
 

Notulen van de plenaire vergadering 

Datum en tijd: 04-06-2015, 09:00-11:00 uur 

Locatie: REC-B 2.08 

 

Aanwezig: Lidewij, Annelies, Kevin, Guinevere, Eelkje, Rick, Swiss, Moataz, Martin, 

Caesar, Gamze, Pleuntje.  

Afwezig: Wibe.  

 

1. Opening 

Lidewij opent de vergadering om 09:00 uur.  

 

2. Post 

Geen post.  

 

3. Vaststellen notulen 

De notulen worden vastgesteld.  

 

4. Actielijst 

20150507-1: Lidewij zal een afspraak plannen met de nieuwe ombudsstudent van PSY (Gaby 

Lunansky) 

20150521-2: Kevin maakt een datumprikker voor een eerste bijeenkomst over het 

meerjarenplan. 

 

Pro memoriam: 

Data van de borrels van de SV’s worden vanaf het tweede semester in de wekelijkse 

woensdagmail opgenomen.  

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 Wibe.  

 

5. Mededelingen 

Voor de zoektocht naar de nieuwe decaan was er een shortlist waar drie personen op stonden, 

hier is een vierde aan toegevoegd.  

 

6. Update voorzitter 

Mail decaan verkiezingen (Lidewij) 

Vanuit de CSR is Lidewij gevraagd om de decaan te vragen de verkiezingen te promoten. Op 

deze wijze hoopt men op hogere opkomstpercentages. Lidewij heeft Eric gemaild en hij was 

hier heel enthousiast over. Om die reden heeft Lidewij een e-mail opgesteld en aan Liesbeth 

gestuurd. Zowel Liesbeth als Eric zijn akkoord gegaan met de mail en deze is vandaag 

verstuurd aan alle FMG studenten.  

 



 

ASVA Lustrum (Annelies) 

Lidewij, Rick, Wibe en Annelies zijn naar de opening van het ASVA lustrum geweest 

maandagavond. Dit was heel gezellig. Daarnaast was er vandaag een symposium over de 

kwaliteit van onderwijs en studentenhuisvesting. Guinevere en Annelies zijn hier naar toe 

geweest waar het onder andere ging over een goed evaluatiesysteem (wat een moeilijke taak 

is) maar waar we als FMG eventueel naar "feedback studenten" zouden kunnen kijken. 

Daarnaast is er ook gesproken over SV’s en het belang van een hechte gemeenschap voor de 

student. ASVA heeft voor de HvA een lijstje opgesteld met minimale faciliteiten die een SV 

nodig heeft, misschien is het goed om hen hierover te contacten.  

  

CSR Financiële OV (Lidewij) 

Lidewij is aanwezig geweest bij de financiële OV van de CSR. Dit was zeer interessant, 

vooral de discussie over diplomabekostiging en de allocatie van gelden was relevant voor de 

faculteit. Gamze zal hier vast meer over updaten.  

 

7. Update O&O 

Diversiteit  

Voor het advies is een richting gekozen naar aanleiding van de PV vorige week. De focus 

komt te liggen op het vijfde punt, zoals daar is besproken.  

 

Vakevaluaties 

Het advies omtrent dit dossier is besproken en gaat nu door de PV.  

 

Opleidingscommissies 

De vragen voor de enquête zijn voor de laatste keer voorgelegd aan de CV.  

 

Verder is het volgende belangrijk 

Alle ConceptOERen: Van A.4.1 lid 2 geschrapt – die over het hoofd was gezien – in alle 

masterOERen (ENG en NL-talig): 

2.Het in lid 1 bepaalde is niet van toepassing op studenten die alleen ingeschreven zijn voor 

één of meer masteropleiding(en). Deze studenten mogen niet deelnemen aan tentamens en 

examens in bacheloropleidingen en zullen hiervoor derhalve niet worden aangemeld. 

  

Researchmaster Urban Studies: het maximum aantal toe te laten studenten is t.a.v. voorgaand 

jaar niet verhoogd naar 25 zoals in conceptOER was aangegeven, maar juist hetzelfde 

gebleven (20) 

Article B.3.3 Limited programme capacity 

Regarding admittance into the Research Master’s programme Urban Studies, a maximum of 

20 places are available per intake moment. The programme reserves the right to accept a 

slightly higher number of applicants than the number of set places in order to account for 

withdrawals. 

  

Bachelor Politicologie: Toevoeging bij Art. B.4.9. De opleiding wilde een expliciete 

vermelding van het orgaan dat judicia toekent en in welk document de criteria daarvoor zijn 

opgenomen. 

Art. B.4.9 Graad 

2.       De examencommissie kan een judicium toekennen. Indien de student blijk heeft 

gegeven van uitzonderlijke bekwaamheid, kan de examencommissie besluiten dat dit op het 



 

getuigschrift wordt vermeld met de kwalificatie ‘cum laude’. Overige judicia worden vermeld 

op het diplomasupplement. 

3.       In de Regels en richtlijnen van de examencommissie staan de criteria en procedures 

omtrent de toekenning van judicia. 

Het is Kevin onduidelijk of dit nu overal achteraf is toegevoegd of weggehaald. Kevin gaat dit 

nog navragen.  

 

Communicatiewetenschappen  

Article 4.8 Master’s thesis seminar evaluation 

Both a) the individual supervisor and b) the so-called ‘Thesis Quality Master committee’ 

(TQM) assess the thesis on the basis of a series of criteria spelled out in Thesis Assessment 

Form. 

Het laatste is wat communicatie gevraagd heeft nog aan te passen. Daar lijken geen bezwaren 

tegen te zijn.  

 

8. Update V&O 

Lunch met de Decaan 

Op maandag 8 juni van 12.30 tot 13.30 uur zal de tweede editie van de Lunch worden 

georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zal het medezeggenschapsmodel worden besproken. 

Het zal voornamelijk gaan over de versterking van de verschillende studenten gremia/invloed. 

Daarom leek het V&O relevant dat er ook OC- en BoS-studenten bij aanwezig zouden zijn; 

deze zijn dan ook in allemaal uitgenodigd. Verder zal dit onderwerp volgend jaar ook van 

belang zijn, dus wellicht kan Caesar aanschuiven aangezien het zeer waarschijnlijk is dat hij 

volgend jaar ook nog in de FSR plaatsneemt.  

 

SVOC dag 

Er is een document opgesteld waar een inhoudelijk terugkoppeling van de dag wordt gegeven. 

Alleen het stuk van Moataz mist nog.  

 

Aanschuiven vicevoorzitter 

Annelies is afgelopen vergadering aangeschoven om ook nog even de V&O gerelateerde 

(persoonlijke) doelen te bespreken.  

 

WC krant 

Na 3/4 jaar hebben we het faculteitsbureau toch enthousiast weten te maken voor de WC 

krant. Er worden echter bedrag gevraagd aan de FSR om bij te dragen. V&O is van mening 

dat het zeer schappelijk is als de FSR de drukkosten op zich neemt, maar V&O vindt het 

onredelijk als de FSR voor FS personeelskosten zou moeten opdraaien.  

 

Rechten SV 

Om de rechten van de SV's te waarborgen is in eerste instantie een conceptadvies geschreven. 

V&O is echter tot de conclusie gekomen dat het wellicht veel beter is als er een afspraak 

wordt gepland met het decanaat om te kijken of ze het advies - ook zonder fysiek advies - ter 

harte zullen nemen. 

 

9. Update afgevaardigde 

Enquête uitgaande studentenmobiliteit 



 

Met het ASVA onderzoeksbureau heeft de CSR de enquête uitgaande studentenmobiliteit 

opgesteld. Deze wordt momenteel onder alle UvA bachelorstudenten uitgezet. Vul hem 

allemaal in want je maakt kans op een reis t.w.v. 1200 euro.  

 

Instellingscollegegeldtarief 

In de PV heeft de CSR over dit tarief gesproken. Uit een peiling is gebleken dat de CSR tegen 

een 'onderzoekscomponent' in het tarief is. Hierdoor betalen studenten ook voor het 

onderzoek van docenten en niet alleen voor het onderwijs. Door deze component in het tarief 

te integreren gaat het tarief fors omhoog.  

 

Green office 

De CSR is voor een 'green office' op de UvA. De green office moet een organisatie zijn die 

duurzaamheidsprojecten vanuit de universiteiten ondersteunt bij de uitvoering van projecten 

van studenten, medewerkers en onderzoekers met als doel de UvA en de HvA duurzamer te 

maken. Het initiatief hiervoor is genomen door Students for Sustainability Amsterdam. In 

navolging van de VU en universiteiten in Maastricht, Utrecht, Wageningen, Rotterdam en 

Groningen steunt de CSR dit initiatief. De verantwoordelijkheid van het oprichten van een 

green office ligt niet alleen bij studentenorganisaties, maar ook bij de UvA zelf. Op dit 

moment is er nog geen duidelijk beleid omtrent duurzaamheid. Hierover zal ook met de rector 

gepraat worden.  

 

Profileringsfonds 

In het voorstel van het profileringsfonds van mei staat nog steeds de koppeling met de  

Wet Studievoorschot. Je moet recht hebben op een lening/OV-reisproduct wil je aanspraak 

kunnen maken op de beurs. De CSR heeft in een eerdere brief geschreven dat hij wil dat de 

UvA deze koppeling loslaat en de raad houdt hieraan vast. Als je deze koppeling maakt, sluit 

je namelijk alle mensen van 30 jaar en ouder uit van een bestuursfunctie. De CSR is van 

mening dat ingeschreven staan aan de UvA en een bestuursfunctie willen vervullen voldoende 

moet zijn. Dit onderwerp wordt eerst nog in de commissie O&F geagendeerd en vervolgens 

opnieuw in de PV besproken. Dit gaat om het studiejaar 2016-2017.  

 

DAS  

Aanstaande zaterdag is de Dag van de Amsterdamse Student (DAS). Het begint rond 11:00 

uur.  

 

Financiële OV 

Vanochtend vond de eerste financiële OV plaats. Persoonlijk vond Gamze dit een leuke OV. 

Er werd ook geopperd om vaker een financiële (OV) bijeenkomst te organiseren om 

bijvoorbeeld ook huisvestingsprojecten te bespreken.  

Allereerst werd er aangegeven dat de CSR nog een reactie op de (on)gevraagde adviezen 

verwacht. Deze kan de CSR binnen een week verwachten.  

Er wordt een integraal rapport opgesteld waarin onderwijs/onderzoek, HR en finance per 

faculteit besproken zullen worden.  

Vervolgens werd het instemmingsrecht op de begroting besproken. Er werd vanuit het CvB 

aan raadsleden gevraagd wat zij als hoofdlijnen van de begroting zagen en waar er 

instemmingsrecht op zou moeten komen. De CSR gaf aan instemmingsrecht op de 

uiteindelijke begroting te willen hebben, omdat eerder in het proces nog dingen kunnen 

veranderen en met de uiteindelijke begroting niet. Dit onderwerp moet nog intern in het CvB 

besproken worden, en waar hij dan het instemmingsrecht op geeft. Hierbij is ook aangegeven 



 

dat de CSR eerder in het proces betrokken wil worden zodat hij meegenomen wordt in de 

discussie.  

Het eerste concept van de kaderbrief is bijna klaar en die wordt dan in het CvB besproken. 

Vervolgens zal de kaderbrief openbaar zijn voor de academische gemeenschap. Hierop kan 

men twee weken lang commentaar/op- of aanmerkingen geven.  

Tot slot werden verschillende huisvestingsprojecten besproken. Dit betrof de FGw en de 

FNWI. De desbetreffende decanen waren hierbij ook aanwezig.  

FNWI: Het NWO instituut SRON (onderzoeksinstituut op het gebied van satelliettechnologie, 

astrofysica en aardwetenschappen) wil naar Amsterdam Science Park verhuizen. Door samen 

te werken kunnen SRON, VU en UvA inhoudelijke meerwaarde realiseren, doelmatiger 

huisvesten (voorzieningen delen)en meer middelen verkrijgen. In de aankomende periode 

zullen door middel van convenanten afspraken hierover worden vastgelegd tussen de 

genoemde partijen, evenals NWO en gemeente Amsterdam.   

FGw: De UvA is in gesprek met de KNAW over het huisvesten van een aantal KNAW 

instituten op de Binnenstadscampus, om de samenwerking tussen deze 

geesteswetenschappelijke instituten en de FGw te bevorderen. Dit zal leiden tot 

huurcontracten tussen de UvA en KNAW 

 

Student CvB lid 

De CSR heeft niets met de sollicitaties van het student-lid in het CvB te maken. Als er 

raadsleden uit de CSR willen solliciteren, dan mogen ze niet aanwezig zijn bij het betreffende 

agendapunt. De CSR krijgt de sollicitatiebrieven niet te zien.  

 

10. Update penningmeester 

Geen update.  

 

11. SVOC update 

Kevin heeft vernomen dat de ILO geaccrediteerd is en dat alles daar goed op orde is. De 

berichtgeving moet nog volgen.  

 

12. Vaststellen agenda 

De punten ‘OC Professionalisering’ en ‘Uitkomst Internationalisering Panelgesprekken’ 

vervallen. In het tweede uur van de vergadering wordt de OV nabesproken.  

De agenda wordt vastgesteld.  

 

13. Ongevraagd advies: Docentprofessionalisering 

Trainingsmogelijkheden aan het begin van de aanstelling aangeboden worden, zodat je dit 

direct kunt toepassen in de praktijk.  

Bij ASW hebben ze alleen maar junior docenten.  

Uit de verhouding tussen vaste en tijdelijke docenten blijkt dat er veel meer tijdelijke 

docenten zijn. Het is belangrijk hier rekening mee te houden. Het aanbieden van vaste 

contracten heeft positieve kanten, maar het aantal contracten dat dan aangeboden kan worden 

gaat dan omlaag. Dit verkleint de mogelijkheden voor studenten of promovendi die ook die 

ervaring op willen doen. De FSR moet zich niet willen bemoeien met meer of minder vaste 

contracten, maar moet zich richten op het trainen van de mensen met een niet vast contract. Er 

moet geadviseerd worden vanuit de student. Het gaat erom dat de docent weet hoe hij 

informatie over moet brengen. Er bestaan een soort trainingen die niet structureel aangeboden 

worden. Het aanbod is niet in alle domeinen gelijk. Daarnaast is het onduidelijk wat de 

mogelijkheden zijn, dit is afhankelijk van het trainingsbudget. De FSR wil meer duidelijkheid 



 

zodat docenten weten waar aanspraak op gemaakt kan worden. Het zou goed zijn als er aan 

het begin een verplichte training is.  

De docenten moeten een BKO light hebben en dit is te weinig. Men moet voldoen aan 

didactische vaardigheden, maar er is bijvoorbeeld geen terugkoppeling. Het behalen van een 

BKO is voor vaste docenten verplicht en tijdelijke docenten kunnen vragen of ze een BKO 

light mogen behalen. Dit gaat op eigen initiatief en moet door de tijdelijke docent zelf 

bekostigd worden. Dit zullen maar weinig tijdelijke krachten doen, want het is duur. De FSR 

gaat niet specificeren op welke trainingen dit kunnen zijn, dit kan de nieuwe decaan dan zelf 

invullen. Het is misschien ook afhankelijk van het domein welke training het beste is.  

 

Duidelijkheid verschaffen over trainingsmogelijkheden, zodat docenten weten dat ze hier 

aanspraak op kunnen maken.  

Bij ASW is aangegeven dat er wel budget is voor trainingen, maar de docenten hebben ook 

veel andere taken die vervuld moeten worden. Een training komt daar dan bovenop. 

Juniordocenten krijgen bij het volgen van een training die uren niet vergoed.  

Het gaat om de bewustwording van dat je als docent om hulp kunt vragen. Als je om hulp 

vraagt ben je geen probleemgeval, maar zo kan het wel gezien worden. Tijdelijke docenten 

met veel lage vakevaluaties durven het vaak niet nog eens op te brengen en veel nieuwe 

manieren te proberen om te verbeteren. Docenten schieten snel in de verdediging. Als er 

structureel training is, dan is het niet alleen de defensieve houding van mensen die het minder 

goed doen, maar dan is het voor iedereen. Docenten staan er dan makkelijker voor open.  

 

Docenten op zijn minst worden getraind om studenten te begeleiden gedurende hun studie, 

aangezien studenten aangeven dat ze hier behoefte aan hebben.  

Men is het eens met het commissieoordeel.  

 

Er ook (indien wenselijk) persoonlijke trainingen aangeboden dienen te worden.  

Geen opmerkingen.  

 

Voor het hele advies is het belangrijk dat er benadrukt wordt dat het advies vanuit de 

studenten komt. In het advies kan gerefereerd worden naar het OR advies, hier kan een 

studentenperspectief aan gekoppeld worden.  

 

De training van docenten op het punt diversiteit kan terugkomen in het diversiteitsadvies. 

 

14. Ongevraagd advies: Vakevaluaties 

Inleidende alinea 

Geen opmerkingen.  

 

Heldere communicatie en bekendheid 

De tweede zin loopt niet lekker: ‘Er zijn verhalen in omloop’. In die zin moet ‘weten’ 

vervangen worden door ‘kennen’.  

 

Belang van Terugkoppeling 

Is het bij terugkoppeling niet de kans dat er verhalen over de docenten rond gaan. De 

evaluaties gaan niet over de docenten persoonlijk, maar over het vak. De terugkoppeling zal 

meer gaan over de werkdruk en de tentamens. Persoonsgevoelige informatie wordt niet 

teruggekoppeld. Of een vak goed ingedeeld is kan met de docent te maken hebben, maar kan 

hier ook los van staan. Kennis van de evaluatie kan studenten beter doen begrijpen waarom 



 

een vak op een bepaalde manier gegeven wordt. En dan is het de student ook duidelijk wat er 

met evaluatie gedaan wordt. De framing blijft belangrijk.  

Er staat niet in het advies hoe er teruggekoppeld moet worden. Het idee is dit een beetje open 

te laten. Er zouden wel wat concrete voorbeelden toegevoegd kunnen worden.  

 

Focusgroepen en Panelgesprekken 

In de eerste zin moet ‘sommige’ verwijderd worden.  

‘Het blijkt echter erg..’ moet worden: ‘Er is echter veel variatie in opkomst..’. In de volgende 

zin moet de tweede ‘maar’ vervangen worden door ‘en’.  

Annelies wil graag nog een zin toevoegen over feedbackstudenten. Het idee is dat de docent 

een student aanwijst die de docent van feedback moet voorzien. Annelies peilt bij de FEB hoe 

dit daar werkt.  

 

De kopjes ‘Belang van Terugkoppeling’ en ‘Focusgroepen en Panelgesprekken’ moeten 

omgedraaid worden.  

Het advies wordt met deze aanpassingen naar de OC’s gestuurd zodat zij er een blik op 

kunnen werpen.  

 

15. Taakgroep Governance 

Vorige week heeft men samengezeten over de invulling van de taakgroep governance. Vier 

punten zijn eruit gehaald. De korte termijn houdt in wat de raad dit jaar nog kan doen, de 

lange termijn is wat voor volgende jaren is. Voor de zaken op langere termijn kan dit jaar wel 

alvast een basis gelegd worden zodat een volgende FSR het makkelijk kan oppakken.  

 

Aan welke categorie(ën) geeft de raad prioriteit 

De FSR geeft voorkeur aan de korte termijn, zowel intern als extern. Het is wel belangrijk de 

lange termijn goed te beschrijven voor volgend jaar.  

Over het punt dat de voorzitter de OC buddy is en alle OC vergaderingen bij moet wonen is 

heftig. Het systeem dat de FSR nu heeft zou in theorie goed moeten werken.  

De relatie met de BoS- en ombudsstudenten bevorderen is belangrijk, dit kan de drempel voor 

een volgende FSR iets verlagen.  

Het is belangrijk het contact met de OR goed te onderhouden en samen dingen op te pakken. 

Misschien is het een idee een keer in de maand met de hele FSR en de hele OR bijeen te 

komen. Dit kan ook gelden voor de OC’s.  

De taakgroep governance gaat de punten onder kort en extern oppakken en dan kijken naar de 

andere punten die er ook nog uit gepakt kunnen worden.  

 

16. OV-cyclus 

OER OV 

Mondelingen tentamens 

Toegezegd.  

 

Kopieerrecht 

Dit is een punt waar de FSR nog voor wil gaan. Het gaat om het leerproces van de student. Er 

kunnen voorbeelden gegeven worden van hoe een inzage er aan toegaat. Hierbij kan de drukte 

van een inzagemoment meegenomen worden. Er kan hiervoor ook navraag gedaan worden bij 

studenten.  

 

Nadere voorwaarden aanmelding voor onderwijseenheden 



 

De FSR gaat inzetten op 30 EC met een mildere formulering.  

 

OV 

Begroting 

Het is belangrijk de volgende raad goed in te werken, omdat er een overlap is met twee raden. 

Instemmingsrecht op centraal niveau op de begroting moet binnen het CvB nog besproken 

worden.  

 

Regels & Richtlijnen 

De decaan zet er mensen op om uit te zoeken of er belangrijke bepalingen van de OER naar 

de Regels & Richtlijnen zijn gegaan. De FSR kan hier misschien een rol in spelen. Het zou 

goed zijn als de FSR de Regels & Richtlijnen in zou mogen zien voor ze vastgesteld worden.  

 

17. WVTTK 

Niets.  

 

18. Rondvraag en sluiting 

Er kan bij Kevin tot het eind van de dag bezwaar gemaakt worden op de OER-wijziging die 

Erik Weijers doorgestuurd heeft.  

 

Actielijst 

20150507-1: Lidewij zal een afspraak plannen met de nieuwe ombudsstudent van PSY (Gaby 

Lunansky) 

20150604-2: Annelies peilt bij de FEB hoe de feedbackstudenten daar bevallen.  

20150604-3: Het advies vakevaluaties wordt opgestuurd aan de OC’s zodat zij er een blik op 

kunnen werpen.  

 

Pro memoriam: 

Data van de borrels van de SV’s worden vanaf het tweede semester in de wekelijkse 

woensdagmail opgenomen.  

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 Wibe.  
 


