 

De gebruikelijke procedure is dat de medezeggenschap van de FMG in zijn geheel het 

gesprek voert, dus een afvaardiging van de OR en een afvaardiging van de FMG.  

 

Discussiepunt: Wat is het oordeel van de FSR FMG aangaande het voorstel om samen met de 

OR het gesprek te voeren? 

De FSR heeft de voorkeur het gesprek los van de OR te voeren, want dan is er meer tijd om 

de nieuwe decaan te horen. Het blijft dan natuurlijk belangrijk samen met de OR voor te 

bereiden. Gemeenschappelijke punten hebben namelijk meer kracht. Mogelijk kunnen de FSR 

en de OR wel bij elkaar inzitten, maar wel een eigen afspraak hebben. 

 

Discussiepunt: Welke vragen wil de FSR FMG de nieuwe decaan voorleggen? 

Het is prettig de CV van nieuwe decaan tijdig te ontvangen, zodat er naar aanleiding daarvan 

vragen gesteld kunnen worden. Het is fijn als hier in de PV nog een keer over gesproken kan 

worden. Belangrijke punten waar nu aan gedacht kan worden zijn: 1) In welke mate zit de 

decaan op een lijn met het CvB, 2) Hoe ziet de decaan de samenwerking met de VU, 3) Wat is 

de visie op onderwijs en onderzoek aan een onderwijsrijke faculteit. 4) Hoe wil de decaan 

invulling geven aan het facultair plan.  

 

Lidewij peilt of de nieuwe decaan permanent of een interim is en of het mogelijk is dat de OR 

en FSR apart het gesprek aangaan.  

 

12. Advies: splitsing afdelingen Sociologie en Antropologie 

Lidewij heeft apart met Mark Rutgers en Jacobijn van de OR gesproken over de splitsing van 

de afdelingen Sociologie en Antropologie. Jacobijn gaf aan dat er vanaf de werkvloer 

geluiden zijn dat het een plan is dat de medewerkers zelf ook graag zouden zien. De reden 

waarom er afdelingen zijn binnen instituut is dat de discipline zelf kan groeien. Antropologie 

is in de afgelopen jaren groter geworden, maar valt nog steeds onder Sociologie. Antropologie 

wil nu graag een eigen afdeling worden, zodat zij zich beter kunnen ontwikkelen. Qua 

financiën heeft dit niet veel implicaties, omdat afdelingen zelf geen geld te besteden hebben. 

Er moet dan wel een afdelingshoofd komen. Jan Rath is nu afdelingshoofd van Sociologie en 

Antropologie, maar hij gaat binnenkort met pensioen. Er wordt gevraagd of er niet een 

persoon geschikt is voor beide partijen. Het eigenlijke probleem is dat Antropologie te groot 

is geworden en dat het half werk is om een persoon voor beide afdelingen te hebben.  

De splitsing is een ontwikkeling voor beide studies. Beide studies gebruiken andere methoden 

en Antropologie wordt in hun groei beperkt. Of de huidige onderwijscoördinator wordt 

aangesteld is onduidelijk.  

Mogelijk kan er een gesprek gevoerd worden met Jan Rath en Mario Rutte. Ook is het 

belangrijk de OC’s te vragen naar hun mening. Zij kunnen uitgenodigd worden voor een 

gesprek.  

Lidewij en Kevin pakken de splitsing Sociologie en Antropologie op en zoeken contact met 

betreffende OC’s.  



 

 

13. Advies: Naamswijziging MSc Psychology -> MSc Psychologie 

Tijdens het AO werd aangegeven dat het om een naamswijziging gaat. De master Psychology 

is Nederlandstalig, maar door de Engelse titel wordt er veel verwarring geschept.  

Klaas Visser heeft aangegeven dat in het CROHO alleen de naam gewijzigd wordt. Er is de 

FSR gevraag hier op te adviseren, omdat er een aantal jaar terug is afgesproken dat als er op 

CHROHO-niveau iets veranderd de FSR dan instemming heeft. De naamswijziging zou 

ingaan per studiejaar 2015-2016.  

Wibe zoekt uit of het CROHO-label ook veranderd bij de naamswijziging van de master 

Psychology en wat eventuele implicaties zijn.  

 

14. Begroting 

Wibe heeft de punten uit de vorige PV verwerkt in de begroting.  

 

De begroting wordt unaniem aangenomen, er zijn elf stemmen voor.  

De FSR stemt in met de begroting.  

 

15. Evaluatie SVOC-dag en PR-dag 

SVOC-dag 

Twee weken terug vond de SVOC-dag plaats.  

Over het inhoudelijke gedeelte waren de genodigden tevreden. De verschillende rondes 

gingen goed, maar gingen te laat van start. Om een lange inloop te voorkomen kan de lunch 

beter tussen het inhoudelijke gedeelte door gepland worden.  

Aansluitend aan het inhoudelijke programma een borrel en een pubquiz was iets te lang. 

Wanneer de borrel niet op dezelfde locatie gehouden wordt is het moeilijk mensen hiervoor te 

houden. De stap om naar het café te gaan was te groot.  

Het was jammer dat niet alle OC’s aanwezig konden zijn in verband met een OC-bijeenkomst 

voor nieuwe leden en dat de SV voorzitters de FV-FMG vergadering hadden.  

Het is een goed idee in de aankondigingsmail het programma toe te voegen, zodat mensen die 

eventueel wel deels aanwezig kunnen zijn weten wanneer zij binnen kunnen komen.  

De deelnemers aan de SVOC-dag zullen een korte evaluatie ontvangen.  

 

PR-dagen 

De PR-dagen gingen heel goed. Veel studenten vonden het leuk dat de FSR er stond.  

De stickers waren leuk om de plakken, en waren een goede opener om studenten aan de praat 

te krijgen. Het was een geslaagde, interactieve actie.  

Voor de volgende actie is het een goed idee de groene kant rechts te doen, en de rode kant 

links. Sommige studenten plakten hierdoor de sticker aan de verkeerde kant. Door de stickers 

werd het soms ook wat onoverzichtelijk. Mogelijk kan aan een andere manier gedacht 

worden, bijvoorbeeld post-its, daar kan de student ook zijn motivatie voor de keuze op kwijt. 

Een andere optie is te werken met kleinere stickers of een leeg vel er naast te hangen waar de 

meningen gelijk opgeschreven kunnen worden.  

Het is belangrijk per PR-actie te bekijken wat er bereikt wil worden. Volgende keer kan er 

mogelijk bijgehouden worden hoe veel studenten er bereikt zijn. Voor internationale 

studenten kan de stelling in het Engels klein onder de Nederlandse versie gezet worden.  

  

16. Participatiecijfer 

Binnen O&O is men niet zo tevreden over het participatiecijfer. Het grootste probleem is dat 

het niet meet waar het voor bedoeld is. Op het moment wordt met dit cijfer vooral gemeten 



 

welke studenten het meest assertief zijn, dit kan nadelig zijn voor andere studenten. Studenten 

die ervaring hebben met zo’n cijfer merken dat het vaak tussen de 6 en 7 is. Er zijn betere 

manieren om participatie te stimuleren.  

 

Er is geïnventariseerd tijdens bij SVOC-dag. Er blijkt geen format voor het participatiecijfer 

te zijn. De participatiecijfers tellen vaak best veel mee om het vak te halen. Het is niet 

duidelijk waarom dit is. Er zijn meer activerende werkvormen mogelijk. Guinevere zal een 

lijst doorsturen met de mogelijkheden.  

 

Bijvoorbeeld het woord nemen in een groep kan vooral een karaktereigenschap zijn. Het cijfer 

dat gegeven wordt is subjectief. Presentatievaardigheden moeten apart getraind worden, niet 

door een participatiecijfer.  

Het is goed te kijken waar het participatiecijfer op gebaseerd is. Het zou goed kunnen zijn hier 

een format voor te hebben. Maar het is ook nog de vraag of het wenselijk is een 

participatiecijfer te hebben.  

Participeren gaat over meedoen en actief zijn, de werkgroep is hiervoor een check. Het gaat er 

niet om of je de stof al begrijpt, maar om of je in staat bent mee te doen.  

Het probleem is dat het enige wat een docent mee kan nemen uit een vak het cijfer is. Het 

probleem met participatie is dat er geen goede manier is om dit uit te drukken in cijfer.  

Het participatiecijfer is vaak een verkapte aanwezigheidsplicht en dit is onwenselijk, het 

bevordert de kwaliteit van de werkgroep niet. Wel aanwezig, maar onvoorbereid zijn komt 

niet ten goede aan de kwaliteit van de werkgroep.  

 

Het gaat niet om de participatieplicht, maar het gaat om het cijfer dat wordt toegepast. O&O 

wil hier graag advies over gaan uitbrengen. Participatie valt niet te vatten in een cijfer. Het zal 

nog besluitvormend langs de PV komen.  

 

17. Toezeggingen REC 

De SV’s zijn hun nieuwe kamers ingetrokken. Het is nu dus niet nodig de brief te versturen. 

De brief kan nog wel als concept gebruikt worden voor wanneer de deadlines voor de 

Common Room en het FSR kantoor niet gehaald worden, dan hoeft enkel de inhoud 

veranderd te worden. De Common Room is nu wel open, maar er wordt nog niets verkocht.  

 

De lijst met alle toezeggingen kan nog steeds naast deze brief gelegd worden. Er zijn meer 

toezeggingen die in de gaten gehouden moeten worden. Hier zijn Melvin en Gamze mee 

bezig.  

 

18. OV-cyclus 

Het facultair plan is binnen gekomen. Lidewij is bezig het kritisch door te nemen. Voor beide 

commissies maakt ze een opsplitsing van belangrijke punten en schrijft ze een vergaderstuk. 

Inhoudelijk kan in de commissies op de relevante stukken ingegaan worden. Daarna kan het 

geheel plenair besproken worden. Het is voor alle raadsleden in ieder geval een goed idee het 

onderwijsgerelateerde gedeelte door te nemen.  

 

19. WVTTK 

Cateringprijzen 

De cateringprijzen zijn gestegen. Op de Brug mogen hogere prijzen gehanteerd worden. Het 

contract met Eurest loopt af, er wordt nu gekeken naar alternatieven. Voornamelijk de CSR is 

bezig met catering. Er komt een catering overleg.  



 

 

Scriptie pedagogiek 

De scriptie van Pedagogische Wetenschappen is naar het begin van het jaar verplaatst. Dit is 

voor de studenten erg druk. Kevin zoekt contact met de OC en het OWI van POWL om te 

vragen wat de beweegredenen zijn geweest de bachelorscriptie in het eerste semester te laten 

vallen.  

 

20. Rondvraag en sluiting 

Eelkje kaartte vorige PV aan een actie te doen bij het Glazen Huis. In V&O zal dit besproken 

worden.  

Gamze gaat haar update voortaan e-mailen. Dan is er tijdens de PV ruimte voor vragen.  

 

Actielijst 

20141106-1: Gamze stuurt het CSR advies over de regeling studiekeuze door aan de FSR.  

20141113-2: Moataz checkt wat de OC Sociologie precies bedoelt met de brief over de regels 

en richtlijnen, wat zij hiermee willen bereiken bij Johan Post en Mark Rutgers, en wat zij 

willen van de FSR.  

20141113-3: Iedereen vraagt voor volgende week of zijn/haar OC voldoende betrokken is bij 

het opstellen van de regels en richtlijnen.  

20141113-4: Lidewij maakt een afspraak met Erna van Hest en laat de raad weten tot wanneer 

vragen doorgegeven kunnen worden.  

20141120-5: Punten voor het VZO kunnen tot en met dit weekend aan Lidewij gestuurd 

worden.  

20141120-6: Lidewij peilt of de nieuwe decaan vast of een interim is en of het mogelijk is dat 

de OR en FSR apart het gesprek aangaan.  

20141120-7: Lidewij en Kevin pakken de splitsing Sociologie en Antropologie op en zoeken 

contact met betreffende OC’s.  

20141120-8: Wibe zoekt uit of het CROHO-label ook verandert bij de naamswijziging van de 

master Psychology en wat eventuele implicaties zijn.  

20141120-9: De deelnemers aan de SVOC-dag zullen een korte evaluatie ontvangen.  

20141120-10: Guinevere mailt iedereen het lijstje met activerende werkvormen door.  

20141120-11: Kevin zoekt contact met de OC en het OWI van POWL om te vragen wat de 

beweegredenen zijn geweest de bachelorscriptie in het eerste semester te laten vallen.  

 

 

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. 

 


