
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 27-11-2014, 09:00-11:00 uur 

Locatie: REC-B 2.03 

 

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

Martin, Cathelijne, Pleuntje. 

Afwezig: Melvin.  

 

1. Opening 

Lidewij opent de vergadering om 09:00 uur.  

 

2. Post 

De FSR heeft een instemmingsverzoek ontvangen voor het reduceren van de drieëntwintig 

CROHO-labels van de ILO naar zes CROHO-labels. Dit heeft meer implicaties dan alleen een 

naamsverandering. Bij WVTTK wordt dit uitgebreider besproken.  

 

3. Vaststellen notulen 

De notulen worden vastgesteld.  

 

4. 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. 

 

5. Mededelingen 

Bij WVTTK wordt de brasbrief en tegenprestatie van Comenius besproken.  

 

Moataz en Gamze zijn van plan een nieuw dossier over regels en richtlijnen op te starten.  

 

Eelkje is met Lidewij naar het medezeggenschapsevenement van het ISO. Eelkje heeft daar 

een korte cursus juridische geschillen bijgewoond. Een handige tip die daar gegeven werd is 

binnen de raad iemand aan te stellen die alles weet wat met de rechten van de raad te maken 

heeft. Dit houdt in dat er een vaste persoon is die alle juridische mogelijkheden uitzoekt 

wanneer nodig. Eelkje biedt aan deze taak op zich te nemen. Het is handig als zij dan ook in 

de OER-commissie komt, want daar zal hier ook gebruik van gemaakt worden.  

 

6. Update voorzitter 

Lidewij is vorige week met Eelkje bij het medezeggenschapsevenement van het ISO geweest. 

Ze heeft daar de korte cursussen gevorderden voor OERen en gevorderden van de WHW 

gevolgd. Ook heeft ze nagevraagd hoe het zit met het wetsvoorstel van D66 dat zegt dat de 

medezeggenschap inspraak krijgt in de begroting. Het gaat erom dat de centrale raden 

inspraak krijgen op de centrale begroting. De facultaire raden krijgen deze inspraak dus niet 

per definitie voor de facultaire begrotingen.  

Lidewij heeft een gesprek gehad met Jacobijn van de OR. Dit ging onder andere over het 

facultair plan. De decaan heeft aangegeven dat het facultair plan dat er nu ligt nog een concept 

is. Wanneer het echte plan ontvangen is gaat de instemmingsperiode in. Wanneer het echte 

plan af is, is afhankelijk van wanneer het instellingsplan er is. Daarnaast is er met Jacobijn 

gesproken over de nieuwe decaan. De OR zou graag ook een apart gesprek met de nieuwe 

decaan aangaan. Waarschijnlijk zoekt Frans Tolsma binnenkort contact en dan wordt er op de 

korte termijn een gesprek gepland. Mocht het niet mogelijk zijn dat de FSR en de OR een 

apart gesprek voeren, dan zal er gevraagd worden of het gesprek langer kan duren, zodat 

beide partijen goed op de eigen punten in kunnen gaan.  

Lidewij is met Wibe bij de Heidag van SW geweest. Hier werd ingegaan op hoe het onderwijs 

eventueel aangepast kan worden. Deze dag was niet alleen georganiseerd omdat er 

bezuinigingen aan komen, maar ook omdat maatschappij verandert. De brainstorm ging over 

hoe bepaalde zaken anders vorm gegeven kunnen worden, en hoe de instroom vergroot kan 

worden. De vierkante meter prijs voor gebouwen gaat waarschijnlijk omhoog, dus zal er op 

andere vlakken bezuinigd worden. Iedere faculteit krijgt geld van de centrale UvA. De 

faculteit kan dit geld zelf uitgeven aan services, op deze manier heeft de faculteit eigen 

vrijheid. De bezuinigingen zijn op dit moment beperkt, maar wat er na 2016 gaat gebeuren is 

nog onbekend. Mogelijk komt er een nieuw allocatiemodel. Het is niet wenselijk dat de FMG 

er slechter uit komt wanneer er een nieuw allocatiemodel is.  

Lidewij en Kevin hebben vanmiddag een gesprek met Jan Rath over de splitsing van de 

afdelingen Sociologie en Antropologie. Aanstaande maandag staat een gesprek met Mario 

Rutte gepland.  

 

7. Update commissies 

O&O 



 

Het dossier digitalisering wordt opgesplitst in een onderwijsinhoudelijk deel en een deel waar 

V&O zich mee bezig gaat houden.  

 

V&O 

Naar aanleiding van de brief over de verhuizing heeft er een gesprek plaatsgevonden met Tom 

Verhoek. Het was een constructief gesprek waarin verwachtingen zijn uitgesproken. De FSR 

heeft het idee dat hij de raad wil betrekken en de zorgen deelt. Er is afgesproken meer met 

elkaar te gaan overleggen.  

Het rapport van Wouter Zum Vörde Sive Vörding over een tweede grote collegezaal op het 

REC is doorgenomen. Op het moment is het rapport niet heel relevant.  

Verder is V&O bezig met het deurbeleid, het facultair plan en de verhuizing.  

 

8. Update afgevaardigde 

Instellingsplan 

Het instellingsplan is nog niet afgerond, maar het is nu in de laatste fase. Vorige week vrijdag 

hebben Tariq en Dennis een laatste gesprek gehad met de rector en hoofd juridische zaken 

over rendement en selectieve masters. Middels een nieuwe GV (COR + CSR) van aanstaande 

vrijdag kan de GV binnenkort een oordeel vellen over het instellingsplan. Hieronder kort de 

uitleg van de rector (met de ‘toezegging’ betreffende rendement):  

- Rendement: de rector wilde de focus niet teveel op dat getal leggen. Het rendement is 

bedoeld om faculteiten aan het werk te houden en om de universiteit in beweging te krijgen. 

Als het gaat om maatregelen die genomen worden om het rendement te verhogen gaat het om 

maatregelen uit het Rapport Studiesucces en zaken als UvA-Matching en BSA. Ook met een 

faculteitsspecifiek streven nam ze geen genoegen, waarbij ze steeds verwijst naar het feit dat 

we één universiteit zijn, en dat faculteiten die achterlopen gewoon nog niet alle maatregelen 

hebben geïmplementeerd. Ook voegde ze toe dat het geen ramp is als er over zes jaar een paar 

faculteiten de 80% niet hebben gehaald. De passage in het instellingsplan zou gaan luiden als 

volgt: "Door middel van bestaande kwaliteitsverbeteringen wordt door elke faculteit het 4-

jaars bachelorrendement van de herinschrijvers in het tweede jaar vergroot tot 80% en het 

C+1 masterrendement tot 90%." Miek gaf hierbij aan dat de CSR in zijn brief zou kunnen 

opnemen dat de CSR onder ‘bestaande maatregelen’ de maatregelen uit het Rapport 

Studiesucces, UvA-Matching en BSA bedoelt.  

 - Selectieve masters: Dymph en Miek vinden dat de FSR genoeg zeggenschap heeft omdat zij 

adviesrecht hebben op de selectiecriteria die in de OER worden opgenomen, en daar dus ook 

de META-discussie kunnen voeren of een master al dan niet selectief moet worden. Het CvB 

wil de lijnen uitzetten en die beslissing moet centraal genomen worden, en niet op facultair 

gebied. De META-discussie ligt dus op centraal niveau, en de invulling van de selectiecriteria 

is facultair (waarbij ook moet worden aangetekend dat een selectiecriterium ook 'een 

bachelordiploma' kan zijn). FSR’en kunnen dus nog steeds adviseren of ze willen dat een 

masteropleiding selectief wordt, maar volgens het CvB is dit nodig omdat beleid centraal 

bepaald dient te worden, omdat het anders niet zal gebeuren. Adviesrecht hierop zou dus 

volgens de rector voldoende moeten zijn. 

  

Ontwerpbegroting 

Ontwerpbegroting mag inmiddels gedeeld worden en Tariq heeft deze aan alle FSR’en 

doorgestuurd.  

  

mOER- A 



 

Vandaag heeft de CSR een lange PV gehad waarbij alle input van FSR’en is besproken. 

Hieruit kwam dat de onderwijsinhoudelijke punten naar deel B (onderwijsspecifiek) verplaatst 

worden. Voor punten als nakijktermijnen (dat staat op dit moment op 20 werkdagen, en voor 

de FEB en FdR was dit te veel) en ingangseis honours is besloten om deze naar deel B te 

verschuiven. Daarnaast was tijdens de PV te merken dat er veel verschillen zijn tussen 

faculteiten. Dit kan alleen opgelost worden door de specifieke punten naar deel B te 

verplaatsen.  

  

Instemmingsverzoek reductie CROHO-labels 

Gamze heeft navraag gedaan bij Tariq over het instemmingsverzoek van de CROHO-labels 

van de ILO, omdat in het instemmingsverzoek expliciet staat dat: ‘deze wijziging stond in het 

profiel UvA al aangekondigd, de CSR en de COR hebben hier mee ingestemd’. Tariq kon 

zich van deze instemming niets herinneren (raad 12-13 13-14). Hij zal dit middels een brief 

aan Miek Krol (Juridische Zaken) navragen, antwoord hierop volgt dus. 

 

9. Update penningmeester 

Declaraties kunnen bij Wibe worden ingediend. Op kantoor staat een penningmeesterbakje. 

Wibe wil graag van ieder raadslid een kopie ontvangen van het identiteitsbewijs, zodat 

iedereen tijdig zijn beurs tijdig krijgt. Eind december is de afgesproken periode afgelopen, dus 

dan gaat Wibe dit regelen.  

 

10. SVOC update 

Eelkje heeft OC-vergadering gehad van Psychologie. De OC doet veel met de OERen, het 

inzagerecht en digitale tentamens. Eelkje zoekt contact met Gaby om te bespreken wat handig 

is met de OERen.  

 

11. Vaststellen agenda 

Het vergaderpunt your campus, your canvas wordt aan de agenda toegevoegd. Bij WVTTK 

worden de CROHO-labels van de ILO, brasbrieven en het gesprek met Tom Verhoek 

besproken. De agenda wordt vastgesteld.  

 

12. Verhuizing REC 

Er wordt een advies geschreven over de verhuizing. Het advies bestaat uit twee delen, 

namelijk: een samenvatting van het campusoverleg en de gebundelde klachten die 

binnengekomen zijn via 'REC de verhuizing'. Het idee is de SV's hierbij ook te betrekken en 

hen om input te vragen. Het advies zal toegespitst worden op een paar punten, maar de hele 

bundel klachten zal bijgevoegd worden. Het idee is een apart advies te schrijven over de 

communicatie.  

 

Het deurbeleid is belangrijk aan te stippen in het advies. De betaalbaarheid van de catering en 

gezonde voeding gaat meer over Eurest, dus dit is niet handig in het advies te betrekken. 

Stopcontacten zijn belangrijk in verband met blended learning. Stopcontacten is een klein 

punt, maar het bevordert wel het studiegemak. Mogelijk kan dit samen met studieplekken.  

 

Vaak gaat het ook mis op het punt communicatie. Zo wordt er niet goed gecommuniceerd wat 

studieplekken zijn. Als er over communicatie een apart advies geschreven wordt, kan 

beroepsoriëntatie daar mogelijk ook in opgenomen worden. Veel onduidelijkheden kunnen 

makkelijk weggenomen worden door te communiceren waarom bepaalde zaken er niet zijn. 

Het is goed om een kopje communicatie op te nemen in het advies over de verhuizing, dit kan 



 

het advies over de communicatie sterker maken. Het is handig bij elk dossier een kopje 

communicatie te hebben en dit een keer in een groot advies over communicatie te bundelen. 

In het advies over de verhuizing zou het dan alleen gaan over wat er misgaat in de 

communicatie bij REC.  

 

In V&O wordt besproken of er op plekken waar onduidelijkheden zijn voor studenten, 

bijvoorbeeld wat studieplekken zijn, een briefje opgehangen kan worden. Mogelijk kan dit 

ook opgenomen worden in het advies.  

 

Gamze schrijft voor de volgende PV een conceptadvies waarin stopcontacten, deurbeleid en 

kort communicatie in worden opgenomen.  

 

13. Beroepsoriëntatie 

Uit de input van de NSE en de SVOC-dag voor het dossier beroepsoriëntatie blijkt dat vooral 

de zichtbaarheid van alle middelen die er zijn ontbreekt. De communicatie is niet helder. Het 

plan is een advies te schrijven over de zichtbaarheid van de mogelijkheden tot 

beroepsoriëntatie.  

 

Het advies zal zich richten op welke middelen er nu zijn en hoe daar over gecommuniceerd 

wordt. Er zijn namelijk voldoende middelen, maar er is een gebrek aan communicatie 

hierover.  

Bij POWL is hier pasgeleden over gebrainstormd. Hiervoor kan contact gezocht worden met 

BoS-student Eline.  

Het is een goed idee het gebouw te gebruiken om over beroepsoriëntatie te communiceren 

naar de student. Bij FGw hebben ze een groot prikbord hangen waar allerlei zaken als stages 

en dergelijke op staan. Mogelijk is dit ook een idee voor de FMG. Tom Verhoek heeft de FSR 

uitgenodigd om mee te denken om de universiteit levendiger te maken. Er kan geopperd 

worden dat er een fysieke plek moet zijn waar studenten informatie kunnen vinden over 

beroepsoriëntatie. Waarschijnlijk heeft de studenteninformatiebalie al veel liggen over 

beroepsoriëntatie, in dat geval zou dat naar de studenten gecommuniceerd moeten worden. 

Studenten die zich op de toekomst willen oriënteren vinden de informatie wel, maar het gaat 

ook om de andere studenten. Uit de NSE blijkt dat studenten de beroepsoriëntatie 

onvoldoende vinden.  

Er is wel communicatie over oriëntatiedagen. Mogelijk kan er meer via Blackboard 

gecommuniceerd worden, maar dat is dan centraal niveau. Tenzij er een Blackboard-pagina 

per domein aan gewijd wordt. Per studie verschilt het heel erg wat een opleiding kan 

aanbieden.  

Als er specifieke middelen voor beroepsoriëntatie ontbreken, kunnen deze doorgegeven 

worden aan Martin.  

 

14. Advies: naamswijziging MSc Psychology -> MSc Psychologie 

Wibe heeft uitgezocht wat eventuele implicaties zijn van de naamswijziging van het CROHO-

label. In de accreditatie veranderd er niets, want de NVMA heeft ook al toegegeven. Het 

CROHO is alleen een databank.  

De naamswijziging heeft geen implicaties. Voor studenten is het duidelijker als een 

Nederlandstalige master een Nederlandse naam heeft.  

 

Het gaat hier om een instemmingsverzoek, dus raadsassistenten mogen niet mee stemmen.  

Het voorstel is in te stemmen met de naamswijziging.  



 

A voor: 8 stemmen.  

B tegen 

C onthouden 

D blanco 

 

De FSR stemt unaniem in met de naamswijziging van de MSc Psychology naar MSc 

Psychologie.  

 

Lidewij stelt een reactie op aan het decanaat voor de instemming met de naamswijziging van 

de master van Psychologie.  

 

15. Your campus, your canvas 

Het idee van dit project is dat het LLC meer kleur gaat krijgen door studenten eigen kunst te 

laten inzenden of de kunstcollectie van de UvA te gebruiken. Hiervoor wordt een contest 

georganiseerd, waarbij op de kunst gestemd kan worden.  

 

Iedereen is het eens dat het LLC meer kleur moet krijgen. Het is voor nu belangrijk te gaan 

peilen wat de FEB en de FdR vinden en hen hierbij te betrekken. Dan moet er gekeken naar 

wat zij realistisch vinden en dan kan er een tijdspad gemaakt worden. Het is een goed idee, 

wanneer er contact is geweest met de FEB en de FdR, het plan naar de architect op te sturen, 

die moet toestemming geven voor het plan.  

Het gaat nu om een plan voor het LLC, een plan voor REC-BCD komt later. Het is handig te 

weten wat er wel en niet gebruikt mag worden van de kunstcollectie van de UvA.  

 

Het tijdspad wat er nu ligt is niet realistisch. Het is belangrijk genoeg tijd in te calculeren, 

zodat het plan goed in elkaar zit. Een optie is voor de kerst een plan te maken van hoe alles 

opgezet kan worden, dan kan na de kerst de promotie starten. 

 

16. OV-cyclus 

Adviezen die tijdens de aankomende OV behandeld moeten worden, moeten bij voorkeur 

volgende week in conceptvorm in de PV besproken worden. Dan kunnen de adviezen nog 

twee keer behandeld worden in de PV voor de deadline van 19 december.  

 

17. WVTTK 

CROHO-labels van ILO 

Het aantal CROHO-labels van de ILOW wordt van drieëntwintig gereduceerd tot zes. Dit 

zouden dan brede CROHO's worden. Vorig jaar is er ingestemd met een plan dat FSRen 

moeten instemmen als er een wijziging plaatsvindt op CROHO niveau. Als bepaalde 

CROHO's komen te vervallen, kan het zijn dat er een opleiding wordt geschrapt.  

Er is gevraagd of de FSR voor 31 december kan reageren, dit is korter dan de termijn van zes 

weken die de FSR normaal gesproken heeft. De FSR probeert voor 31 december een reactie te 

sturen, maar eerst wordt goed onderzocht wat de implicaties zijn.  

Het zou kunnen dat er bij instemming niets veranderd binnen de opleiding, maar dat er na 

bijvoorbeeld twee jaar beslist wordt het anders vorm te geven. Dan zouden er zonder 

instemming van de FSR opleidingen geschrapt kunnen worden of bredere tracks gemaakt 

kunnen worden. In dat geval kan er om dit te ondervangen in het besluit van de FSR 

opgenomen worden dat de FSR vanaf nu altijd instemming zou willen hebben op de 

opleidingen.  



 

Kevin neemt contact op met Esther Crabbendam over de CROHO-labels van de ILO en 

schrijft een vergaderstuk voor komende PV.  

 

Brasbrieven 

Tijdens de constitutieborrel van de FSR is gebrast door Comenius. Als tegenprestatie wilden 

zij graag een champagnelunch met de FSR. De tegenprestatie komt nog wel en zal niet van 

FSR-budget betaald worden, maar door de raadsleden zelf.  

 

Gesprek Tom Verhoek 

In het gesprek met Tom Verhoek is aangegeven dat de FSR niet van mening is een 

informatieachterstand te hebben. Er is open gesproken over wat beide partijen nog voor elkaar 

willen krijgen. In het vervolg zal na een belangrijk gesprek een update gestuurd worden aan 

de raad.  

 

Aanwezigheid OWI-overleggen 

Bij het AMC zijn er studentleden aanwezig bij de OWI-overleggen. Het OWI-overleg van de 

AMC is heel anders geregeld dan bij de FMG. Bij de FMG wordt de FSR uitgenodigd het 

laatste kwartier bij te wonen en worden er door de FSR aangedragen onderwerpen besproken.  

 

18. Rondvraag en sluiting 

Gamze vraagt iedereen zijn OC te mailen. De CSR is bezig te bekijken hoe OC-leden 

benoemd worden en wat het proces is.  

 

Vincent heeft contact gehad met de FNWI over straling. Er moet nog overlegd worden hoe 

hier een goed rapport over kan verschijnen.  

 

Annelies gaat binnenkort met iedereen evaluatiegesprekken houden over de eerste deel van 

het jaar. Er wordt een Doodle verstuurd, zodat iedereen zichzelf kan inroosteren.  

Vorige week heeft Annelies evaluatieformulieren uitgedeeld over de inwerkperiode. Iedereen 

die de evaluatie nog niet ingevuld heeft kan dit digitaal doen.  

 

Actielijst 

20141113-1: 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.  

20141113-2: Lidewij maakt een afspraak met Erna van Hest en laat de raad weten tot wanneer 

vragen doorgegeven kunnen worden.  

20141120-3: Punten voor het VZO kunnen tot dit weekend aan Lidewij gestuurd worden.  

20141120-4: 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.  

20141120-5: Lidewij en Kevin pakken de splitsing Sociologie en Antropologie op en zoeken 

contact met betreffende OC’s.  

20141120-6: Guinevere mailt iedereen het lijstje met activerende werkvormen door.  

20141120-7: 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.  

20141127-8: Iedereen stuurt Wibe een kopie van zijn identiteitsbewijs, zodat de beurs tijdig 

aangevraagd kan worden.  

20141127-9: Eelkje zoekt contact met Gaby om te bespreken wat handig is met de OERen.  



 

20141127-10: Gamze schrijft voor de volgende PV een conceptadvies waarin stopcontacten, 

deurbeleid en kort communicatie in worden opgenomen.  

20141127-11: Lidewij stelt een reactie op aan het decanaat voor de instemming met de 

naamswijziging van de master van Psychologie.  

20141127-12: Kevin neemt contact op met Esther Crabbendam over de CROHO-labels van 

de ILO en schrijft een vergaderstuk voor komende PV.  

20141127-13: Iedereen mailt zijn/haar OC met de vraag hoe OC-leden benoemd worden en 

het verdere proces is.  

20141127-14: Iedereen vult de evaluatie over de inwerkperiode in en koppelt dit terug aan 

Annelies.  

 

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. 

 

 


